
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Anna Birkesten 

Roz Götborg 

Handledare: 

Anders Östnäs 

Maskrosen bröt sig väg ändå-   

En studie av copingstrategier och skyddsfaktorer hos bloggare som skriver om 

en svår barndom 

LUNDS UNIVERSITET 

Socialhögskolan,VT13 

 

    

 

Helsingborg 

SOPA63 

Vt- 13 



2 

 

Abstract 

 

Authors: Anna Birkesten and Roz Götborg 

Title: Dandelion broke road anyway 

- A study of coping strategies and protective factors of bloggers who write about difficult 

childhood (Translated Title) 

Supervisor: Anders Östnäs 

 

As a social worker you often meet children that are exposed to harmful environments in one 

way or another. Children who grow up in these circumstances could easily be forgotten, there-

fore it is vital that these children are brought to attention. In these situations it´s necessary to 

find which positiv measures would be benefitial for these children. The internet is an expan-

sive resource due to the increase of bloggs, which is the latest form of interaction possibility 

in the information society. Therefore we realise that as proffessionals, it is imperative to be 

kept updated and follow the progress, in order to help their clients better.With a base of dif-

ferent blog materials, the purpose of the thesis was to investigate how we could discern any 

protective factors and coping strategies through the life stories told by the bloggers. Our ques-

tions that were built upon the purpose were: What kind of risk factors and protective factors is 

there in the blogs written by people with a difficult childhood? And, what emotional and 

problem oriented coping strategies does the bloggers use?  

To answer our questions and fulfil the purpose of the thesis we have used the method of qua-

litative content analysis where we used bloggers writing about their tough childhood. We used 

coding in the analysis with three categories included: Risk factors, protective factors and 

normalization.  The result was, with a base of different blogs writing about their tough child-

hoods, that the risk factors were plenty in these specific blogs. However, we could also dis-

cern the protective factors. The overall protective factors were the individual strengths such as 

coping, self-control and independent thinking. These protective factors have promoted a resis-

tance within the bloggers that we have investigated. Furthermore, it is shown that due to the 

protection factors the bloggers were able to coop with the stressful situations they were put 

through their childhood more easily. We found that coping strategies were used by all the 

people writing about their difficulties growing up in their blogs. Some used one coping strate-

gy whilst others used several. Although the most used strategies were the emotional coping 

strategies.  

 

Keywords: Coping strategies, risk factors, protective factors, normalization, difficult child-

hood 
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1.1 Problemformulering 

 

Vi har under utbildningens gång förstått att som socialarbetare händer det ofta att man träffar 

barn i det vardagliga arbetet, där många av dessa barn är utsatta på ett eller annat sätt.  

Socialstyrelsen(2013) skriver att årligen vårdas det 3000 barn på sjukhus efter övergrepp och 

polisen tar emot 19100 anmälningar om barnmisshandel. Om arbetet med våldsutsatta barn 

ska bli bättre måste kunskap och erfarenhet samordnas och sätten att arbeta utvecklas. 

Skerfving ( 2007, s. 8) skriver att barn som växer upp under sådana förutsättningar kan lätt 

”glömmas bort”. Dessa barn uppmärksammades under 1900-talet och kallades för ”de 

osynliga barnen” då samhället lade mer fokus på den missbrukande eller psykiskt sjuka 

föräldern än på barnet. Barnen har dock kommit att få en allt större roll och man arbetar idag 

på att hjälpa och stötta dem och deras föräldrar 

 

Det är viktigt att dessa barn uppmärksammas och Statens folkhälsoinstitut(2008,s 22)   menar 

att samhället måste gå in och stötta så att barnen inte ska behöva leva utsatta, exempel på en 

sådan åtgärd kan vara LVU ((Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga). 

Ett annat motiv som Statens folkhälsoinstitut (2008,s 22)  tar upp är att gå in med insatser för 

att undvika att barnen drabbas av psykiska problem under sin uppväxt eller som vuxna.  

Borge(2011, s 50) tar upp beteendeproblem och känslomässiga problem som följd av pyskiska 

störningar som kan drabba barnen. Där beteendeproblemen innebär att barnen  hamnar i 

konflikter och de känslomässiga problemen handlar istället om att de har problem med sig 

själva.  

 

Johansson(2008,s. 18-19) skriver i sin studie ”kan man bli sjuk av ord” att  barn som växer 

upp i en miljö med missbrukande föräldrar finns det en ökad risk för misshandel eller 

bristande omsorg. Och tjugo procent av de som kontaktar Bris berättar att de vuxna i deras 

omgivning dricker eller använder droger i hög utsträckning. Det finns också en stor risk att 

styvpappor genom sitt missbruk lättare tappar kontrollen över sin aggression och hos 

mödrarna blir det istället den känslomässiga eller fysiska omsorgen som blir bristande till 

följd av missbruket. När det gäller psykisk sjukdom hos föräldern kan det lätt bli att barnen 

blir ”osynliga” då fokus hamnar på den sjuke. Föräldrar med psykisk sjukdom kan även ta ut 

sitt dåliga mående på sina barn genom att anklaga dem eller bete sig hotfullt och det har 
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kommit upp fall där föräldern agerar martyr för att projicera över sitt mående på sitt barn 

(Johansson, 2008, s. 18-19).  

 

Antalet utsatta barn i Sverige är stort och detta är en problematik som behöver lyftas för att 

man ska få en större kunskap och erfarenhet i arbetet med utsatta barn. De utsatta barnen 

utsätts för mycket stress och det finns olika typer av stresshantering. Coping är en typ av 

stresshantering, där man använder sig av olika strategier för att hantera stress(Karlsson,2007). 

Barisica et. al(2010) har i sin studie kommit fram till att  copingstrategier var signifikanta 

prediktorer för hur respondenterna hanterar olika psykologiska svårigheter de blivit utsatta 

för( Barisica,2010). 

 

Cronström(2003, s.69) skriver att en gemensam nämnare för utsatta barn är riskfaktorer och 

forskningen visar på  flera riskfaktorer som enskilt eller tillsammans kan leda till att barn kan 

utveckla ett dåligt psykiskt mående. Det som kompenserar riskfaktorerna är de olika 

skyddsfaktorerna. Ahlgren och Scheffer (1998, s.52-53) har i sin studie jämfört risk- och 

skyddsfaktorer och resultatet  de fick fram visar att skyddsfaktorerna har varit flera i 

jämförelse med riskfaktorerna hos det utsatta barn som inte utvecklat ett dåligt psykiskt 

mående. 

 

Som vi har kunnat se är copingstrategier och skyddsfaktorer två nämnare som är viktiga för 

ett barns psykiska välmående. För att undersöka vilka positiva krafter som utsatta barn kan 

dra nytta av har vi valt att använda oss av bloggar och dess skribententers upplevelser av vad 

som framhålls för att komma vidare. Vuxna som skriver om sin barndom ,hur den har sett ut 

och  hur den påverkat dem. Intresset här ligger i vilka positiva krafter som svårt utsatta barn 

trots allt kan dra nytta av.   Christian Lenemark (2012, s.21) beskriver en blogg som en 

webbsida som innehåller daterade inlägg som ligger i en bakvänd ordning kronologiskt och 

som löpande uppdateras. Han pekar vidare på bloggens roll som en slags dagbok men mer 

offentlig än den man hade när man var yngre. Våge(2005) menar att bloggen kan ha en 

kunskapsförmedlande, rapporterande eller skvallrande funktion. Den vanligast förekommande 

är den personliga bloggen. Den utmärker sig genom att skribenteen publicerar 

dagboksliknande anteckningar knutna till vardagslivet och varvar med synpunkter på aktuella 

händelser i omvärlden.  
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Barak och Boniel-Nissim(2013) har i sin studie undersökt det terapeutiska värdet av 

ungdomars bloggande om socioemotionella svårigheter. I studien jämförde man två grupper 

av bloggare, den första gruppen bestod av offentliga bloggare och den andra privata bloggare.  

Resultatet visade att hos de offentliga bloggarna hade graden av lidande minskat i jämförelse 

med den andra gruppen av bloggare. Forskarna menar att resultatet uppenbarligen reflekterar 

kraften att uttrycka sig i den virtuella sociala miljön av internet, en miljö som accepteras och 

bebos av ungdomar.  

 

 Vad har bloggandet för relevans till socialt arbete?  I dagens samhälle har internet ett stort 

inflytande på människor och bloggar är något som har expanderat. Pettersson et. al (2012, s 

87) skriver att internet utvecklades till en början som ett militärt forskningsprojekt i USA på 

60-talet och kom till Sverige under 80-talet. Under 1990-talet skapades www (worldwild web) 

och internet blev då tillgängligt på ett helt annat sätt, till flera miljoner användare världen 

över. Författarna skriver vidare att idag tio-femton år senare kan vi få tillgång till internet var 

vi än befinner oss och vi är hela tiden uppkopplade på det ena eller andra sättet. Sverige och 

Norden är än av de ledande länderna i världen med ca åttiofem procent internetanvändare. 

Barak och Boniel-Nissim(2013) skriver att en blogg kan ge den unika kombinationen av en 

bekväm plats för att uttrycka sig själv. Bloggen är både intim och äkta och är en populär 

interaktiv miljö bland ungdomar. Bloggandet kan tjäna en viktig faktor för bygga sociala 

relationer och hantera ensamhet, blyghet, social ångest och andra tillstånd. När en tonåring 

känner sig socialt förkastad i hens fysiska miljö kan hen istället utnyttja det virtuella 

utrymmet. Användaren kan skapa hen på nytt , i vilket kan resultera till bättre självbild och 

ökat självförtroende som sedan kan återspeglas i hens fysiska omgivning. Vi ser här att ett 

nytt fenomen som har uppstått i och med möjlighetern att blogga där många skriver mycket 

självutlämnade saker. Och här har vi en utgångspunkt som vi inte haft tillgång till tidigare  där 

människor skriver om mycket känsliga saker via sina bloggar och som profesionella kan 

använda sig av både i arbetet med klienter och som forskningsmaterial. . Barak och Boniel- 

Nissim (2013) menar att bloggandet ger en expansion av aktuell kunskap och ett bloggbaserat 

ingripande kan ses som ett alternativ metod för att hjälpa individer i nöd  Bloggen är en av 

informationssamhällets senaste interaktionsmöjligheter och vi anser att det är viktigt som 

professionell att vara uppdaterad och följa utvecklingen för att hjälpa sina klienter på bästa 

sätt.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att med utgångspunkt i bloggmaterial undersöka om vi kan 

skönja eventuella skyddsfaktorer och copingstrategier i hur bloggarna berättar om sina liv. 

 

• Vilka riskfaktorer respektive skyddsfaktorer lyfts fram hos bloggare som skriver om en svår 

barndom? 

• Vilka emotionella och problemorienterade copingstrategier lyfts fram hos bloggare som 

skriver om en svår barndom? 

 

 

2. Bakgrund 

Barn har under hela sin uppväxt ett behov av att föräldrarna är närvarande och att deras 

psykiska och fysiska behov uppfylls. Det är dock inte helt självklart för alla barn då det i 

Sverige idag finns många barn som växer upp i miljöer som är mindre gynnsamma för deras 

utveckling och välmående(Karlsson, 2012,s. 70). Maskrosbarn har förmågan att använda sina 

speciella egenskaper för att hantera den miljö de växer upp i. De kan ta på sig en roll som 

vuxen och ta hand om det som krävs, som att handla, tvätta och annat som hör vardagen till. 

(Borge, 2011, s.19).Solveig Cronström (2003, s.17) skriver om barn som växt upp under svåra 

förhållanden och som vuxen har ett funktionellt liv. Hennes definiton på detta är: Barn som 

växer upp i ett hem där föräldrarnas roll inte fungerar på grund av missbruk eller psykisk 

sjukdom som i vuxen ålder är psykiskt frisk utan missbruksproblem, kan ta hand om sig själv 

och eventuella barn. Som vuxna kan de även skaffa ett jobb, behålla detta och vara kapabla 

till att skapa nära relationer med andra, både på det vänskapliga planet och kärleksrelationer. 

Hon jämför vidare dessa barn med maskrosen som lyckas växa och överleva trots sämre 

förutsättningar och dålig eller bristfällig miljö att växa upp i. Dessa barn är motståndskraftiga 

mot de konsekvenser som en besvärlig uppväxt resulterar i.  Claezon(1996, s.167) tar upp tre 

viktiga faktorer som bidrar till att barnen klarar sig trots en svår uppväxt: 

 

1) Individuell förmåga och egenskaper 

2) Föräldrarnas/föräldragestalternas förmåga att ge barnet en grundläggande trygghet och stöd 
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i stressituationer 

3) Omgivningen, de externa stödsystemen. 

 

Lönnroth (1990,s. 153) skriver också om barn som växt upp under svåra förhållanden och  

som vuxen har ett funktionellt liv och nämner fem olika kriterier som utmärker dessa barn. De 

fem kriterierna är att de klarar sig socialt, har lätt att söka stöd hos vuxna, bemästrar 

svårigheter och får en känsla av makt, tänker och handlar självständigt, är kreativa och 

högpresterande. Vidare skriver hon att det finns tidigare forskning som behandlar detta ämne 

och denna forskning pekar på tre förutsättningar för att man ska utvecklas till ett ”osårbart 

barn”.   

 

Kriterierna är: 

 

1) Barnet måste först och främst ha ett gott förhållande till åtminstone en vuxen och detta i 

synnerhet under de första levnadsåren. 

2) Barnet behöver utmaningar för att testa sin sårbarhet. 

3) Det finns en gräns för hur stark stress och hur många stressande faktorer som ett barn klarar 

av på en gång. 

 

3. Tidigare forskning 

Vi har här valt att ta upp en del av den forskning som tidigare gjorts i ämnet utsatta barn och 

deras uppväxt och hur de klarat sig mot alla odds. Forskningen vi använt oss av är både 

svensk och internationell och ger en grundläggande kunskap till det vi senare kommer in på i 

vår analys. 

 

”Maskrosbarn- en studie av copinstrategier hos vuxna som övervunnit svåra 

uppväxtförhållanden” är en psykologsexamensuppsats skriven av P.Ahlgren och G. 

Scheffer(1998). Syftet med studien var att undersöka om det går att urskilja särskilda 

copingstrategier hos vuxna som har vuxit upp under svåra omständigheter.  Det man kom 

fram till var att alla de intervjuade hade blivit utsatta för fler än en riskfaktor och trots detta 

hade de lyckats övervinna svårigheterna och skapa en tillvaro med meningsfulla relationer till 

andra och de hade klarat av arbete och/eller studier.  
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När det kommer till skyddsfaktorer kom man fram till att dessa hade kompenserat för de 

riskfaktorerna som de intervjuade blivit utsatta för. Faktum var att skyddsfaktorerna var flera i 

jämförelse med riskfaktorerna. Gemensam nämnare för skyddsfaktorer hos de intervjuade var 

att de haft stödjande vuxna personer, haft en personlig läggning som har hjälpt dem att väcka 

positiva reaktioner hos de närmaste vårdgivarna och/ eller har förmågan att ta initiativ till att 

upprätthålla kontakter med andra i sitt sociala nätverk(Ahlgren&Scheffer, 1998, s.52-53).  

 

De copingstrategier som de intervjuade använde sig av som barn var självkontroll, 

utagerande, aktiv tröstsökning och yttre kreativitet. Självkontrollen definierar författarna som 

att individen kontrollerade sina känslor och handlingar så att ingen kunde se eller förstå hur 

denne kände sig. När det kommer till utagerande karakteriserades detta av att individen 

reagerade direkt på det svåra/onda genom att rikta sina känslor utåt.  Aktiv tröstsökning var en 

tredje strategi där individen aktivt begav sig till någon person utanför föräldrarelationen för att 

söka trygghet och tröst. Den sista strategin var yttre kreativitet där individen aktivt försökte 

förändra händelseloppet på ett konstruktivt sätt (Ahlgren&Scheffer, 1998, s.58-59).  

 

Nell H. Fields och Bryan E. Robinson(1983) skriver i sin artikel ”Casework with invulnerable 

children” om osårbara barn. De definierar osårbara barn som barn som har farit illa under sin 

uppväxt men trots detta har ett välfungerande liv som vuxen. Kriterierna för osårbarheten hos 

dessa barn är förmågan att hantera stress på ett exceptionellt sätt.  Det har även visat sig att 

osårbara barn som har utsatts för stressfulla och traumatiska miljöer har utvecklat en 

motståndskraft gentemot stress.  

 

Olika barn har följts för att se vad som karaktäriserar att just dessa barn har klarat sig i vuxen 

ålder.  Resultatet visar att dessa barn oftast har bra sociala färdigheter där de haft lätt för att 

skapa relationer med jämngamla och fått dessa att känna sig bekväma.  Man har även sett att 

dessa barn har positiva känslor när det kommer till den egna självaktningen och 

självsäkerheten. Många av dessa barn tenderar att vilja hjälpa andra som är i behov av det. 

Barnen har även haft en avskildhet från den stressiga uppväxtmiljön och sökt sig till olika 

tillflyktsplatser. Avskildheten har lett till att de har blivit mer självständiga och givit dem en 

mer objektiv förståelse om vad som sker runt dem(Fields&Robinson, 1983). 
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Barisica et al.(2010) har i sin studie”Multi-type Childhood Abuse, Strategies of Coping, and 

Psychological Adaptations in Young Adults” undersökt unga vuxna som har blivit utsatta för 

olika övergrepp i barndomen. Man kom fram till att copingstrategier var signifikanta 

prediktorer för hur man hanterade de psykologiska svårigheter man blivit utsatt för. De 

skriver att få studier har gjorts där man behandlar förhållandet mellan missbruk och val av 

copingstrategier. Författarna skriver vidare att om man har en flexibel och rik repertoar av 

strategier underlättar coping de olika livsutmaningar och de komplexa traumatiska situationer 

man utsätt för. Resultatet visade även på positiva associationer mellan känsloorienterade 

copinstrategier och försummelse, att försummade barn använde mindre effektiva 

copingstrategier än de barn som inte var försummade.  Copingstrategier bidrar till att sänka 

graden av utsatthet och påverkar huruvida utsattheten leder till olika former av psykiska 

störningar eller ej.  När man undersökte användandet av problemorienterade strategier visade 

det sig att dessa resulterade i bättre psykosocial anpassning än de undvikande och 

känsloreglerande strategierna. De menar här att de undvikande strategierna har en relativt 

kortsiktig effekt och får oftast inte positiva emotionella konsekvenser på lång sikt.  

 

I artikeln “Childhood Maltreatment, Perceived Stress, and Stress-Related Coping in Recently 

Abstinent Cocaine Dependent Adults” skriven av Hyman, Paliwal och Sinha(2007) 

undersöker man sambandet mellan misshandel och upplevd stress från barndomen och 

stressrelaterade copinstrategier hos vuxna som haft ett kokainmissbruk eller är i behandling 

för sitt kokainmissbruk. Studien visar att misshandel i barndomen för dessa människor var 

vanligt förekommande. Misshandeln i barndomen var signifikant associerad med ökad stress 

och till följd av detta såg man en ökad användning av undvikande copingsstrategier. 

Författarna menar här att barnmisshandel påverkar den psykologiska funktionen i tidig ålder 

och om man tidigt upptäcker misshandel hos barnen och behandlar detta kan man hjälpa dem 

att förebygga stresskänslighet och utveckla en mer adaptiv copingstrategi.  

 

Jaffe et. al (2007) har i artikeln “Individual, family, and neighborhood factors distinguish 

resilient from non-resilient maltreated children: A cumulative stressors model” undersökt hur 

det kommer sig att barn som har blivit fysiskt misshandlade och riskerar att hamna i negativa 

utfall i vuxenlivet inte gör det. Man har tittat på om barnens individuella styrkor främjar 

motståndskraft när dessa barn utsätts för stressfaktorer. Resultatet visade att det var  både 

individ, familj och grannskap som spelade roll i barnets motståndskraft. Motståndskraften 
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påverkades av samspelet mellan dessa olika risk- och skyddsnivåer. Barn som hade växt upp i 

miljöer där de utsatts för mycket stress visade individuella styrkor som stresstålighet och 

dessa skyddade dem från de negativa effekterna av en stressig uppväxtmiljö. De barn som 

upplevt motgångar men haft sociala färdigheter kommer med stor sannolikhet hämta stöd från 

lärare och andra barn och detta i sin tur kommer att främja en positiv anpassning. Men de barn 

som inte har sociala färdigheter som en styrka kommer sannolikt att förkastas av jämnåriga 

och vuxna, vilket ökar barnets risk för bestående missanpassning.  

 

Det vi kan finna i den tidigare forskningen är att barn som har haft en svår barndom, har blivit 

utsatta för fler än en riskfaktor. Skyddsfaktorer har kompenserat för riskfaktorerna, och de 

skyddsfaktorer som har haft en stor betydelse är stödjande vuxen och sociala färdigheter. 

Copingstrategier är ett instrument som använts av utsatta barn vid hantering av psykologiska 

svårigheter man utsatts för. Problemorienterade copingstrategier har visat sig vara de mest 

effektiva vid stresshantering medan de känsloreglerande copingstrategierna har relativ 

kortsiktig effekt till skillnad från de problemorienterade strategierna.  

 

4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den metod vi har valt att använda oss av i vår 

undersökning. Vi tar här upp förtjänster och begränsningar gällande metod. Men också om 

hur urvalet har gått till samt etiska överväganden.  

 

4.1 Val av metod 

Den metod vi har valt att använda oss av i vår undersökning är en kvalitativ innehållsanalys. 

Eftersom det är dokument som analyseras i en innehållsanalys så finns det olika typer av 

dokument. Bryman,(2002, s. 364) skriver att en av dem är massmediala produkter och i denna 

kategori ingår bland annat dagstidningar, tidskrifter, tv-program, filmer och andra 

massmediala produkter som kan utgöra en tänkbar samhällsvetenskaplig analys(Bryman, 

2002, s. 364). De dokument som vi har valt att använda oss av är sex bloggar.  

 

När vi utför vår analys kommer vi att utgå från teman som vi redan har utformat. Bryman 

(2002, s. 190) skriver att en innehållsanalys innebär en metod som rör analys av dokument 

och texter där man på ett systematiskt och replikerbart sätt vill kvantifiera innehållet utifrån 
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kategorier som man har utformat i förväg.  När det kommer till den kvalitativa 

innehållsanalysen skriver Bryman (2002,s.368) vidare att denna metod inbegriper ett sökande 

efter bakomliggande teman i det material som analyseras. Bryman (2002, s. 191) hänvisar 

vidare till Berelson som menar att i en innehållsanalys ska man konkretisera och manifestera 

innehållet, detta innebär att innehållsanalysen är inriktad på att g en bild av det påtagliga 

innehållet i det tema som är av intresse. 

 

Vi är intresserade av de copingstrategier och risk- och skyddsfaktorer som förekommer hos 

bloggar som beskriver en svår barndom och för att få ut denna information har vi valt att söka 

efter teman som berör ämnena i bloggarna.  Vi har utgått från teman riskfaktorer, 

skyddsfaktorer och normalisering. 

 

4.2 Metodens förtjänster/begränsningar 

Vi har använt oss av ett kodningsschema i metoden och detta medför att uppföljningsstudier 

av andra kommer att vara lätt att göra. Bryman(2002,s. 203) skriver att en av fördelarna med 

innehållsanalysen är att det är en öppen forskningsmetod där forkaren lätt och konkret kan 

beskriva hur denne gjort sitt urval och utformat kodningsschemat och detta medför att 

replikationer och uppföljningsstudier är enkla att göra. 

 

En annan fördel är att metoden ofta beskrivs som en icke- reaktiv metod, vilket innebär att det 

som studeras inte påverkas av forskarens närvaro. Detta är särskilt tydligt när fokus för en 

innehållsanalys är tidningstext eller tv-program(Bryman, 2002,s.203).  Då vi använt oss av 

bloggar så har vi använt oss av en text som redan är skriven och vår närvaro har därför inte 

påverkat undersökningen till skillnad om vi  hade gjort kvalitativa intervjuer. Bryman (2002, 

s.203) tar upp att metoden kan ge information om sociala grupper som är svåra att få direkt 

kontakt med.Vi har inte varit i direkt kontakt med den grupp vi har undersökt då vi anser att 

detta är ett känsligt ämne. I och med att vi har använt oss av innehållsanalysen har vi ändå fått 

fram den information vi har sökt. 

 

En av begränsningarna är att det är svårt att utifrån en innehållsanalys få svar på varför-frågor 

(Bryman, 2002,s. 205). Vi har varit medvetna om detta när vi gjort vår undersökning men  

samtidigt har vårt fokus varit inriktat på syftet som inte är en direkt fråga relaterad till varför. 

Ett annat problem som Bryman(2002, s. 205) tar upp som kan uppstå är när forskaren kodar 
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latent och inte enbart manifest innehåll är att detta ökar risken för att ohållbara slutsatser dras. 

En annan begränsning som Bryman( 2002, s.203-204) tar upp är att det praktiskt taget är 

omöjligt att utföra en kodningsmanual som inte inrymmer ett visst mått av tolkning från 

kodarnas sida. Då dessa byggs upp av den vardagskultur som forskaren har för att kunna koda 

det material man möter. Om fallet är så kan forskaren ifrågasätta om det finns en gemensam 

tolkningsgrund för de personer som har producerat de dokument som analyserats och för dem 

som kodar materialet I vår undersökning har vi inte haft möjlighet att träffa de författare som 

har skrivit bloggarna.  Detta medför att vi till en viss del har tolkat texterna. 

 

4.3 Reliabilitet / Validitet 

Bryman(2002, s. 257) skriver om extern reliabilitet som mäter i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas i en kvalitativ undersökning men att detta kan vara svårt att 

uppfylla i en kvalitativ metod.  Han skriver vidare att det är omöjligt att frysa en social miljö 

och de sociala betingelser som gäller vid en undersökning för att göra denne replikbar som 

man oftast avser. Detta medför att vår undersökning får en låg reliabilitet. Men för att höja 

reliabiliteten i vår undersökning har vi valt att använda en vetenskaplig distans till vår 

undersökning i kombination med en vetenskaplig förståelse. Bryman( 2002, s.260)skriver att 

ett alternativt kriterium för reliabilitet i kvalitativa undersökningar är pålitlighet där begreppet 

pålitlighet ska anta ett granskande synsätt och att forskaren säkerställer att det skapas en 

fullständig och tillgänglig redogörelse för de faser som används i forskningsprocessen.Vi har 

redogjort för de olika faserna som vi har med i vår forskningsprocess för att höja 

reliabiliteten. Där vi har en fullständig och tillgänglig redogörelse av problemformuleringen. I 

studien har vi redogjort hur vi har gått till väga för att finna de bloggar  vi har med i 

undersökningen. Vid analys av empiri har vi genomfört kodningar och när vi kommit fram till 

samma resultat medför detta att pålitligheten har ökats.  

 

Bryman(2011.s.352) skiljer på två typer av validitet. Intern validitet innebär att det ska finnas 

en god överenstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar. Vidare skriver han att den interna validiteten tenderar att bli en styrka i kvalitativa 

undersökningar där den långvariga närvaron och delaktigheten i en social grupp gör det 

möjligt för forskaren att säkerställa en hög grad av övernsstämmelse mellan begrepp och 

observationer. Den externa validiteten menar Bryman(2011.s.352) rör den utsträckning i 

vilken resultatatet kan generalisera till andra sociala miljöer och situationer. Den interna utgör 
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ett problem för kvaltitativa forskare på grund av dess tendens att använda sig av fallstudier 

och begränsande urval. För att öka validiteten har vi valt litteratur som representerar det ämne 

vi vill undersöka.  Teorin som vi använder oss av i undersökningen tillämpar vi i vår empiri. I 

vår empiri har vi använt oss av bloggar som belyser ämnet vi har undersökt. Detta medför att 

vi i analysen har kunnat koppla ihop dessa tre delar. För att öka validiteten ytterligare har vi 

varit öppna med hur vi gått tillväga med det material vi har samlat in och det är fritt för 

läsaren att värdera uppsatsen. 

 

 

4.4 Analys 

I vår analys har vi använt oss av kodning där vi haft förutbestämda teman. Aspers(2007,s. 

157) menar att kodning är en del av analysen som delar upp materialet och möjliggör analys. 

De teman vi har valt att använda oss av i analysen är skyddsfaktorer, riskfaktorer och 

normalisering. Dessa kategorier har vi haft med i analysen för att få svar på vårt syfte och 

våra frågeställningar.  

 

Aspers(2007,s.157) skriver att i korthet innebär kodning att materialet bryts ner i en mängd 

delar som kallas koder. Koderna kan här vara teoretiskt skapade eller härstamma från empirin. 

Aspers(2007,s.157) skriver vidare att  kodning är inte bara en passiv process där man fyller 

teoretiska kategorier med empiriska arbetet, utan kan även utgöra grunden för att skapa nya 

teoretiska kategorier. När vi började med kodningen av materialet vi hade till undersökningen, 

läste vi först igenom bloggarna. Vi delade sen in materialet i de olika teman detta med hjälp 

av datorprogrammet Microsoft Word. Vi klippte materialet från bloggarna till 

datorprogrammet där vi sedan använde oss av färgkoder. När dessa teman var uppdelad i 

materialet , delade vi upp dessa i ytterligare koder som vi exempelvis hämtade från listan med 

skyddsfakorer(se s.23). Vi hade mycket material med tanke på att de var sex bloggar vi 

undersökte och de omfattande många blogginlägg. Med hjälp av datorprogrammet sparade vi 

mycket tid och arbetet blev mindre tidskrävande. Aspers(2007,s.188) tar upp det här att 

genom datorprogram möjliggörs sökning av specifik kodning av ord där det går att urskilja 

hur mycket av materialet som har en viss kod.  
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4.5 Urval 

Enligt Meuwisse et. al (2008, s.38) kan kvalitativ forskning avse särskilda sätt att analysera 

empiri och presentera resultat, det kan då avse forskning med särskilda forskningsmetoder 

som intervju och observation men det kan även avse ett särskilt induktivt arbetssätt som 

strävar mot tolkning och förståelse istället för förklaring. I vår studie har vi använt oss av sex 

bloggar där skribenterna skriver om sina upplevelser från barndomen. Vår första tanke var att 

intervjua vuxna som upplevt en svår barndom men vi insåg snabbt att det skulle bli svårt att få 

tag på respondenter. Det är ett känsligt ämne där man ska få människor att öppna sig och 

berätta om sina barndomsminnen. Bryman(2011,s 586) menar att internetbaserade 

forskningsmetoder innebär att data kan samlas in och ordnas snabbt. Till skillnad från 

kvalitativa intervjuer har vi inte behövt boka intervjuer med respondenter som kan ha tagit 

mycket tid. En annan fördel som Bryman( 2011, s 586) tar upp är att med internetbaserad 

forskning utgör det långa avståndet inte ett problem eftersom undersökningsmaterialet finns 

tillgängligt via en dator.  Han skriver vidare att genom internetbaserad forskning får man dock 

inte den personliga kontakten: relationen mellan intervjuare och intervjuperson kanske inte 

blir bra och det går inte att notera visuella icke verbala budskap. Vi ser det som en fördel att 

bloggarna är ett fast material där vi som forskare inte har kunnat påverka texten till skillnad 

om man hade fört fältanteckningar eller intervjusvar som varierar med intervjuare .    

 

Urvalet gick till väga på följande sätt att vi började med att söka på svår barndom plus blogg 

på sökmotorn Google. Det kom fram många bloggar och vi gick igenom alla för att se om de 

kunde ge oss den information vi sökte. I valet av blogg tittade vi främst på vilken relevans och 

kvalitet bloggen hade för att avgöra om den skulle inkluderas i vår undersökning eller ej. I de 

bloggar vi fick upp, sökte vi efter texter som beskrev skribenternas upplevelser från 

barndomen. Vissa bloggar hade ett fåtal inlägg som beskrev detta och andra bloggar hade 

flera inlägg om ämnet. Till slut hade vi tio bloggar som var informativa och belyste ämnet 

svår barndom. När vi skulle börja med analysen märkte vi att två av de tio bloggarna vi valt 

hade försvunnit och ytterligare två gav oss inte tillräckligt med information för att vi skulle 

kunna besvara våra frågor. Till slut hamnade vi på sex bloggar, alla skrivna av kvinnor. Vi 

försökte att hitta bloggar skrivna av män men dessvärre fann vi inga. Vi tycker att vårt urval 

har varit relevant för att vi ska få svar på vårt syfte, då meningen med undersökningen är att 

den ska ge mer en tolkning och förståelse om vilka copingstrategier och skyddsfaktorer man 

kan skönja i bloggarnas upplevelser från barndomen och inte direkt en förklaring.  
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4.6 Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets(2013) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning kan man läsa om fyra olika huvudkrav på forskning. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i undersökning om 

undersökningens syfte och huruvida deras uppgifter kommer att användas. Vi har valt bloggar 

som empiri och eftersom bloggarna är offentliga, det vill säga att de är öppna för allmänheten 

så har vi inte informerat skribenterna om vår undersökning. Många är kluvna när det kommer 

till bloggar om de ska hanteras som offentliga eller inte. Vi har tagit ställningen att de är 

offentliga och att vi därför inte behövt informera skribenterna.  

 

Samtyckeskravet innebär att man som forskare inhämtar samtycke från de som deltar och 

lämnar uppgifter till undersökningen. Även här har vi resonerat att bloggarna är offentliga och 

öppna för allmänheten och därför har vi inte ansökt om samtycke hos skribenterna av 

bloggarna.  Det tredje kravet som är konfidentalitetskravet innebär att personuppgifter ska 

behandlas med diskretion och man ska inte kunna identifiera personer utifrån texten i 

undersökningen. När det kommer till detta krav så har vi i vår undersökning utgått från 

offentliga dokument som bloggar. Skribenterna har själva valt att offentliggöra sina 

berättelser och vi har valt att använda materialet i vår undersökning. Men vi har gjort valet att 

avidentifiera bloggarna och givit de fiktiva namn för att det ska var svårare att urskilja 

vilken/vilka bloggar vi har använt oss av.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter forskaren samlar in från deltagare endast ska 

användas till syftet det har samlats in för, i detta fall undersökningen.  När vi reflekterar kring 

detta krav har vi kommit fram till att det är viktigt för oss att vi i undersökningen citerar rätt 

och visar hur vi har gått till väga när vi har använt oss av källorna. En annan aspekt som vi har 

är att källorna vi har använt oss av är representativa och överensstämmer med 

undersökningens syfte.  
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4.7 Orientering om kunskapsläget 

Vi har sökt på olika databaser för att hitta vetenskapliga artiklar till vår undersökning. De 

databaser vi har använt oss av är ELIN och EBSCOHOST. Där har vi sökt på både svenska 

och engelska ord. De svenska orden vi använt är maskrosbarn, stresshantering, skyddfaktorer, 

copingstrategier och utsatta barn. De engelska orden har bland annat varit invulnerable 

children och copingstrategies. Vi har funnit detta mycket effektivt då vi har hittat en del 

vetenskapliga artiklar som har berört det ämne vi har velat studera. När det kommer till övrig 

litteratur så har vi sökt i olika bibliotekskataloger och funnit många fakta- och läroböcker som 

behandlat ämnena utsatta barn, copingstrategier, skydds- och riskfaktorer samt normalisering.  

 

4.8 Arbetsfördelning 

Vi har i stor utsträckning arbetat gemensamt med att skriva den här uppsatsen. Vi har 

gemensamt letat efter material som böcker, artiklar och bloggar. Vi har delat upp litteraturen 

där Roz har fokuserat mest på tidigare forskning och teoridelen. Anna har fokuserat på 

bakgrundsdelen och kategoridelen. Vi har sedan gemensamt arbetat med de olika delarna. 

Analysen, metoddelen och diskussionen har vi skrivit gemensamt.  

 

4.9. Presentation av bloggar 

I detta avsnitt presenterar vi det material vi har arbetat med under analysen, det vill säga de 

bloggar vi har analyserat. Vissa av bloggarna har uppgivit sina namn och andra har inte gjort 

det. Vi har valt att ge bloggarna fiktiva namn som påminner om bloggarnas riktiga namn.   

 

 

4.9.1 Frökenmaddis 

Frökenmaddis är trettiotre år gammal och har tre barn. I bloggen skriver hon mycket om 

minnen från sin uppväxt med sexuella övergrepp/incest, mobbning, övervikt och missbruk. 

Hennes sätt att hantera sitt förflutna är skrivande av uppsatser, krönikor, noveller och hon är 

även mitt i arbetet med sin självbiografi. Idag lever hon ensam med sina tre barn på en ort i 

södra Sverige. Hon har tidigare jobbat på en piercingstudio men hon har nu skolat om sig till 

hygientekniker och jobbar med städning hos privatpersoner.  

 

 

 



19 

 

4.9.2 Småttingmamma 

Småttingmamma är trettionio år gammal och bor ihop med sin man och två barn. 

Småttingmamma är uppväxt med en förälder som hade ett alkohol missbruk. Uppväxten 

präglades av svek, lögner, misshandel och övergrepp. Idag präglas hennes liv av konst, 

fotografering, teckning, teater och politik.  Hon lever ett framgångsrikt liv idag men 

uppväxten under barndomen är något som gör sig påmind och hon skriver mycket om sina 

tankar och funderingar om just barndomen.  

4.9.3 Vackrarosa 

Vackrarosa är tjugotvå år gammal och i sin blogg har hon valt att dela med sig av sin uppväxt 

med en alkoholiserad pappa. Hon använder sina erfarenheter av alkohol, bråk, skrik, slag och 

sömnlösa nätter och vänder dessa till något positivt. Hon har kämpat i flera år men är på god 

väg att idag kunna stå på egna ben. Hon berättar mycket om hur det är att kämpa, både som 

barn och som vuxen med alla ärr hon har fått under sin uppväxt. 

4.9.4  Miadotter 

Miadotter är tjugoåtta år gammal och skriver om sina upplevelser från barndomen i sin blogg. 

Hon utsattes för ett flertal övergrepp som barn och båda hennes föräldrar var missbrukare.  

Idag lever Miadotter på en gård tillsammans med sin sambo. Hon menar själv att hon idag 

lever med ständig värk i själ och kropp efter en tuff uppväxt men försöker trots detta se allt 

från den ljusa sidan och ägnar sina dagar åt att studera på folkhögskola och att träna. 

4.9.5 Drottningen 

En kvinna som är född på sjuttiotalet och uppvuxen med båda föräldrarna och tre bröder. 

Mamman led av schizofreni och pappan försvann när Drottningen var tre år men kom tillbaka 

in i hennes liv när hon var sju år. Under de fyra år fadern var försvunnen blev Drottningen 

utsatt för flera sexuella övergrepp ochpsykisk misshandel. Hon skriver mycket om sina svåra 

upplevelser från den tiden.  Hon lever idag tillsammans med sina man och sina två barn och 

har valt att ta avstånd från sin mamma. 

 

4.9.6  Blomman 

En trettioett-årig kvinna som växt upp med en mamma som led av Münchhausen by proxy. En 

sjukdom som anses vara den mest dödsbringande formen av barnmisshandel som är känd 

idag.  Med sitt manipulativa sätt har modern försökt att övertyga läkarna att Blomman lidit av 

http://www.mariadottir.wordpress.com/
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olika sjukdomar. När recept och remisser skrevs ut till Blomman fick modern sin bekräftelse. 

För att få kärlek och uppmärksamhet hos modern fick Blomman under sin barndom hitta på 

sjukdomar så att de kunde gå till läkaren. Idag är Blommans livsmål att vara den allra bästa 

mamman och en förebild för sin dotter. Hon bloggar mycket om yoga och hon tror på 

människans egen kraft att förändra sitt liv.  

 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1Teoretiska överväganden 

Vi har försökt att rikta in oss på en teori som är på en så kallad mellannivå. Bryman(2002, s. 

17) hävdar att det inte är de ”stora” teorierna som brukar vägleda forskningen utan det är 

teorier på mellannivå som betydligt oftare ligger i fokus för den empiriska forskningen.  Då vi 

har valt att undersöka copingstrategier i bloggar som beskriver sina upplevelser från 

barndomen, har vi därför valt copingteorin som teori i undersökning. Denna teori riktar sig 

specifikt mot stresshantering och de olika strategier som man använder sig av när man utsätts 

för stress.   

 

5.2 Copingteori 

Psykologen Richard Lazarus har utvecklat en teori om stress och coping. Denna teori bygger 

på en kognitiv, fenomenologisk och transaktionell förståelse av den situation en person 

befinner sig i. Personens egna tankar om sin situation utgör grunden för dennes upplevelse av 

belastning eller stress. Samspelet mellan faktorer hos personen själv och situationen avgör hur 

denne reagerar eller handlar, det vill säga vilken copingstrategi denne väljer. En persons 

försök att bemästra sin situation kan här vara ändamålsenliga och välanpassade eller 

ändamålslösa och olämpliga. Oavsett så representerar detta personens försök att på bästa 

möjliga sätt tackla den utmaning han eller hon står inför. När en person försöker att bemästra 

en konkret situation utgår denne från sin kognitiva bedömning och om situationen upplevs 

som allvarlig, ny och osäker kommer denne sannolikt att uppleva stress. Detta ger i sig 

kraftiga emotionella reaktioner som ångest, ilska eller förtvivlan. Detta leder senare till att 

personen gör en bedömning av copingmöjligheter och val av strategi. Lazarus och Folkman 

skiljer på två huvudtyper av strategier för att hantera situationer som upplevs som stressande 

problemorienterad coping och emotionellt orienterad coping (Kristoffersen, 2005,s 212).  
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Problemorienterad coping innebär den som är utsatt  på något sätt försöker klara av den 

stressande situationen bättre. Detta kan göras genom att exempelvis gå till angrepp mot hotet 

för att undanröja det eller fly ifrån det. Fokus hamnar här på att man ägnar sig åt att definiera 

problemet, söka alternativa lösningar och väga alternativ mot varandra.  Ett annat sätt kan 

vara att individen även försöker att ändra på sig själv istället för omgivningen och detta 

genom att exempelvis sänka ambitionsnivån eller lära sig nya beteenden för att klara 

situationen. Resultatet av denna typ av coping kan vara att personen i fråga blir deprimerad i 

mindre grad än andra, både under och efter stressande situationer(Karlsson, 2007, s. 512).  

 

Den andra typen är intern coping som innebär att man försöker hantera känslorna snarare än 

situationen.  De beteendemässiga strategierna kan vara att ge sig ut och tränar för att skingra 

tankarna, dränker sina sorger i alkohol och droger eller söker efter social vård. Här används en 

kognitiv strategi som innebär att man försöker tänka på annat eller omtolkar situationen för att 

göra den mindre hotfull. Vissa kognitiva beteende- och kognitiva strategier är anpassade 

medan andra inte är det, exempelvis att börja missbruka. Andra exempel som inte är 

anpassade strategier för stresshantering är konfrontation, önsketänkande, förnekande och 

verklighetsflykt (Karlsson,2007, s. 512). 

 

Det finns tre olika typer av emotionella copingstrategier:  

1) Grubbleri, denna strategi innebär att man gräver ner sig i tankar om hur dåligt man 

mår, man oroar sig för stressande situationer av olika slag och man pratar om hur 

eländigt allting är utan att försöka göra något åt saken. 

2) Distraktion, strategin innebär att man söker sig till beteenden och situationer som är 

behagliga och tillfredställande. Exempel är sport, litteratur, bio och detta gör man för 

att få andrum i sina stressupplevelser. 

3) Negativt undvikande, innebär också en distraktion genom att man får andrum från 

stress, men detta har negativa effekter för individen, både när det gäller den sociala 

och psykologiska delen. Exempel på negativt undvikande är alkoholmissbruk, 

spänningssökande och aggressioner(ibid, 2007, s. 512). 

Distraktionen är den copingstrategi som är den bästa för att reducera stressnivån och för att 

minska hälsorisker. En annan emotionell coping är användandet av försvarsmekanismer, där 

personen använder sig av dessa på olika sätt för att bli övertygad om att hotet inte är så 
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allvarligt. Använder man sig av reaktionsbildningen omvandlar man hotet till sin motsats. När 

personen använder sig av bortträngning försvinner hotet. Eftersom det görs omedvetet 

försöker man att rationalisera och övertyga sig förnuftsmässigt att hotet inte är något bra (ibid, 

2007 s. 513). 

 

5.3 Teman 

 

För att underlätta analysen har vi valt ut tre förutbestämda teman som vi beskriver här nedan: 

riskfaktorer, skyddsfaktorer och normalitet. Dessa teman har vi valt för att få en bättre 

översikt över det material vi har undersökt och det har även underlättat i analysen på så vis att 

vi lättare har fått ut den information vi har sökt efter som är kopplat till våra frågeställningar. 

 

5.3.1 Riskfaktorer 

Forskningen har uppmärksammat flera riskfaktorer som enskilt eller tillsammans kan leda till 

att barn kan utveckla ett dåligt psykiskt mående. Exempel på sådana här riskfaktorer kan vara 

psykisk eller fysisk sjukdom, förekomst av misshandel och detta är en del av många utsatta 

barns vardag (Cronström, 2003, s. 69). Det är snarare mängden riskfaktorer än en specifik 

faktor som kan öka risken för psykisk ohälsa hos barnet(Folkhälsoinstitutet, 2009). 

 

James Anthony har kartlagt sju olika riskfaktorer och (Lönnroth, 1990, s. 29) anger dessa på 

följande sätt: 

 

1) Genetiska, det vill säga bland annat hur vanlig en psykisk sjukdom är i en familj 

2) Förknippade med moderns hälsotillstånd under förlossning och graviditet.  

3) Konstitutionella till exempel medfött handikapp.  

4) Utvecklingsmässiga, fysiska och psykiska problem i olika utvecklingsfaser från 

spädbarnstiden upp genom puberteten. 

5) Medicinska, akut eller kronisk sjukdom hos barnet.  

6) Miljömässiga, exempel på detta kan vara trångboddhet, skilsmässa, täta flyttningar, fysisk 

eller psykisk sjukdom hos föräldrarna och separation från föräldrarna.  

7) Traumatiska, som barnmisshandel, incest och andra svåra övergrepp (Lönnroth, 1990, s. 

29). 
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I Claezons (1996, s. 162) bok ”Mot alla odds: barn till narkotikamissbrukare berättar om sin 

uppväxt” tar även hon upp riskfaktorer och hon hänvisar till Dahlins& Cederblads lista av 

riskfaktorer:  

 

1) Psykisk belastning representerat av psykisk ohälsa hos föräldrarna,  

2) Missbruk  

 3) Kriminell belastning hos föräldrarna  

4) Socioekonomisk belastning  

5) Relationsstörningar i familjen  

6) Separation dels i fråga om barn och föräldrar (omhändertagande av barnet), dels skilsmässa 

mellan föräldrar  

7) Kroppsligt sjuka föräldrar 

8) Låg IQ hos föräldrarna   

9) Faktorer som är relaterade till barnet, dvs. perinatala komplikationer, utvecklingsstörning, 

aggressivt temperament, dålig begåvning eller tidig asocialitet (Claezon, 1996, s. 162). 

 

 

5.3.2 Skyddsfaktorer 

Claezon (1996, s. 35-36) definierar skyddsfaktorer som en påverkan som gör det lättare för en 

person att hantera negativa händelser. Hon hänvisar vidare till Radke-Yarrow&Sherman, som 

beskriver skyddsfaktorer som en uppsättning egenskaper som t ex social kompetens, 

intelligens och nyfikenhet.  Viktiga skyddsfaktorer för en fungerade uppväxt är värme, 

välvilja och omsorg från vänner och familj. Får man inte detta under sina första levnadsår så 

kan till och med maskrosbarnen ”vissna och dö”. Det krävs i alla fall någon som funnits där 

och gett en positiva känslor i form av omtanke, kärlek eller mänsklig värme (Borge, 2011, s. 

191, Cronström, 2003, s.31). Denna någon kan vara en vän som stöttar och accepterar en för 

den man är och detta kan göra att man kan känna sig nästan som alla andra (Cronström, 2003, 

s. 58). Det är konstaterat att barn som haft en betydelsefull vuxen under sin uppväxt är de som 

klarat sig bäst. De erfarenheter man får under sin uppväxt påverkar i hög grad hur man senare 

i livet kan hantera motgångar (Claezon, 1996, s. 167). 

Lönnroth (1990, s. 28) tar upp karaktäristiska drag hos utsatta barn som kan användas som 

skyddsfaktorer: 
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1) God social anpassning  

2) Lärt sig hur de ska få stöd av en vuxen och hur detta stöd ska användas.  

3) Bemästring, trots svåra situationer ha förmågan att bemästra sin omgivning och förvärvar 

därmed en känsla av egen makt.  

4) Självständigt tänkande som utvecklar en hög grad av autonomi tidigt i livet. 

5) Högpresterande, företer att vara goda, ibland lysande, resultat. 

 6) Vissa är mycket konstnärliga, detta kan vara så skapande att det räddar den psykiska 

hälsan. 

 

5.3.3 Normalisering 

Cronström(2003, s.33) skriver att utsatta barn lär sig att anpassa sig och därmed nöja sig med 

att bli uppskattade. Detta medför att de tvingas att ge upp hoppet om att få den kärlek de 

behöver från föräldrarna. Barnen ser här verkligheten sådan som den är och inte som de vill 

att den ska vara. När Cronström (2003, s.33) tar upp just detta med sina respondenter, om 

kärlek och avsaknaden av detta, håller de tillfrågade inte med om denna brist utan ser det som 

det normala då det inte vet något annat och inte vill jämföra sig med andra barn. Barnen 

brukar lära sig att använda sig av lögner i 2-4årsåldern och detta är en del i att få en realistisk 

bild av omvärlden och personerna i den. De lär sig fort att man kan komma undan straff 

genom att förvränga eller ljuga om sanningen och detta blir ett sätt för dem att hålla problem 

och familjehemligheter för sig själva.(Cronström, 2003,s. 33).  

 

I rapporten” Sexuell exploatering av barn i Sverige” (Regeringen, 2013) står det att tystnad 

och hemlighållande är ett utmärkande drag för familjer där det förekommer våld eller 

övergrepp. Familjerna är i allmänhet socialt isolerade och när alla låtsas som ingenting kan 

barnet till slut börja tvivla på sin verklighetsuppfattning. De skriver vidare att ett annat skäl 

till att barn inte berättar om brott inom familjen är barns starka lojalitet gentemot sina 

föräldrar samt att barn kan hotas till tystnad. Claezon(1996, s. 147) menar att de utsatta 

barnen hellre ljuger om sin hemmiljö än berättar hur den faktiskt är. Lögnen blir här för de 

utsatta barnen ett redskap i kampen för vardagstillvaron. Hon tar upp ett exempel där en flicka 

som kommer från ett icke fungerande hem med en missbrukande förälder berättar att det var 

enklast att ljuga för sina kamrater än att berätta sanningen om tillvaron i hemmet. Flickan 

berättar att modern hade en rädsla för att deras problem skulle ”komma ut”. Resultat av detta 

blev att flickan kände en rädsla för modern men samtidigt en längtan efter kärlek. Lögnen 
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används här som en förnekelse, ett slags försvar för att omvärlden inte ska upptäcka de 

hemligheter som råder inom familjen. 

 

 

6. Empiri och analys 

6.1 Analys av bloggar  

För att underlätta analysen har vi valt ut tre förutbestämda teman :riskfaktorer, skyddsfaktorer 

och normalitet. Dessa teman har vi valt för att få en bättre översikt över det material vi har 

undersökt och det har även underlättat i analysen på så vis att vi lättare har fått ut den 

information vi har sökt efter som är kopplat till våra frågeställningar. I analysen kopplar vi 

samman tidigare forskningen, teorin och empirin.  

 

6.1.1 Riskfaktorer 

I tidigare forskning som har undersökt riskfaktorer hos vuxna som har vuxit upp under svåra 

omständigheter har man kommit fram till att dessa har blivit utsatta för för fler än en 

riskfaktor(Ahlgren&Scheffer,1998). Likt den tidigare forskningen har de bloggare vi har 

undersökt menat att de blivit utsatta för fler än en riskfaktor. Vi har kunnat skönja många  

riskfaktorer hos de bloggar vi har undersökt och flera av dem nämner gemensamma 

riskfaktorer. I likhet med de man brukar benämna riskfaktorer(Lönnroth, 1990, s. 23) så 

redogör våra bloggar för en rad sådana.  

Utifrån Anthonys (Lönnroth, 1990, s. 23) lista av riskfaktorer tillhör sexuella övergrepp och 

incest en riskfaktor. Fyra av de bloggar vi har undersökt har benämnt denna riskfaktor under 

barndomen . Sexuella övergrepp av utomstående skriver alla fyra skribenter att de blivit 

utsatta för och en skribent skriver att denne även blivit utsatt incest. Exempel på hur detta 

kunde uttryckas : 

”Min bror dog. Min bror dog när jag var nio och vi bodde i huset på 

landet. Det var dagen då jag slutade att se honom som min bror, när han 

förgrep sig på mig och lärde mig att man behöver inte lita på en 

människa bara för att man är familj.”(Frökenmaddis) 

Barnmisshandel är en annan riskfaktor(Lönnroth, 1990, s. 23) som alla sex skribenter redogör 

för i sina bloggar. Barnmisshandeln uttryckte sig både fysiskt och psykiskt. Hos alla bloggar 
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vi har undersökt har de upplevt denna riskfaktor. Småttingmamman beskriver sina upplevelser 

från den psykiska misshandeln som:  

Den kommer lätt, rotar sig fort och gräver djupt- den där känslan att jag 

inte duger. Orden från ett förflutet ekar plötsligt igen trots att jag motat 

dem ett flertal gånger tidigare i livet. Vet att de egentligen klingar 

falskt, likväl tror jag dem vara sanning. ”Du kommer aldrig bli något. 

Vem skulle tycka om en sån som dig? Dina så kallade vänner skrattar åt 

dig bakom din rygg.” (Småttingmamma) 

Miljömässiga riskfaktorer som socioekonomiska faktorer  är riskfaktorer som tas upp i 

Anthonys(Lönnroth, 1990, s. 23)  och Dahlins& Cederblads( Claezon, 1996, s. 162) lista över 

riskfaktorer.  Dessa riskfaktorer var inte vanligt förekommande hos bloggarna då inga av dem 

tog upp dessa faktorer .  Det som var mer vanligt förekommande enligt bloggarna var 

riskfaktorn missbruk hos föräldern och detta gav sig i uttryck som :  

 

”När jag var riktigt liten blev jag utsatt för övergrepp. Jag vet inte vem 

det var och på ett sätt är jag glad för det idag. Både min mamma och 

pappa, eller monster som jag har valt att kalla honom idag, missbrukade 

alkohol och droger. Anledningen till att jag kallar honom för monster är 

att han förvandlades till ett då och då, han misshandlade.” (Miadotter) 

Som tidigare nämnts har bloggarna redogjort för flera riskfaktorer.  Den riskfaktorn som alla 

bloggare skrev om var psykisk misshandel.  Många skriver även om  riskfaktorer som 

missbruk, fysisk misshandel och psykisk ohälsa hos föräldern. Gemensamt för dessa bloggar 

är att de inte bara nämner en riskfaktor utan att de var flera till antalet. 

Folkhälsoinstitutets(2009) skriver att det snarare är mängden riskfaktorer som ökar risken för 

psykisk ohälsa hos barnet än en specifik faktor.   

 

6.1.2 Skyddsfaktorer 

Skyddsfaktorer definieras som en påverkan som gör det lättare för en person att hantera 

negativa händelser (Claezon,1996, s 35-36). I likhet med det som man brukar benämna 

skyddsfaktorer (Lönnroth,1990. s 28) har vi kunnat skönja dessa i bloggarnas berättelser om 

svår barndom.  Jaffe et al.(2007) skriver om vad som påverkar och spelar roll i barnets 

motståndskraft. Det som avgör motståndskraften är samspelet mellan olika risk- och 
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skyddsnivåer.  Som vi tidigare nämnt har vi kunnat se många riskfaktorer hos bloggarna i det 

de skriver men det vi också kunde se var beskrivningar om skyddsfaktorer. De skyddsfaktorer 

som de flesta bloggarna skriver om är individuella styrkor som bemästring, självkontroll och 

självständigt tänkande.  

 

Lönnroth(1990, s.28) skriver att bemästring innebär att trots svåra situationer har man 

förmågan att bemästra sin omgivning och förvärvar därmed en känsla av egen makt. 

Bemästring kunde ge sig i uttryck hos de bloggar vi har undersökt som att när de hamnat i 

svåra situationer har varit att fokusera på valmöjligeter . Frökenmaddis reflekterar över sin 

barndom i bloggen och ger ett exempel på hur hon har fokuserat på valmöjligheter: 

 

”Du ser, det handlar lite om ett annat synsätt. Hur man väljer att se 

saker och ting. Jag, som är en väldigt känslosam människa, får arbeta 

lite extra på att försöka se saker och ting ur ett tredje öga för att inte slås 

ned bara på hur jag känner och mår, vilket egentligen är den lättaste 

utvägen. Men den bästa utvägen är att vara realistisk och logisk i den 

bästa mån man kan förbringa. Att inte fokusera på den egentliga 

situationen utan att fokusera på valmöjligheter.”(Frökenmaddis, 2013) 

 

Självständigt tänkande är en av skyddsfaktorerna som Lönnroth((1990, s. 28) tar upp i sin 

lista av skyddsfaktorer och hon menar att det självständiga tänkande är det som utvecklar en 

hög grad av autonomi tidigt i livet. Självständigt tänkande är något som bloggarna skriver om 

och det kunde ge sig i uttryck , som att bloggaren som liten inte ville ge upp när denne 

hamnade i svåra situationer och hade en insikt om att det fanns något bättre att leva för.  

Frökenmaddis skriver att hon reflekterade mycket som barn över de svåra situationer hon blev 

utsatt för: 

 

”Jag valde inte att bli förgripen utan jag valde vad jag skulle göra med 

de erfarenheterna som ni alla vet. Jag valde att inte leva resten av mitt 

liv med skam och depression, jag valde att se det ur andra 

ögon.”(FrökenMaddis, 2013) 

 

Flera av bloggarna beskriver flykten till en fantasivärld som ett sätt att få kontroll över den 

svåra situationen. Bemästringen av den svåra situationen sker genom att tänka på positiva 

saker för att undanröja den svåra situationen som råder(Lönnroth,1990, s.28). Miadotter 

skriver att hon föreställde sig förövaren som ett monster som bara fanns i fantasin.  
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Drottningen skriver att hon oftast tänkte på positiva saker och att hon befann sig i en annan 

miljö:  

 

”Jag kan inte röra mig. Jag förstår ingenting. Jag är så trött. För 

trött för att sparka mer. Jag sluter ögonen och springer till en skog 

med stora träd. Vackra löv spelar i vinden. Solen sjunger för mig 

genom grönskan. Jag hör mina bröder skratta längre 

bort”.(Drottningen,2013) 

 

De respondenter som Lönnroth((1990, s. 28) har undersökt har haft olika karaktäristiska drag 

som kan liknas vid skyddsfaktorer, ett av dessa var högpresterande. Detta karaktärsdrag gav 

sig uttryck i att respondenterna företer att vara goda, ibland lysande och gjorde bra resultat 

ifrån sig ifrån sig. Två av de bloggare vi har undersökt har skrivit om karaktärsdraget 

högpresterande i likhet med Lönnroths definition. Blomman skriver att hon under sin tuffa 

uppväxt försökte hantera den svåra situationen genom att alltid ta på sig rollen som ”den 

duktiga”:  

 

Hur kan hon vara så arg på mig när jag sköter mig så exemplariskt och 

gör allt hon vill jag ska göra? Allt jag gjorde var fel.” (Blomman, 

2013) 

 

Småttingmamman skriver om sin storasyster hur hon har funnits för henne och hur de stöttat 

varandra under uppväxten.  Drottningen skriver om den värme och kärlek hon fick av sin 

fader under de första tre levnadsåren innan han flyttade ifrån henne. 

Cronström(2003,s.31) menar att värme, välvilja och omsorg från familj och vänner är viktiga 

skyddsfaktorer för en fungerande uppväxt.  Under de första levnadsåren är det viktigt att man 

får dessa skyddsfaktorer. Får man inte detta av sina föräldrar , kan man istället få det av en 

vän som stödjar och accepterar en för den man är och ger en positiva känslor av omtanke, 

kärlek eller mänsklig kärlek. 

 

Jaffe et. al (2007) skriver att barn som växt upp i miljöer där de utsatts för mycket stress 

visade individuella styrkor som stresstålighet, detta skyddade dem från de negativa effekterna 

av en stressig uppväxtmiljö. Det vi har funnit här är att trots att de bloggar som vi har 

undersökt skriver om många riskfaktorer och skyddsfaktorer varit viktiga för skribenternas 

motståndskraft enligt de.  Det vi kan utläsa från deras berättelser är att skyddsfaktorerna har 
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varit viktiga för att främja skribenternas motståndskraft har resulterat i att de klarat av den 

stress de har blivit utsatta för. 

 

 

6.1.3 Normalisering 

Frökenmaddis beskriver hur det under uppväxten hölls hemligheter inom familjen. När hon 

väl började berätta om övergreppen som hon utsatts för av sin morfar, tystades detta ner av 

övriga släkten och av hennes far. Hon valde att berätta hemligheten när hon var 14 år då hon 

kände att hennes psykiska hälsa påverkades negativt av att hon höll inne vad hon utsatts för. 

Cronström, (2003,s. 33)skriver att utsatta barn lär sig fort att man kan komma undan straff 

genom att bland annat förvränga.  När hemligheten om övergreppen nådde Frökenmaddis 

övriga släkt, förnekade de detta och frös ut henne. Det vi kan tolka ut av det som  

Frökenmaddis skriver om är att hon hade en föraning om konsekvenserna och därför inte 

vågat berätta det tidigare då hon flera gånger i bloggen berättar om sin rädsla för utfrysning.  

Småttingmamma skriver att hela hennes barndom och tonårsperiod var ett skådespel utan rast. 

För att undvika att ta hem kompisar hittade hon på  historier : 

 

”Som barn till missbrukare tar man inte gärna med kompisar hem, 

och gör du det så har du alltid kollat av att dina föräldrar inte kan 

vara fulla/påverkade så att det märks. Eller att det inte kan vara så att 

föräldern kan börja dricka när vännen väl är där. Med andra ord är 

detta väldigt, väldigt sällan. Det blir då lättare att alltid vara hos 

kompisen, och faktiskt ännu lättare blir det att inte ha några 

kompisar alls…”(Småttingmamma,2013) 

 

 

I likhet med det Claezon(1996, s. 147) tar upp i exemplet om flickan som skapade lögner för 

att slippa att berätta om tillvaron i hemmet  tar även Småttingmamman upp detta i sin blogg. 

Claezon(1996,s 147)skriver vidare att lögnerna och skådespeleriet blir här ett redskap för att 

undanröja de familjehemligheter som råder.  

Vackrarosa beskriver att den problematik som förekom i hennes familj var tabu att tala om. 

Hon skriver att familjen hade en fasad där allt var frid och fröjd, ingen utifrån fick känna till 

faderns missbruk och på grund av denna fasad var det ingen utomstående som förstod vad 

som egentligen pågick i Vackrarosas familj enligt henne. Claezon(1996, s.147) menar att 

dysfunktionella familjer använder sig oftast av fasader uppbyggda på lögner som används 
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som en förnekelse för att omvärlden inte ska upptäcka de hemligheter som råder inom 

familjen. Vackrarosa skriver att hennes familj låtsades som ingenting, missbruket fanns inte 

hos dem utan det missbruk som fanns hittar man bara hos andra.  

Drottningen beskriver hur hon växt upp med en moder som lider av schizofreni och att värld 

hon levde i med en mycket sjuk mamma har gjort att hon under åren har tvivlat på sin 

verklighetsuppfattning. Hon beskriver att modern var ena stunden god för att snart förbytas 

till ond.  Regeringen(2013) skriver i sin rapport ” Sexuell exploatering av barn i Sverige”  att 

familjer där utsatta barn växer upp finns det i allmänhet social isolering gentemot 

omgivningen och när alla låtsas som ingenting kan barnet till slut börja tvivla på sin 

verklighetsuppfattning. Enligt Drottningen levde hon mycket isolerat från omgivningen som 

barn. Hon skriver vidare att när modern var ”god” så låtsades hon som inga av övergreppen 

hade skett och försökte på ett manipulativt sätt övertyga Drottningen om att hennes smärta var 

även hennes mors smärta. 

Blomman skriver att hon under hela sin uppväxt levt med lögner, där hon har fått ljuga och 

överdriva för läkarna för att hålla modern tillfreds.  Hon beskriver att hon kände rädsla för 

modern men samtidigt fanns det en längtan efter kärlek. Claezon (1996, s. 147) menar att 

lögnerna blir ett redskap i kampen mot den vardagliga tillvaron och en längtan efter kärlek 

(Claezon, 1996, s. 147). 

Cronström(2003,s. 33) tar upp att utsatta barn brukar lära sig att använda lögner i 2-4 år 

åldern och detta är en del i att få en realistisk bild av omvärlden och personerna i den.  

Blomman skriver att hon levde tillsammans med sin moder under barndomen och den kontakt 

som fanns runt familjen var släkten på moderns sida. Och det begränsade sociala nätverket  

menar hon har alla tagit del i lögnerna som har skapats av hennes moder. Blomman skriver 

om hur hennes verklighetsuppfattning har förändrats under åren, hur hon såg på sig själv och 

omvärlden som barn och hur den bilden ser ut idag:  

”Det här med verklighetsuppfattningen och tro på ens egna upplevelser 

och minnen kämpar jag tyvärr fortfarande med än idag. Jag har ju i hela 

mitt liv fått lära mig att det är mig det är fel på, jag som är konstig, 

känslig och onormal. Det tar tid att inse motsatsen trots att jag gång på 

gång bevisats om det. Men jag har kommit långt idag. Jag vet vad som 

har hänt, jag vet vem som är sjuk och vad som är sjukt beteende. Jag vet. 

Det är det viktigaste.” (Blomman,2013) 
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Undanröjande av information och hemligheter är något som alla bloggare vi har undersökt 

skriver om. I bloggarnas beskrivningar om rädslan för att andra i omgivningen skulle få reda 

på de mörka hemligheterna var en av farhågorna och man fick skamkänslor. Det centrala var 

dock rädslan för föräldrarna, att deras kärlek skulle avta om man avslöjade hemligheten och 

detta gjorde att hemligheten hölls inom familjen enligt bloggarna. Utifrån det bloggarna 

skriver tolkar vi det som att normaliseringsprocessen skedde här där hemligheten inte 

uttalades vilket ledde till att de inte fick reflektera över sin situation och det som skedde i 

hemmet blev det normala för bloggarna.  

 

6.1.4 Copingstrategier 

Efter att ha analyserat de sex bloggar vi har valt att ha med i vår undersökning, har vi funnit 

att bloggarna skriver att de har använt sig av både problemorienterad och emotionell coping. 

Barisica et al.(2010) skriver att användandet av problemorienterade strategier visar sig 

resultera i en bättre psykosocial anpassning än de känsloreglerande strategierna. När det 

kommer till problemorienterade strategier har endast en av bloggarna skrivit om dessa. 

Frökenmaddis beskriver att hon använde sig av bemästring när hon hamnade i svåra 

situationer där hon har fokuserat på valmöjligheterna och detta har givit henne en känsla av 

egenmakt. Den bemästring hon använt sig av enligt henne är att när hon hamnat i svåra 

situationer har varit att fokusera på valmöjligheter och på så sätt har hon fått en känsla av 

egenmakt. Karlsson( 2007, s. 512) menar att bemästring innebär att fokus hamnar åt att ägna 

tid till att definiera problemet och söka alternativa lösningar.  

 

De undvikande strategierna har en relativt kortsiktig effekt och får oftast inte positiva 

emotionella konsekvenser på lång sikt. Utagerande karakteriseras av att individen reagerar 

direkt på det svåra/onda genom att rikta sina känslor utåt(Ahlgren&Scheffer, 1998, s. 58-59).  

Denna strategi har skriver en av de bloggar vi har undersökt om: 

 

”Jag är inte heller 13 år och slår ner kompisarna på skolgården för att 

jag inte kan hantera mina känslor. Jag är inte heller 16 och hamnar i ett 

dysfunktionellt parförhållande för att det är det enda jag känner till”. 

(Småttingmamma, 2013) 
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Fields och Robinson(1983) menar att osårbara barn har utvecklat en motståndskraft gentemot 

stress då de har utsatts för stressfulla och traumatiska miljöer.  De kom i sin undersökning 

fram till att dessa barn oftast har sociala färdigheter och har positiva känslor när det kommer 

till den egna självaktningen och självsäkerheten. Detta har vi kunnat läsa hos vissa av de 

personer vi har undersökt där de beskriver att de haft en känsla av att det som sker är fel och 

de har någonstans trott på den egna kraften. Fields och Robinson(1983) skriver vidare att 

avskildhet från den stressiga uppväxtmiljön är något som de osårbara barnen har sökt sig till 

genom att ta sig till olika tillflyktsplatser. Just den här avskildheten har lett tillatt många av 

dessa barn har blivit mer självständiga och givit dem en mer objektiv förståelse av vad som 

sker runt dem.Tillflyktsplatser beskriver två av de bloggare vi har undersökt. Båda två skriver 

att de använde biblioteket som en tillflyktsplats:  

 

”Biblioteket var mitt skyddsrum, böckerna mina vänner. Där kände jag 

mig trygg och levande, där fick jag, om även bara för en minut, vara 

lycklig… Utanför var jag alltid på min vakt. Varje social situation blev 

ett hinder som måste övervinnas, genomgås, spelas ut tills hotet 

försvann” (Vackrarosa, 2013) 

  

Lazarus och Folkman(Karlsson, 2007, s. 153) menar att inom emotionell coping så finns det 

anpassade och icke anpassade strategier.  Och som exempel på icke anpassade strategier är 

konfrontation, önsketänkande, förnekande och verklighetsflykt. Flertalet av de bloggar som vi 

har undersökt beskriver detta . Miadotter skriver att hon flyr från verkligheten när hon hamnar 

i svåra situationer och lever istället i en fantasivärld. Av det hon skriver kan vi utläsa att hon 

använder sig av emotionell copingstrategi som inte är anpassade. I det Småttingmamma 

skriver om i sin blogg kunde vi  utläsa emotionell copingstrategi i form av distraktion där hon 

berättar att hon tyckte om att måla som barn och att det var hennes tillflyktsplats. 

Karlsson(2007,s. 512) beskriver distraktion som strategi , distraktion innebär att man söker sig 

till situationer som är behagliga och tillfredställande för att få andrum i sina stressupplevelser. 

Drottningen berättar att när hon blev utsatt för övergrepp, flydde hon till en fantasivärld där 

hon tänkte på positiva saker för att inte behöva handskas med den svåra situationen hon 

utsätts för.   Hon försökte att bemästra den svåra situationen genom att tänka på saker som är 

positiva för att inte behöva handskas med den svåra situationen hon utsätts för.   

 

I Ahlgrens och Scheffers(1998 s.58-59) undersökning kom de fram till att de intervjuade 

använde sig av copingstrategier som självkontroll, utagerande, aktiv tröstsökning och yttre 
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kreativitet. Det vi har kunnat tolka hos bloggarna vi har undersökt i det de skriver är  att 

många använder sig av självkontroll då de haft skyddsfaktorn bemästring. De personer vi har 

valt att undersöka skriver alla om sina upplevelser av svåra situationer under sin uppväxt. 

Många skriver om  förmågan att bemästra sin omgivning och därmed förvärva en känsla av 

egen makt . Utifrån det de skriver har vi sett att många bloggare kontrollerade sina känslor 

och handlingar så att ingen kunde se eller förstå hur denne egentligen kände sig. Bloggarnas 

beskrivelser gav sig i uttryck att man inte berättade om sina familjehemligheter för den övriga 

omgivningen men även att skribenterna inte berättade eller visade sitt missnöje för föräldrarna 

då man var rädd för att kärleken från föräldrarna skulle avta.  

 

7. Slutdiskussion 

 

Syftet med studien var att med utgångspunkt i bloggmaterial undersöka om vi kunde skönja 

eventuella skyddsfaktorer och copingstrategier i hur bloggarna berättar om sina liv. 

Frågorna vi hade till undersökningen var  vilka riskfaktorer respektive skyddsfaktorer som 

lyfts fram hos bloggare som skriver om en svår barndom? och vilka emotionella och 

problemorienterade copingstrategier som lyfts fram hos bloggare som skriver om en svår 

barndom? 

 

Utifrån det bloggarna skriver om, visade det sig att riskfaktorerna var många.  Riskfaktorn 

som alla bloggare skrev om var psykisk misshandel. Andra riskfaktorer många skrev om var 

missbruk, fysisk misshandel och psykisk ohälsa hos föräldern.  Vi kunde från bloggarnas 

berättelser att skönja skyddsfaktorerna var många och de övervägande skyddsfaktorerna som 

de nämde på sina bloggar var individuella styrkor som bemästring, självkontroll och 

självständigt tänkande. Skyddsfaktorerna hjälpte till att främja motståndskraften enligt 

bloggarna ,vilket resulterat i att de klarat av den stressiga miljön de blev utsatta för på ett 

bättre sätt.  Utifrån bloggarnas berättelser var copingstrategier något som alla bloggarna 

använt sig av för att hantera den stress de blev utsatta för. När det gäller copingstrategier 

kunde vi skönja både problemorienterade strategier och emotionella strategier från deras 

berättelser. De emotionella strategierna var de övervägande enligt bloggarnas upplevelser och 

de som gjorde sig mest signifikanta var verklighetsflykt, önsketänkande och förnekande.  

 



34 

 

När det kommer till bloggar som undersökningsmaterial har vi funnit detta som en mycket 

givande kunskapskälla. Många av bloggarna berättar att skrivandet har fungerat som  en 

egenterapi. Barak och Boniel-Nissim(2013) kom fram till i sin studie att bloggandet kan tjäna 

en viktig faktor för bygga sociala relationer och hantera ensamhet, blyghet, social ångest och 

andra tillstånd. Likt det forskarna har kommit fram till visar även vår studie att skribenterna 

till bloggarna har använt skrivandet som en slag terapi. Skribenterna vi hade med i vår 

undersökning var alla kvinnor och detta kanske inte var så förvånade då majoriteten av 

bloggar i allmänhet är skrivna av kvinnor. Pettersson(2012,s,96) tar upp just det här och 

skriver att det är främst kvinnor som skriver och det börjar ofta redan i tonåren. Vi hade tyckt 

att det var intressant om hälften av de bloggar vi har med i vår undersökning hade bestått av 

manliga skribenter. Vi har haft funderingar kring detta om hur resultatet hade sett ut , hade det 

funnits skillnader i resultatet om man hade jämfört de två könen ? 
 
 

Vi nämner tidigare i problemformuleringen att  ett nytt fenomen har uppstått i och med 

möjlighetern att blogga där många skriver mycket självutlämnade saker. Vi har under arbetet 

gång funderat på just detta fenomen att en ny möjlighet har uppstått i och med bloggandet. Vi 

har här tillgång till en informationskälla som vi inte haft tidigare. Detta är en 

informationskälla som man i socialt arbete kan dra nyttja av. Detta genom bland annat som 

Barak och Boniel-Nissim(2013)skriver att bloggandet kan verka som ett möjligt sätt att främja 

klientens förändringar och för att identifiera och upptäcka svårigheter genom klientens 

uttrycksfulla skrivande i bloggen avskilt från den traditionella terapeutiska kommunikationen. 

 

Vi har fått oss många tankeställare under resans gång där vi i många fall läst väldigt privata 

och utelämnande bloggar. Många har valt att beskriva situationer de varit utsatta för, på ett 

mycket detaljerat sätt och som vi kunnat tolka ur deras berättelser ser det ut som att de har 

brutit det sociala arvet och lever ett funktionellt liv idag.  Vi menar att det inte är alla barn 

som klarar av motgångar, vi är alla individer och vi har mer eller mindre skydd mot stressiga 

upplevelser. Vissa klarar väldigt mycket innan det tar stopp medan andra inte klarar av att 

hantera motgångar överhuvudtaget. . I tidigare forskning där vuxna med kokainmissbruk har 

undersökts och vilka copingstrategier de har använt sig av under barndomen, kunde det 

utläsas att ökad stress från barndomen följdes av ökad användning av de undvikande 

copingstrategierna(Hyman,2007). Vidare skriver Hyman (2007) att dessa copingstrategier 

påverkar barnen senare i livet där de ofta kan hamna i dysfunktionella beteenden. Om barnet 

befinner sig i en situation där den utsätts för stress kan den undvikande strategin vara den 
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enda utvägen för att hantera detta. Det vi kan tolka här är att dessa barn använder sig av en 

strategi som har varit nödvändig i situationen och inte tänkt på hur detta ska påverka dem i 

framtiden.  Här anser vi att det är viktig att man som professionell lär ut en mer adaptiv 

copinstrategi och som Hyman skriver: 

 

”Om man upptäcker misshandeln hos barnen och behandlar denna i ett 

tidigt stadium, kan man hjälpa barn att förebygga stresskänslighet och 

utveckla en mer adaptiv copingstrategi”.(Hyman, 2007). 

 

Normalisering var ett annat begrepp vi använde som tema i vårt arbete där vi tittade på hur 

bloggarna utifrån sina berättelser hanterade de hemligheter som rådde inom familjen. Vi anser 

att normalisering är en viktig punkt att ta upp. Alla sex bloggar som var med i vår studie 

berättade om hur de försökte dölja de svåra situationer de blev utsatta för.  Vi upptäckte att 

bloggarna skrev att  som barn vågade de inte att berätta om de dysfunktionella 

hemförhållande som rådde. Och när vi reflekterar över det här anser vi att samhället måste 

komma ihåg att ansvaret inte ligger hos barnen utan att det är samhället som på något vis här 

brustit i sin hjälp till dessa barn som lever i dysfunktionella hemförhållanden. Får man som 

professionell mer kunskap om till exempel hur barn hanterar stress, kan den professionella 

lättare se tecken hos barnen och därmed erbjuda sin hjälp.Detta är en viktigt och skolan, 

socialtjänsten och andra insatser borde ha kunskap om den komplexitet som finns hos utsatta 

barn, där barnen normaliserar hemförhållandena. Hade man haft mer kunskap om hur man ska 

hantera detta tror vi att man lättare hade kunnat fånga upp dessa utsatta barn och på så sätt 

minska mörkertalet.  

 

I vår studie har vi studerat copingstrategier och risk- och skyddfaktorer som vi har kunnat 

skönja ur bloggarnas berättelser om en svår barndom. Ämnet har varit specificierat till ett 

visst problemområde. I en framtida forskning hade man kunnat titta på andra 

problemområden, effekter av kön men även hur bloggarna påverkas av läsarkommentarer. Vi 

har även under arbetets gång funderat en del kring motståndskraften hos barn. Är det här 

något ärftligt, att vissa barn föds med en starkare motståndskraft medan andra är mer känsliga. 

Eller är motståndskraft något som man alltid får arbeta med och utveckla? Det hade varit 

intressant att utforska även detta i en framtida forskning. I vårt framtida yrke hade vi haft 

nytta av denna kunskap och hade därmed kunnat hjälpa utsatta barn på ett bättre och 

effektivare sätt. 
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