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Abstract 

The main purpose of this paper is to describe how individuals, who has grown up with parents 

who abused drugs or been mentally ill, describes themselves in the past as well as in the 

present, concerning their upbringing, home life, and their strategies of survival. The paper is 

qualitative in nature and consists of a content analysis of three biographies concerning this 

area. By reading these biographies that illustrates this problem and the concepts of KASAM; 

comprehensibility, manageability, meaningfulness and the dramaturgical theory, the paper has 

been able to explain how the individuals look back at their childhood, how they've been able 

to cope with it, and if they can see their childhood as a positive experience. 

The conclusions drawn from the paper are how important adult figures are in the life of these 

children and the importance of leisure activities. 

 

Key words: Resilient children, comprehensibility, manageability, meaningfulness, production, 

interaction 

Abstrakt 

Syfte med uppsatsen var att redogöra för hur individer som vuxit upp i familjer där en förälder 

missbrukat och/eller varit psykisk sjuk, beskriver sig själva i då och nutid, hemförhållanden 

och uppväxtförhållanden samt deras överlevnadsstrategier. Uppsatsen är av kvalitativ karaktär 

och utgörs av en innehållsanalys av tre biografier inom detta område. 

Genom att läsa tre biografier som belyser denna problematik samt med KASAM begreppen 

begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och den dramaturgiska teorin har uppsatsen kunnat 

svara på frågeställningarna om hur individerna begriper sin barndom, hur har individerna 

hanterat sin barndomssituation samt om individerna kan se sin barndom som något bra. 

Uppsatsen har resulterat i förståelse för hur viktiga vuxna individer är för barn med sådan här 

problematik, samt hur viktigt det är att ha fritidsintressen. 

 

Nyckel ord: Maskrosbarn, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, framställning, 

interaktion  
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1. Inledning 

Sedan jag själv började arbeta med ungdomar har en nyfikenhet väckts kring vad det är som 

gör att barn kan utvecklas i rätt riktning trots ogynnsamma uppväxtförhållanden.  De barn 

som trots sin mindre utvecklande hemmiljö kan utvecklas i rätt rikting kallas för maskrosbarn 

och det är detta fenomen som denna uppsats kommer att handla om.  

Det svenska ordet maskrosbarn, är taget från norskans ”Lövetannbarn”.  Ordet 

”Lövetannbarn” står för den livskraftiga blomman lejontand och är gammalsvenskt språkbruk 

(Cronström 2003 s.15-16). Det är alltså det vi idag kallar maskros, eftersom både lejonet och 

blomman är synonymt för uthållighet och styrka. Maskrosor är kända för att livnära sig i ringa 

jordmån samt att överleva i ett kallt och primitivt klimat. Maskrosor beskrivs även med en 

förmåga att alltid finna nya vägar oavsett hur dagens teknik ser ut. Ett exempel på maskrosens 

kraft är då den har brutit sig igenom nylagd asfalt (Cronström 2003 s.15-16). Detta är 

maskrosblommans kraft, det finns även barn som likställs med denna blomma, så kallade 

maskrosbarn. 

Genom forskning på detta område beskrivs bland annat att denna psykiska och fysiska stress 

kan komma från hemmiljöer där barn fått bevittna att någon eller båda föräldrarna haft 

missbruksproblematik och/eller psykisk sjukdom (Werner & Smith 2003 s.85).  

I forskning som gjorts på ön Kauai med barn som växte upp i en miljö med hög risk att 

utveckla social missanpassning samt svår psykisk ohälsa hittades gemensamma faktorer i 

barnens närmiljö som haft en betydande roll för dem att utvecklas till normalfungerande 

vuxna (Werner & Smith 2003 s.86). 

 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 

Statens folkhälsoinstitut har på uppdrag av regeringen forskat om hur många barn som idag 

växer upp i hemförhållanden där en eller båda vårdnadshavarna har alkohol- eller 

narkotikaproblem och hur deras livssituation ser ut. Rapporten (Nedladdad från FHI 2012-5-

25) visar att ca 20 procent av alla barn i Sverige lever i hem där alkoholkonsumtionen hos 

föräldrarna är så stor att den riskerar barnens hälsa. Internationella studier visar att barn till 

föräldrar som har hög alkoholkonsumtion även har en ökad risk att utveckla psykiska problem 

(Socialstyrelsen 2009b). I familjer med en hög alkoholkonsumtion i kombination med psykisk 

sjukdom kan dessa riskfaktorer växelverka samt förstärka varandra. I rapporten lyfts det även 

fram att barn som lever i hemförhållanden där en vuxen har behandlats i slutenvård för någon 

psykiatrisk diagnos finns en fördubblad risk för psykisk ohälsa samt skador av missbruk och 



 

 

5 

 

våld (Socialstyrelsen, 2006b; även Skerfving, 2007). I rapporten poängterades dock att det 

fortfarande råder stor brist på kunskap inom området (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

 

Med mer kunskaper inom området kan arbetet med barn och unga människor underlättas och 

min förhoppning är att uppsatsen skall kunna genererar detta. Därför kommer uppsatsen 

behandla tre individers biografier för att belysa detta område. Individerna i dessa tre 

biografier vill visa oss andra att det finns barn som lever under mindre bra omständigheter 

samt hur dessa individer, som barn upplever sin situation och hur omvärlden uppfattas ur 

deras perspektiv. Biografierna beskriver även hur individerna begriper, hanterar samt hittar 

mening i sin barndom. Uppsatsen kopplar deras beskrivning av sin uppväxt till Antonovskys 

tre KASAM begrepp samt till Goffmans dramaturgiska teori och uppsatsen blir en 

biografiforskning av kvalitativt karaktär. Syfte blir att redogöra för hur dessa individer 

beskriver sig själva i då- och nutid utifrån hem- och uppväxtförhållanden samt hur deras 

överlevnadsstrategier såg ut.  

 

1.2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att försöka redogöra för hur dessa tre individer i biografierna 

beskriver de strategier som de haft nytta av i uppväxten samt hur det har påverkat dem till de 

individer de är idag samt den livssituation de befinner sig i.  

Frågeställningarna är: 

Hur begriper dessa individer sin barndom?  

Hur har dessa individer hanterat sin barndomssituation?  

Kan dessa individer se sin barndom som något bra?  

 

2. Metod:  

Uppsatsen kommer utmynna i en biografiforskning där empirin består av två självbiografier 

och en biografi. Metoden som används i uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys. Denna 

metod är framtagen för att svara på uppsatsens övergripande syfte samt frågeställningar och 

kommer utgöra tolkningsarbetet av empirin. I detta fall används inte en innehållsanalys av 

kvantitativ art, vilket är det vanligaste sättet att göra en innehållsanalys på, men att det går bra 

att göra en innehållsanalys av kvalitativ art.  

I uppsatsen används en innehållsanalys som en metod som analyserar dokument och texter. 

Med denna metod vill forskaren koda sin text i termer av särskilda teman samt ämnesområden 

(Bryman 2011 s.281, 290). Enligt Bryman är den kvalitativa innehållsanalysen det vanligaste 
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tillvägagångssättet i analyser av dokument inom den kvalitativa praktiken. I Altheides (2004) 

kvalitativa metod, försöker forskaren ständigt bearbeta de teman som sållas fram utifrån 

genomgången av dokumenten. Enligt denna modell sker alltså en slags kategorisering av 

teman som forskaren arbetar utefter, som styr insamlingen av empiri. Vid datainsamlingen 

utformas även ett schema, där förs de olika teman in. Detta schema prövas under 

datainsamlingens gång (Bryman 2011 s.505-506).  

 

Johansson och Öberg menar att innehållsanalysen som metod till biografiforskning ger svar 

på frågorna om vad som skildras i biografin, vilka är individerna samt vilka genomgående 

teman som finns (Johansson, Öberg 2008 s.83). De menar att biografin ger forskaren ett 

inifrånperspektiv på hur individens liv sett ut och genom så kallade livsberättelser 

konstitueras identiteter. I biografin förmedlas med andra ord en bild av hur en specifik individ 

är samt ursprunget till dennes identitet då skildringen ges utifrån egna val, definitioner och 

begrepp. Empirin i uppsatsen är tänkt att bidra till ökad förståelse för samt kunskap om 

individer med liknande problematik som individerna i biografierna (Johansson, Öberg 2008 

s.75-76).  

 

2.1 Urval 

2.1.1 Biografiurval 

Enligt Bryman avgörs forskningens storlek beroende på vilka resurser som finns till 

förfogande. Ett konkret exempel han tar upp är, hur mycket tid som finns till förfogande 

(Bryman 2011 s.190-191). Eftersom tiden för c-uppsatsarbetet är begränsat, behandlas tre 

stycken biografier. Genom att delgett tankar till aktiva socialarbetare om inriktningen på 

uppsatsen kom det fram förslag på biografier som möjligen kunde vara relevant för 

ändamålet. Efter dessa tips söktes även biografier på Libris, sökordet som användes var 

”maskrosbarn”. I och med detta fann Libris fyrtiosex stycken träffar som rörde området 

maskrosbarn varav åtta var biografier, en av dessa var självbiografin ”Vi har ju hemligheter i 

den här familjen”(2009) av Therese Eriksson. Denna självbiografi utgjorde en av tre 

biografier i min studie, de andra två var Jessica Anderssons biografi av författaren L. K. 

Swanberg med boken ”När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var” (2009) och 

Morgan Allings självbiografi ”Kriget är slut” (2010). 
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Therese Erikssons självbiografi (2009) valdes då hon beskriver hur det är att växa upp i en 

familj med en mamma som är alkoholmissbrukare och psykisk sjuk. I hennes självbiografi 

skildras otaliga besök på olika vårdinstitutioner och hennes oro för sin mammas hälsa. 

I självbiografin framställs även Thereses liv utanför hemmet och här beskriver hon viktiga 

individer i hennes liv som engagerat sig i hennes välmående. I självbiografin framställs även 

olika livsskeenden som betytt mycket för henne och som engagerat henne från barn till vuxen 

ålder. Therese redogör i självbiografin hur hon blivit den hon är samt vem hon är idag. Hon är 

en av grundarna till organisationen Maskrosbarn, en organisation som står till förfogande för 

barn i mindre utvecklande hemmiljöer, med andra ord barn som växer upp med en eller två 

föräldrar som är psykiskt sjuka eller har missbruksproblematik. I Thereses egen självbiografi 

framställs organisationen Maskrosbarn som en plattform för många barn och ungdomar där 

kan barn och ungdomar få råd och stöd i sin familjesituation samt delta i olika projekt 

(Eriksson 2009 s.269, 273).  Med denna biografi som empiriskt material kan uppsatsens syfte 

samt frågeställningar besvaras. 

 

Jessica Anderssons biografi av författaren L. K. Swanberg med boken ”När kalla nätter 

plågar mig med minnen av hur det var” (2009) utsågs likväl som en bra biografi för att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. I biografin får läsaren följa med på en resa från 

Jessicas barndom till den hon är idag, en svensk sångerska som trots sin svåra uppväxt ändå 

lyckats med att nå sitt mål att bli artist och få musikalisk framgång. Boken börjar med att 

skildra Jessicas uppväxt där hennes familj till en början bestod av tre syskon samt deras 

alkoholiserade mamma och hennes olika alkoholiserade män (Swanberg 2009 s.14, 19-20). 

Därefter beskriver biografin Jessicas olika fosterhemsplaceringar och hur hon ser på dessa. 

Placeringarna framställs både som mindre lyckade samt slutligen hur en lyckad placering som 

kom att hjälpa Jessica att börja begripa händelser ur sin barndom. I berättelsen återges hur 

Jessica med hjälp av sin fosterfamilj och sitt musikintresse hanterar och finner mening med 

sin barndom. Biografin beskriver hur Jessica har blivit den hon är idag och framställer därmed 

henne på ett sätt som gör det möjligt att förstå Jessicas identitet på ett djupare plan.   

  

Morgan Allings självbiografi ”Kriget är slut” (2010) återger hur han trots sin ogynnsamma 

uppväxt blivit nått sitt mål att bli skådespelare. I självbiografin beskriver han vad han har 

upplevt i sin uppväxt med en mamma som missbrukade alkohol och där vardagen präglades 

av fester som mestadels slutade i kaos och slagsmål. Morgans självbiografi skildrar även hans 

tid på olika barnhem samt hos olika fosterhemsfamiljer. Läsaren får även i denna bok 
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djupgående förklaringar till hur Morgan begrep sin barndom samt hur han hanterade den och 

fann mening i den. Detta beskrivs i exemplen med hans erfarenheter av olika fosterhems 

familjer samt hans intresse för teatern. Morgan skildrar dessutom i sin självbiografi vilka 

händelser som betytt extra mycket för honom, vad som gjort honom till den han är idag.  

Med tanke på Morgans bakgrund och hur han framställer sig själv och sin uppväxt i boken 

kom denna att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

2.1.2 Källmaterialet distinktionen mellan ”självbiografi” och ”biografi” 

Trots att Jessica Anderssons bok inte är en självbiografi fick den ingå i uppsatsen och 

Johnsson och Öberg tar upp distinktionen mellan självbiografier och biografier där en 

självbiografi är en livsberättelse som skrivs av första person och bygger på individens egna 

liv. Om livsberättelsen är skriven av en annan person är det en biografi. Enligt Johansson och 

Öberg kan materialet i en så kallad biografisk socialforskning samlas in från både 

självbiografiska berättelser och berättelser som strukturerats på olika sätt av forskaren 

(Johansson, Öberg 2008 s.74). 

Bryman beskriver den vanliga distinktionen mellan självbiografier och biografier som ibland 

obefintlig. Ett exempel på detta är Walt Disneys biografier där både Walt Disney själv samt 

andra har skrivit artiklar om honom och hans liv. Den första biografin som skrevs över Disney 

var av hans egen dotter där information som generades måste ha kommit från hennes pappa. 

Det betyder att biografin har utformats utifrån ett primärmaterial, såsom samtal, 

mötesanteckningar och brev etc. De flesta biografier som kommit ut efter den första utgåvan 

utgår från samma material och Bryman anser att Walt Disney aldrig själv skrev någon 

självbiografi (Bryman 2011 s. 491). 

I inledningen (författarens förord) till biografin om Jessica (2009) skriver författaren L.K. 

Svanberg om att den Jessica Andersson som hon lärt känna i arbetet med boken har haft en 

stark vilja till förståelse om hur hennes barndom var. Författaren skriver även att 

utformningen av boken ligger hos henne som författare. Boken är skriven som om det var 

Jessica Andersson själv som skrivit, då biografin är upplagd som en självbiografisk 

livsberättelse. Författaren skriver även att hon har med Jessicas samtycke bytt ut några namn 

på individer eftersom syftet med boken inte har varit att anklaga någon.  

Jessica Anderssons bok (2009) kan då ges lika mycket legitimitet som Morgan Allings (2010) 

och Thereses Erikssons (2009) böcker.  

Uppsatsens biografi urval blev ett målinriktat urval (Bryman 2011 s. 392), eftersom samtliga 

biografier behandlar individer som levt under stressfyllda uppväxtförhållanden och är bevis på 
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att en del individer klarar sig bra i livet trots ogynnsamma uppväxtvillkor . Biografierna 

beskriver hur individerna hanterade sin barndom och vilka de är idag. Individerna i dessa tre 

biografier vill visa oss andra att det finns barn som lever under mindre utvecklade hemmiljöer 

samt hur dessa individer, som barn upplever sin situation och hur omvärlden uppfattas ur 

deras perspektiv. 

 

2.2 Representativitet: 

Representativiteten är även den för Bryman en viktig del i att granska ett dokument när det 

gäller dess kvalitet. Denna fråga svarar på om materialet är representativ för den kategori som 

ska undersökas samt om materialet är äkta? (Bryman 2011 s.89,491) Syftet med uppsatsen är 

att redogöra för dessa individers uppfattningar av deras barndom och hur de begripit hanterat 

och funnit mening i deras barndom. Som nämnts ovan är även Jessica Anderssons bok skriven 

som om det var hon själv som skrivit den då biografin är upplagd som en självbiografisk 

livsberättelse. I Jessica Anderssons biografi (2009) beskrivs syftet med boken att få berätta 

vad hon själv har känt och upplevt vilket även Therese (2009) och Morgan (2010) velat 

poängtera i sina biografier. I alla biografier har vissa namn redigerats och detta för att Jessica, 

Therese och Morgan har gått vidare i sina liv och därmed släpper en del av den sorg de burit i 

många år bakom sig (Swanberg 2009 s.5, Eriksson 2009 s.278, Alling 2010 s.330). 

Biografierna är således skrivna med utgångspunkt utifrån de känslor individerna hade under 

uppväxtåren vilket kan svara på uppsatsens syfte samt frågeställningar.   

 

2.3 Tillförlitlighet: 

Bryman beskriver innehållsanalysen som en metod som gör det möjligt att få information om 

olika sociala grupper som annars är svåra att få kontakt med och biografier möjliggör det 

(Bryman 2011 s.296). Enligt Bryman bör Forskaren vara öppen för nya teman som kan 

infinna sig genom studiens gång (Bryman 2011 s.281, 290, 505-506) vilket ledde till många 

olika teman som sedan redigerades under KASAM:s begrepp, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, samt till Goffmans dramaturgiska teori om framställning och interaktionen 

mellan individer. Med analysschemat som beskrivs mer utförligt nedan har det mest 

väsentliga i materialet behandlats och gett struktur på materialet.  

Bryman beskriver att en av innehållsanalysens fördelar är, att den är en öppen metod och kan 

beskrivas om hur forskaren gått till väga i genomförandet av undersökningen, hur 

urvalsprocessen samt kodningsschema har gjorts. Det leder i sin tur till att undersökningens 

validitet ökar (Bryman 2011 s.296). 
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Bryman beskriver att det är praktiskt taget omöjligt att inte lägga in sina egna tolkningar i 

kodningsmanualen vilket leder till att det kan uppstå problem i tolkandet av det latenta 

innehållet. Eftersom uppsatsen är en biografisk litteraturstudie har frågor som kommit upp 

inte kunnat besvaras och det är med innehållsanalysen svårt att ställa ”varför” frågor och i 

dessa fall blir svaren endast spekulationer (Bryman 2011 s.297). De frågor samt spekulationer 

som uppstått i arbetet med texterna har därför fått ett eget tema i kodschemat.   

 

2.4 Genomförandet:  

För att få svar på uppsatsens frågeställningar fokuserades på KASAMs begrepp och Goffmans 

dramaturgiska teori. Viktiga teman ströks under i texterna och fördes in i ett kodschema. 

Inledningsvis användes ett större antal teman för att få en övergripande bild av innehållet i 

biografierna. Efter en första övergripande strukturering av materialet skalades ett antal teman 

ner till fyra stycken, Att begripa sin barndom, Att hantera sin barndom, Meningsfulla 

erfarenheter som utgår från KASAM samt temat framställning som utgår från Goffmans 

dramaturgiska teori. 

I skrivandet av resultatdelen användes tre olika färger i texten för att strukturera upp vad som 

senare skulle tillhöra min analys av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Grön färg 

användes för begriplighet gul färg för hanterbarhet och orange färg för meningsfullhet. På 

detta sätt fanns både ett analysschema och en full text till förfogande, vilket förenklade analys 

arbetet. Med hjälp av kodschemat kunde nu analysarbetet av resultatet påbörjas. Med 

innehållsanalysen som metod kunde uppsatsens frågeställningar besvaras. 

 

3. Tidigare forskning: 

 

3.1 Emmy Werner och Ruth Smiths forskning 

Emmy Werner och Ruth Smith har som pionjärer inom detta område, skrivit boken Att växa 

mot alla odds från födseln till vuxenliv. Boken presenterar resultaten från en stor longitudinell 

forskning där forskarna har följt sjuttiotvå barn från två års ålder till fyrtiotvå års ålder på ön 

Kauai. Dessa barn växte upp med en hög risk att utveckla social missanpassning samt svår 

psykisk ohälsa. Werner och Smith beskriver vilka egenskaper samt faktorer i barnens närmiljö 

som haft en betydande roll för att de har kunnat utvecklas till normalfungerande vuxna. Dessa 

barn hade samtliga innan två års ålder berörts av fyra eller fler så kallade riskfaktorer; 
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 att barnen växte upp i en fattig familj, mätt utefter familjeförsörjarens yrke, 

inkomstnivå samt bostadsförhållandena.  

  att barnens föräldrar var låg- eller outbildade arbetare.  

 att barnen hade medfödda problem, såsom låg födelsevikt, eller ett fysiskt 

funktionshinder. 

 att barnen hade psykiskt sjuka eller alkoholiserade föräldrar (Werner & Smith 2003 

s.85).  

Det visade sig att de flesta av dessa barn inte hade fått allvarliga beteendeproblem eller 

inlärningssvårigheter under uppväxtåren. En jämförelse gjordes med högriskungdomar i 

samma åldrar och kön, som hade fått allvarlig inlärnings- eller beteendeproblem i tio till 

artonårsåldern. Forskarna konstaterade att dessa barn hade tillgångar som bidrog till barnens 

motståndskraft, i jämförelse med de icke motståndskraftiga barnen och i de tillgångarna var 

belägna både hos dem själva såsom i deras familjer samt utanför familjekretsen (Werner & 

Smith 2003 s.86).  

Den största skillnaden mellan de motståndskraftiga barnen och högriskbarnen kunde urskiljas 

i tonårsperioden. De motståndskraftiga barnen hade en starkare självkänsla och hade tidigt i 

livet fått med sig initiativkraft, självständighet samt företagsamhet. Werner och Smith kom att 

identifiera de motståndskraftiga barnens självtillit samt kompetens vilket hade en stor 

betydelse i alla faser i livet, inte minst i övergången till vuxenlivet (Werner & Smith 2003 

s.87-88).  

 

3.2 Solveig Cronströms forskning 

Solveig Cronström har i sin bok Dansa med träben intervjuat tretton stycken individer samt 

brevväxlat med ytterligare att antal maskrosbarn (Cronström 2003 s.16). Här beskrivs dessa 

individer utifrån deras egna livsberättelser, hur dem har klarat av sin barndom, samt hur de ser 

på sin omvärld och sin framtid.  

I den tidigare forskning hon läst och skildrar i sin bok, beskrivs maskrosbarn vid år 1979 som 

superkids eller som de osårbara barnen där forskaren Norman Garmezy vid Minnesota 

University samt forskaren James Anthony vid Washington University, förespråkade för 

(Cronström 2003 s.12,13). Vid år 1986 hade ytterligare forskning på detta område gjorts av 

dessa forskare och begreppet supperkids/ osårbara barn tonades ned lite. Dessa forskare kom 

senare med begreppet ”stresståliga” barn och ”motståndskraftiga” barn (Cronström 2003 

s.14).  
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De utvalda maskrosbarnen i Cronströms undersökning hade som barn vuxit upp i hem med 

föräldrar som hade missbruksproblematik och/eller psykisk funktionsnedsättning som hade 

brustit i sin föräldraroll under längre perioder. Dessa individer var nu vuxna och kunde ta 

hand om sig själva samt eventuella barn, arbete samt förmåga att skapa och behålla nära 

relationer med båda könen (Cronström 2003 s.17).  

Cronström återkommer i boken med några faktorer som har haft betydelse för dessa individer, 

dessa faktorer kan ha bidragit till att de klarat sig bra i vuxenlivet trots svåra uppväxtmiljöer.  

 Kreativiteten; handlade om att kunna hitta lösningar på problem som dök upp i miljön 

kring maskrosbarnen. Det handlade även om att få fantisera fritt om andra 

dimensioner, som flykt från sin egen verklighet, att ha en egen hobby såsom att skriva 

texter, vandra i skogen, idrotta etc. Detta var sådant maskrosbarnen gjorde för egen 

avlastning. Denna kreativitet gav även intuition på att de var bra på något (Cronström 

2003 s.39, 89-92). 

 Tron på sig själv; att känna sig behövd i och med de insatser som de gjorde för 

familjen, var även den en viktig faktor (Cronström 2003 s.62-63,104-105). 

 Skolan; var även för många maskrosbarn viktig, strukturen i skolan gjorde att barnen 

skapade egna rutiner på fritiden som t.ex., att läsa läxor etc. (Cronström 2003 s.76).  

Cronström skriver även om starka individer som vågar lita på andra. Med en inre styrka kan 

individen resa sig efter ett bakslag. Cronström beskriver ordet coping som hon tycker passar 

bra på maskrosbarn. Detta ord skriver hon, belyser inre styrka samt förmågan att hantera 

tillvarons problem. Cronström benämner även detta som en inställning till livet. Hon vill 

slutligen beskriva hur individernas kamp gett återbäring och stärkt individens resurser. Inre 

trygghet samt en yttre struktur som ger tillit och kan ge en styrka som behövs även till en liten 

individ (Cronström 2003 s.143-144). 

 

3.3 Ingrid Claezons forskning 

Ingrid Claezon, har skrivit boken Mot alla odds Barn till narkotikamissbrukare berättar om 

sin uppväxt, där hon ställer sig frågan hur individen mot alla odds lyckas i livet.  

För att få svar på den frågan djupintervjuades tjugo unga individer angående deras uppväxt 

med föräldrar som haft missbruksproblematik. I ett av de inledande kapitlen tar Claezon kort 

upp teorier som förklarar strategier som individerna i hennes forskning hade använt sig av för 

att utvecklas i rätt riktning (Claezon 1996 s.25-26). Hon beskriver den salutogena modellen 
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som grundades 1991 av Aaron Antonovsky som behandlar frågor om individers hälsa- och 

ohälsa och fokuserar på individers friskfaktorer (Antonovsky 1991 i Claezon 1996 s.30). 

Claezon förklarar begreppet KASAM, känsla av sammanhang som den salutogena modellen 

som ett mätinstrument för att bestämma en individs psykiska hälsa vid en viss tidpunkt 

(Claezon 1996 s.31). Claezon lyfter fram tre begrepp som bestämmer hur väl en individs 

KASAM är, dessa är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.  

Claezon beskriver de olika begreppen, där begreppet begriplighet syftar till att ordna och 

förklara information som kan anses obegripliga.  Hanterbarhetsbegreppet handlar om att ta 

vara på de resurser som finns för individen och att med dessa resurser möta olika utmaningar. 

Meningsfullhetsbegreppet beskrivs som KASAM:s ”motivationskomponent” och handlar om 

att vara delaktig i olika skeden i livet som rör individen. Meningsfullhetsbegreppet handlar 

även om att individen anser det som värdefullt att investera engagemang samt energi i livet, 

till och med när det gäller att lösa problem. Individer med stark KASAM väljer ut en strategi 

som anses mest passande för att hantera just den stressande faktorn som individen ställs inför 

(Claezon 1996 s.31-32). 

I Claezons bok finns återkommande faktorer som individerna benämner viktiga när det gäller 

deras identitet, livshistoria samt framtid. En av dessa var förmågan av att påverka både i nuet 

och i framtiden och utgjordes av att de hade en positiv attityd till sin omgivning samt att 

individerna hade blivit uppmärksammade (Claezon 1996 s.168, 198).    

En annan faktor som Claezon tar upp var behovet begriplighet för att hantera sin situation. 

Hon menar att individen måste ha en uppfattning om livet som något meningsfullt för att 

kunna orka med en besvärlig situation. Denna syn på livet måste även kunna genera i en 

positiv framtidstro, även om individens aktuella livssituation är problematisk (Claezon 1996 

s.175). Claezons såg att många av de intervjuade individerna hade detta i form av realistiska 

framtidsvisioner, såsom en dröm om en blivande ”vanlig familj”, utbildning samt arbete 

(Claezon 1996 s.198).    

 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning visar att det finns olika skyddsfaktorer som kan bidra till en sund 

utveckling trots långvarig stressfylld hemmiljö. I Cronströms samt i Claezons böcker, 

intervjuas maskrosbarn som får belysa hur de ser på sin uppväxt och sin framtid. Författarna 

tar även kort upp den tidigare forskning som fanns inom detta område då de själva bedrev sin 

forskning. Werners och Smiths, Cronströms samt Claezons forskningar beskriver olika 

individers egenskaper och faktorer i närmiljön som haft en viktig roll för hur de har utvecklats 
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till de individer de är idag. Den tidigare forskningen har även bidragit till mer frågeställningar 

kring detta ämne, i Werner och Smiths samt i Cronströms forskning beskrivs inte mycket om 

teorier bakom maskrosbarnens förhållningssätt.  Det väcker frågan om KASAM teorin kan 

anpassas till de individer som vuxit upp med föräldrar med psykiska funktionshinder. 

Eftersom uppsatsens empiri kommer bestå av biografier kommer Goffmans dramaturgiska 

teori även att användas i analysen för att den tar upp teorier om hur individer vill framställas.   

 

4. Teori 

Uppsatsen utgår från KASAM teorin då den förklarar, hur individer som har upplevt 

stressfyllda livsförhållanden senare kan uppleva sin hälsa som god samt ha en positiv 

livshållning. En annan teori som används är Goffmans dramaturgiska teori eftersom den tar 

upp hur individer framställer sig själva.  

 

4.1.1 KASAM teori 

Aaron Antonovsky forskade på sjuttiotalet kring individers friskfaktorer, vilket utvecklades i 

det som idag kallas den salutogena modellen (Antonovsky 2009 s. 15, 63) 

Grundtanken med denna modell formulerades i termer av olika generella motståndsresurser 

(så kallade GMR), exempel på sådana kan vara, socialt stöd, kulturellt stabilitet, jagstyrka, 

pengar samt liknande resurser som kan ge styrka till att bekämpa många olika stressorer 

(Antonovsky 2009 s.16-17). 

Motsatsen till dessa generella motståndsresurser kom att kallas stressorer och har 

sammanfattats som hög stressbelastning, dessa kan exempelvis vara att en individs anhörig 

drabbas av en obotlig sjukdom eller mindre svåra hanterbara situationer. Dessa kan vara mer 

eller mindre föränderliga genom tid (Antonovsky 2009 s.176-177). 

För att kunna identifiera vad som skulle kunna vara en motståndsresurs till dessa stressorer, 

behövdes en särskiljande regel, menade Antonowsky. I och med detta utvecklade han 

begreppet känsla av sammanhang, KASAM. Han menade att det fanns en gemensam nämnare 

för alla GMR, de bidrog nämligen till att göra stressorerna begripliga. Genom upprepning av 

erfarenheter skapas till slut en så kallad stark känsla av sammanhang. Den salutogena synens 

viktigaste komponent kan alltså sägas vara, individens övergripande förhållningssätt till, 

synen på sin egen tillvaro, samt känsla av sammanhang, detta i sin tur har inverkan på hur 

individen klarar av att hantera olika slags händelser i livet (Antonovsky 2009 s.17). 

 

De tre huvudkomponenterna i KASAM 
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4.1.2 Begriplighet 

Begriplighet avser till vilken utsträckning individen upplever inre samt yttre stimuli som 

ordnar information på ett förnuftsmässigt sätt och där informationen även blir 

sammanhängande, strukturerad samt tydlig och därmed inte slumpmässig, kaotisk, oordnad, 

oväntad och oförklarlig. En individ med hög begriplig förmåga, räknar med att det stimuli 

individen kommer att möta senare i livet är förutsägbara och ordnade. Dessa individer såg 

problem som utmaningar och om misslyckanden skulle förekomma handlar det om hur 

individen lyckas göra dem begripliga. Det bör poängteras att detta begrepp säger ingenting 

om önskvärdhet, utan om förväntningar. Den grupp individer som inte hade hög KASAM 

ansåg sig i denna mening vara ”otursfågel”, och räknade med att förbli otursförföljda resten 

av deras liv (Antonovsky 2009 s. 44-45).  

 

4.1.3 Hanterbarhet 

Antonovsky tar sedan upp begreppet hanterbarhet. Hanterbarhet är den andra komponenten i 

KASAM och handlar om till vilken grad individen upplever att det står resurser till dennes 

förfogande som hjälpmedel då individen stöter på krav/stressorer. De resurser som kan stå till 

en individs förfogande kan exempelvis vara ens hustru eller make, kollegor, vänner, läkare, 

partiledare, historien, eller Gud. Dessa resurser kan vara under individens egen kontroll eller 

kan kontrolleras av behöriga andra, som individen känner att denne kan lita på. Om en individ 

har en hög känsla av hanterbarhet kan denna inte heller göra sig till ett offer för livets 

omständigheter (Antonovsky 2009 s.45).   

 

4.1.4 Meningsfullhet 

Den tredje komponenten som Antonovsky tar upp är meningsfullhet. Här betonas vikten av 

delaktighet. Att medverka i olika processer som rör individens öde och även individens 

dagliga erfarenheter med andra ord intressen eller liknande som engagerar individen. De 

individer som hade en stark KASAM berättade mycket om delar i livet som var av stor vikt 

för dem och som de var oerhört engagerade i (Antonovsky 2009 s.45). 

 

4.2 Goffmans dramaturgiska teori  

Goffman beskriver i boken Jaget och maskerna, hur individer är benägna att upprätthålla en 

fasad om sig själva. Genom att använda en attitydmask hålls den sociala disciplinen på plats 

inifrån och att denna mask sitter fast med både synliga och osynliga spännen på vår kropp. 
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Dock är masken en symbol på något som individen inte är men som den vill vara. (Goffman 

1998 s.56-57). 

Goffman beskriver interaktionen mellan individer som en källa för överflyttning av intryck, 

som betraktas inom ramen för den sociala kontext som den sociala interaktionen innehåller.  

Då en individ är oförmögen att få en fullständig information om vad den andre tycker om 

denne samt om den sociala situationen, måste individen förlita sig på olika yttre tecken 

(Goffman 1998 s.215).  

Individens uttrycksförmåga inbegriper två olika sätt av teckenaktiviteter, den ena är det som 

individen sänder ut, dvs. verbalt språk, den andra är uttryck som individen överför, såsom i 

handlingar (Goffman 1998 s.12). 

I interaktionen behandlar individerna varandra på de grundval av intryck de fått av varandra i 

stunden om det förgångna samt om framtiden. Det är dessa kommunikativa handlingar som 

blir till moraliska, eftersom de intryck som en individ kommer med oftast betraktas som krav 

och löften. Goffman menar att individernas tankegångar under interaktionen brukar handla 

om att få relevant information om den andre, som kan användas till att utnyttja den andre 

senare (Goffman 1998 s.216).  

Goffman beskriver även hur individer som blir betraktade accepterar detta samt agerar på ett 

sätt som de hoppas att betraktaren ser som legitimt, de hoppas även att konsekvenserna för 

deras handlingar i framtiden blir goda. Om individen som blir observerad inte litar på 

observatören kan denne försöka manipulera observatören i rätt riktning. De som observeras 

blir nu de som handlar, dessa individer kommer vara angelägna av att upprätthålla 

föreställningen om att de uppfyller många normer, eftersom dessa individer och dess 

handlingar bedöms (Goffman 1998 s.216-217). 

Hela sociala interaktionen handlar alltså om att framställas som moraliska individer som 

agerar såsom våra normer vill att vi ska agera. Eftersom det är lönsamt att framträdas som en 

stabil och moralisk individ tvingas individen till att skådespela (Goffman 1998 s.216-17).  

 

4.3 Sammanfattning av teoridelen 

KASAM:s tre begrepp begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet är tänkt att användas i 

förståelsen av hur individerna i biografierna begriper, hanterar och hittar mening till sina 

barndomsliv och kan likställas med individernas överlevnadsstrategier. Goffmans 

dramaturgiska teori återspeglar hur individers fasader byggs upp i interaktionen med andra 

och de två olika sätt det sker på. Den ena är det som individen sänder ut, dvs. verbalt språk, 

den andra är utryck som individen överför, såsom i handlingar. Det handlar således om att 
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framställas på ett legitimt sätt vilket görs utifrån de normer som finns i samhället. Den 

dramaturgiska teorin används i uppsatsen för att synliggöra hur individerna i biografierna 

framställer sin barndom och hur dessa individer som barn upplever sin situation och hur 

omvärlden uppfattas ur deras perspektiv. 

  

5. Resultat av Empiri  

 

5.1 Presentation av självbiografierna  

I denna del presenteras biografierna utifrån några underrubriker som har som syfte att besvara 

uppsatsens syfte samt frågeställningar.  

Dessa underrubriker är: 

Att begripa sin barndom  

Att hantera sin barndom  

Meningsfulla erfarenheter  

Framställning,  

Resultatdelen kommer att framställas som författarna till biografierna har skrivit, en tolkning 

av biografierna kommer i analysen samt i diskussionen. Det kan dock vara värt att nämna att 

Jessica (2009), Therese (2009) och Morgan (2010) vill poängtera i sina biografier att detta är 

vad dem själva har känt och upplevt. I alla biografier har vissa namn redigerats och detta för 

att Jessica, Therese och Morgan har gått vidare i sina liv och släpper därmed en del av den 

sorg de burit i många år, bakom sig (Swanberg 2009 s.5, Eriksson 2009 s.278, Alling 2010 

s.330).  

 

5.2 När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var 

 

Jessica växte till en början upp med tre av sina fyra syskon i Hagfors. I biografin beskrivs 

Jessicas uppväxtförhållanden som till en början präglades av att hennes alkoholiserade 

mamma och hennes mammas olika alkoholiserade män satt i lägenheten och drack 

tillsammans (Swanberg 2009 s.14, 19-20). 

 

5.2.1 Att begripa sin barndom 

När Jessica var liten trodde hon att alla familjer hade en kontaktperson som t.ex. deras ”Anna” 

som såg till att familjen hade det bra (Swanberg 2009 s.19-20). 
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När hon blivit äldre och för första gången blev placerad i en fosterhemsfamilj fick hon höra av 

fosterhemsmamman att hon var annorlunda samt att hon kommer bli som sin egen mamma 

(Swanberg 2009 s.48).  

Med den erfarenhet Jessica hade av socialtjänsten begrep hon vart hon skulle vända sig när 

hon hade flyttat till egen lägenhet och inte hade pengar till julklappar, mat och hyra 

(Swanberg 2009 s.116, 118). 

I biografin beskrivs Jessicas tankar om vad som gjort henne till den hon är idag och att hon är 

villig att göra upp med sin bakgrund, hon vill släppa sin sorg samt gå vidare. Jessica 

poängterar att det är dags att lära sig leva med sina minnen från barndomen samt att ta hand 

om sitt vuxna liv. Hennes förhållningssätt kom senare att vara att ta revansch på alla de vuxna 

som förväntade sig att hon skulle bli som sin mamma, med sången begrep hon att hon kunde 

ta revansch (Swanberg 2009 s.32, 102). 

 

5.2.2 Att hantera sin barndom 

För att skapa gynnsammare förutsättningar i tillvaron lärde Jessica redan i tidig ålder att knyta 

an till individer, såsom lärare, kompisarna och deras familjer (Swanberg 2009 s.20).  

Vid sjutton års ålder hamnar hon hos sin sista fosterhemsfamilj. I denna familj fick Jessica 

känna sig delaktig och bekräftad, för den hon var. Jessica beskriver hur fosterhemsföräldrarna 

såg på henne ”de såg mig som en i deras egen familj” vilket medförde att Jessica fick tillit till 

dem. Familjen beskrivs av Jessica som räddningen i hennes barndom (Swanberg 2009 s.61, 

64-65, 107). Socialtjänsten beskrivs i biografin som en myndighet som alltid har funnits för 

henne i uppväxten. Även om Jessicas tankegångar kring socialtjänstens behandling av henne 

till stor del beskrivs i termer av ogillande, har hon kunnat räkna med att det fanns resurser till 

hennes förfogande i vissa krissituationer (Swanberg 2009 s.116, 118). 

 

5.2.3 Meningsfulla erfarenheter  

I biografin beskrivs Jessicas stora musikintresse och att den fick henne att känna sig hemma. I 

boken skildras också Jessicas tankar kring att sjunga och att detta ger henne mening med livet 

(Swanberg 2009 s.102, 135). 

Vidare berättas om Jessicas dröm, att en dag få stå på scen liksom hennes idol Carola 

Häggkvist. Hennes tankar kring detta är att ”det där skulle jag också kunna göra” (Swanberg 

2009 s.110).   

 

5.2.4 Framställning 
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Hennes musikgenombrott infann sig då hon var med i en musiktävling i tv. År 2003 var hon 

för första gången med i Melodifestivalen. Sedan dess har Jessica deltagit i flera 

efterkommande melodifestivaler och andra musiktävlingar och musikarrangemang. Hon 

livnär sig numera på musiken (Swanberg 2009 s.131, 145, 193, 205, 208, 210).    

 

 

5.3 Vi har ju hemligheter i den här familjen  

 

Therese var bara elva år när hon fick reda på att hennes mamma var alkoholmissbrukare och i 

och med detta kom hennes liv att förändras (Eriksson 2009 s. 13-14). Slutligen erkände 

hennes mamma att hon var alkoholist och hon var då beredd på att sluta dricka. När hennes 

mamma hade slutat missbruka tog det bara några veckor innan hon insjuknade i en 

depression. Detta ledde till att hon fick äta antidepressiva mediciner och sömntabletter 

(Eriksson 2009 s. 34-35, 41).  

 

5.3.1 Att begripa sin barndom 

Therese skriver på de sista sidorna i biografin att hon idag, begriper att hennes barndom har 

format henne till den hon är idag (Eriksson 2009 s.279).  

I boken finns publicerade dagboksinlägg som Therese skrev under sin barndom. Här skildras 

det som händer hennes mamma och familjen. I ett inlägg skriver hon att hon förstår att hennes 

mamma inte kommer bli nykter innan hon har blivit frisk. I samma inlägg skriver Therese om 

hur upprörd hon är på sjukvården och det svenska systemet, där individer hamnar i en gråzon 

för att de är för friska för en vårdinstitution men för sjuka för en annan. Hon är i och med 

detta inlägg fast besluten på att försöka ändra detta system (Eriksson 2009 s.174-175). 

Therese beskriver en känsla av beslutsamhet som även är en känsla av tro på att framtiden 

skall generera något bra. Hon skulle ”visa hela jävla världen att det går att överleva” 

(Eriksson 2009 s.76).  På sista sidan i Thereses biografi beskrivs även en förståelse över 

hennes egna förmåga, det är hon som bestämmer över sitt liv (Eriksson 2009 s.284).  

 

5.3.2 Att hantera sin barndom 

Trots hennes hemförhållanden har hennes pappa, hennes mamma och hennes bror betytt 

väldigt mycket för henne och hon tackar dem för allt stöd i barndomen. Ett speciellt tack vill 

hon ge sin mamma som hon anser har format henne till den hon är (Eriksson 2009 s.279). 
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Thereses vänskapskrets har också betytt mycket för henne. Bl a beskrivs vänskapen med 

Denise, haft en stor betydelse eftersom hon själv gick igenom en liknande barndom under 

samma period som Therese (Eriksson 2009 s.143). 

Vidare var grundskoleläraren Ingrid den första individ som Therese vågade berätta om allt 

för. Detta gjorde att Therese fick komma till skolkuratorn Petra, hon var en person som fick 

stor betydelse för Thereses psykiska välmående (Eriksson 2009 s.26). Amin som arbetade på 

en ungdomsmottagning var den andra av de två vuxna individer som Therese har kunnat 

vända sig till när det varit kaotiskt hemma (Eriksson 2009 s. 132-134). 

Ytterligare en viktig person för Therese var teaterläraren Frida som tog med henne till olika 

teatergrupper, vilket beskrivs i biografin som något som Therese älskade. 

 

5.3.3 Meningsfulla erfarenheter  

I boken beskrivs Thereses engagemang kring hennes mammas välbefinnande, eftersom hon 

var med henne på olika sjukhusbesök och vårdinstitutioner. Vidare beskrivs stunder då hennes 

mamma varit både nykter och frisk. Dessa stunder var minnen hon kunde leva länge på och 

som gjorde att hon orkade kämpa vidare i sitt liv (Eriksson 2009 s.107, 135, 158, 256). 

En annan episod som Therese beskriver som meningsfull, var en familjeresa till Filipinerna, 

då hennes mamma var både frisk och nykter under hela tiden (Eriksson 2009 s.209-210).  

 

I biografin berättas om fritidsintressen som var betydelsefulla, ett av dessa var teatern.  

Teatern beskrivs i boken som något som grundat Thereses självförtroende. Therese ville 

liksom teaterläraren Frida lära barn något (Eriksson 2009 s.117-118).  

Med engagemanget kring barns uppväxt kom Therese och hennes vän Denise på en idé. 

Eftersom Therese och Denise hade överlevt sin barndom och gått starka ur den, skulle de nu 

starta ett projekt som skulle heta Maskrosbarn. Med föreläsningar, där de berättade om vad de 

gått igenom, hade de förhoppningar om att omvärlden kunde få upp ögonen för problematiken 

(Eriksson 2009 s.217, 221, 251, 270).   

 

5.3.4 Framställning 

I det avslutande kapitlet beskrivs projektet Maskrosbarn, som nu är en organisation och en 

plattform för många barn och ungdomar. I denna organisation kan barn och ungdomar få råd 

och stöd i sin familjesituation samt delta i sommarläger och andra projekt (Eriksson 2009 

s.269, 273).  
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Kriget är slut    

 

Redan vid fyra års ålder hade Morgan mycket erfarenheter av sin mammas fester med hennes 

missbrukarvänner som brukade sluta i slagsmål. Detta ledde till att Morgans och hans brors 

barndom kom att präglas av olika barnhemsvistelser samt fosterhemsplaceringar. (Alling 2010 

s.7-9). 

 

5.4.1 Att begripa sin barndom 

Morgan beskriver i boken att han till slut börjar inse att de fosterhemsfamiljer som han 

placerats i endast orkar ta hand om honom under en kort period (Alling 2010 s.141).  

En annan förståelse han fick tidigt i livet var att han hörde hemma på teaterscenen. Hans 

intresse för teatern upptäcktes av hans lärare, hon sa en dag till honom att ”antingen blir du 

cirkusartist eller skådespelare!” Efter detta begrep han att han skulle bli skådespelare (Alling 

2010 s.155, 249).  

I slutet av boken funderar Morgan över hur han blev den han är idag.  

Han berättar att han har blivit lärd att släppa taget om det förflutna och se framåt. Morgan 

redogör för en känsla som har förföljt honom i stora delar av hans liv. En känsla av att en 

socialtant som tidigare lurade honom till ett barnhem, har suttit på hans ena axel och väntat på 

att han skall misslyckas i livet. Denna känsla har gett honom kraft att gå sina egna vägar och 

han funderar även om det är hon som är orsaken till hans revanschlystnad (Alling 2010 s.327-

328). 

 

5.4.2 Att hantera sin barndom 

I Morgans sista fosterhemsfamilj kom mannen, Martin att betyda mycket eftersom han gav 

Morgan mycket kärlek, lärde honom att ta konsekvenser för sina egna handlingar samt att ha 

intressen och att följa sina drömmar (Alling 2010 s.149-151, 187-188). 

I teaterintresset hittade Morgan Claudio Ponti som regisserade amatörteatrar. Han fick 

Morgan att känna sig betydelsefull och hjälpte honom in i skådespeleriet (Alling 2010 s. 246-

249, 302-303). 

Morgan tillägnar i slutet av boken ett tack till sin mamma Käthe, sin bror Stefan och Martin. 

Han beskriver att i samtalen med dem blev hans barndomsminnen klarare. Även om Morgans 

mamma inte alltid har funnits för honom, har han på de sista sidorna i biografin tackat henne 

för att hon under ett möte i Morgans tonår, berättat sin version av det som hänt henne, Morgan 
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och Stefan. Mötet med hans mamma gjorde honom så stark att han kunde bryta sig ur sina 

sociala bojor (Alling 2010 s.328, 330). 

 

5.4.3 Meningsfulla erfarenheter  

Morgan ville gärna synas och höras när han var liten och han tog varje tillfälle i akt för att få 

uppmärksamhet. Detta medförde att intresset för teatern växte och han var med i olika 

teatersammanhang både i skolan och på fritiden. Helgerna brukade han spendera sittandes i 

publiken på olika amatörteatrars genrep. Det var på en sådan som Morgan kom i kontakt med 

regissören Claudio Ponti som sedan kom att påverka Morgan i hans teaterintresse (Alling 

2010 s.162, 246-249). 

Morgan sökte till teaterhögskolan i Malmö och kom in på första försöket (Alling 2010 s.304, 

312).  I boken beskrivs en frihetskänsla då han är på väg till teaterhögskolan som elev. Nu 

börjar hans nya liv, ”jag är vuxen och fri och nu ska jag göra det jag älskar.” (Alling 2010 

s.314- 315). 

 

5.4.4 Framställning: 

Morgan Allings bok slutar med att han har gått klart teaterhögskolan i Malmö och fått tretton 

roller i en pjäs. Han skriver att han ringer till sin mamma och sin fosterpappa för att bjuda in 

dem på premiären. Han vill att de ska se honom på scenen, för det är där han hör hemma. 

Därefter skriver han i boken att ”mitt krig slutar här” (Alling 2010 s.327).  

 

6. Analys av självbiografierna 

Biografierna kommer nu att analyseras utifrån de teman som svarar på uppsatsens 

frågeställningar samt det övergripande syftet. I analysen används KASAM begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt Goffmans dramaturgiska teori om hur 

individer vill framställa sig själva. 

Här används samma teman som i resultatdelen dvs. att begripa sin barndom, att hantera sin 

barndom, meningsfulla erfarenheter samt framställning. Eftersom syftet med uppsatsen var 

att redogöra för hur biografierna beskriver individernas strategier som varit till nytta i 

uppväxten samt hur det har påverkat individerna till vilka de är idag.  

 

6.1.1 Att begripa sin barndom: 
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Som tidigare nämnts i teorin, avser begreppet begriplighet att individen ordnar information på 

ett förnuftsmässigt sätt och att informationen blir sammanhängande, strukturerad samt tydlig 

(Antonovsky 2009 s.44-45). 

Som exempel till ovanstående har Jessica beskrivit att hon i tidig ålder sett sin barndom som 

normal, eftersom hon bl.a. trodde att alla familjer hade en kontaktperson. Det var för henne 

helt begripligt (Swanberg 2009 s. 19-20).  

I teoridelen beskrivs att de individer som har hög begriplighet (KASAM) räknar med att det 

som sker i framtiden går att förklara samt strukturera (Antonovsky 2009). I Jessicas biografi 

kan detta kopplas till den erfarenhet hon fick då hon bodde själv och pengarna var slut. 

Eftersom socialtjänsten alltid hade funnits i Jessicas uppväxt, visste hon att hon kunde vända 

sig till dem (Swanberg 2009 s.19-20, 116). Detta förhållningssätt påvisar att Jessica försökte 

strukturera sin livssituation på det sätt som var begripligt för henne (Antonovsky 2009).  

 

Begripligheten i Thereses biografi kan förstås utifrån det dagboksinlägg som finns med i 

boken. I detta skriver hon att hon har fått förståelse för sin mammas problematik, dvs. att hon 

inte kommer att bli nykter innan hon har blivit frisk. I samma inlägg beskriver hon hur 

upprörd hon är på det svenska systemet. Hon är i och med detta inlägg fast besluten att 

försöka ändra detta system (Eriksson 2009 s.174-175).    

I teoridelen förklaras att de individer som ser problem som utmaningar, har hög begriplighet. 

I och med Thereses egna inlägg om att försöka ändra det svenska systemet, kan det tolkas som 

att hon ser det som en utmaning och att hon har hög begriplighet.   

 

Begripligheten som Morgan beskriver i sin biografi handlar först och främst om att 

fosterhemsfamiljerna som tagit hand om honom inte orkar med honom. Detta resulterar i 

tankegångar om hur länge han får stanna i olika hem (Alling 2010 s.141).  

Han har ordnat den information han fått från tidigare erfarenheter av fosterhemsvistelser och 

på detta sätt har informationen för honom blivit sammanhängande och tydlig, vilket kopplas 

till begreppet begriplighet (Antonovsky 2009).  

Som tidigare nämnts i teoridelen, kan individer som har hög begriplig förmåga se framtida 

händelser som ordnade och förutsägbara (Antonovsky 2009).  

Detta kan kopplas till Morgans andra förståelse, hans intresse för att spela teater och bli 

skådespelare (Alling 2010 s.162, 249).  
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Som tidigare nämnts i den tidigare forskningen har Claezon problematiserat behovet av 

begriplighet för att kunna hantera sin situation (Claezon 1996 s.175). Detta kan likställas med 

det som individerna i biografierna beskriver att det är dags att lära sig leva med sina 

barndomsminnen och att ta hand om sitt vuxna liv (Swanberg 2009 s.32, Alling 2010 s.327, 

Eriksson 2009 s.284). De har därmed gjort sin barndom som kantats av mycket obegriplighet 

till något begripligt (Antonovsky 2009).  

Att se problem som utmaningar går också under begreppet begriplighet, vilket är ett annat 

tema som återkommer i alla biografier. De ville inte ge upp, alla tre är revanschlystna och vill 

visa att det går att överleva en svår barndom (Swanberg 2009 s.34, 102, Alling 2010 s.328, 

Eriksson 2009 s.76, 175).  

 

6.1.2 Att hantera sin barndom 

Hanterbarhetsbegreppet avser att tala om ifall individen upplever att det finns resurser till 

dennes förfogande i stressfyllda situationer. De resurser som kan stå till en individs 

förfogande kan t.ex. vara individens vänner eller individens historia (Antonovsky 2009 s.45).  

I Thereses biografi hittar jag hennes pappa och hennes bror Danne som de närmaste 

individerna som hon har kunnat lita på (Eriksson 2009 s.279).  

Therese benämner även andra betydelsefulla individer som funnits för henne, såsom 

gymnasiekompisen Denise som hade en liknande problematik i sin familj och som därför 

kunde stötta Therese vid svåra situationer (Eriksson 2009 s.280-281). Grundskoleläraren 

Ingrid, teaterläraren Frida, skolkuratorn Petra och kuratorn Amin var några av de 

professionella vuxna som också har funnits för henne (Eriksson 2009 s. 281-283).    

Detta kan i sig kopplas till att hon har hög hanterbarhet (Antonovsky 2009).  

 

Morgan beskriver i sin bok om fosterpappan Martin som lärde honom att ta konsekvenser av 

sina handlingar men också den som stöttade honom mest när det gällde hans olika intressen 

(Alling 2010 s.149-151, 187-188). Martin kan utifrån hanterbarhetsbegreppet ses som en 

resurs för Morgan, en individ som han kände att han kunde lita på (Antonovsky 2009).  

En annan viktig individ som Morgan tar upp i biografin i teaterhänseende är Claudio Ponti 

som får Morgan att känna sig betydelsefull och hjälper honom att utvecklas inom teatern 

(Alling 2010 s.246-249, 302-303). 

Alla dessa personer har Morgan under olika perioder känt att han kan lita på vilket har gett 

honom kraft att hantera sin barndom. 
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Hanterbarhetsbegreppet kan i biografin om Jessica kopplas till de förhållningssätt hon hade 

till andra individer innan hon fick komma till en fosterhemsfamilj. Hennes förhållningssätt var 

att ty sig till andra individer exempelvis kompisars familjer (Swanberg 2009 s.20). Dessa 

individer kan enligt hanterbarhetsbegreppet ses som stå under Jessicas egna kontroll då det 

var Jessica själv som tog kontakt med dessa (Antonovsky 2009).     

I biografin beskrivs Jessicas sista fosterhemsfamilj som individer som stod till hennes 

förfogande och som var en resurs för henne. I denna familj blev hon bekräftad och inkluderad 

som en av dem och detta ledde till att Jessica fick tillit till dem (Swanberg 2009 s.64-65, 107).  

En annan resurs som finns i biografin är socialtjänsten denna beskrivs som en resurs hon 

kunnat lita på när hon blev äldre (Swanberg 2009 s.116, 118).  Socialtjänsten är en resurs som 

stått till Jessicas förfogande men som hon själv inte har kunnat kontrollera (Antonovsky 

2009).   

I biografierna beskrivs kontaktnätet som en viktig faktor till att individerna har hanterat sin 

barndom på det sätt som de har gjort. Det skildras i Werner och Smiths forskning (2003 s. 87-

88) där forskarna konstaterade att de motståndskraftiga barnen hade tillgångar som bidrog till 

barnens motståndskraft, de tillgångarna var belägna både hos dem själva, hos deras familjer 

samt utanför familjekretsen. Hanterbarhet kan även kopplas till det Cronström (2003 s.143-

144) beskriver i sin forskning, om starka individer som vågar lita på andra. 

Individerna i biografierna har haft betydelsefulla personer som de har kunnat lita på i 

stressfyllda situationer (Antonovsky.2009).  

 

6.1.3 Meningsfulla erfarenheter 

Meningsfullhet handlar om att få känna sig delaktig i olika livsskeenden som skapar 

individens öde samt i dagliga erfarenheter. Det kan t.ex. handla om intressen eller annat som 

har betydelse för individen (Antonovsky 2009).  

 

I Morgans biografi beskrivs hans vilja att synas och höras av så många som möjligt detta 

ledde till att han tog varje tillfälle i akt för att få uppmärksamhet. Teatern blev således ett allt 

viktigare intresse för honom, och hans skådespeleri blev tidigt en självklarhet (Alling 2010 

s.155, 249).   

En bidragande orsak till Morgans teaterintresse var Claudio Ponti som fick honom att känna 

sig både delaktig och betydelsefull bland annat i en av Claudios pjäser (Alling 2010 s.247-

248).  
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En stor del av Morgans biografi handlar om honom i olika teatersammanhang och hur han 

kommer in på teaterhögskolan i Malmö. Teatern är en stor del i Morgans liv.  

Den uppmärksamhet han fick i skolan samt erfarenheten av att få vara delaktig i olika 

teatersammansättningar beskrivs i biografin som mycket betydelsefull och det kan tolkas som 

att teatern gav hög meningsfullhet i Morgans liv (Antonovsky 2009). 

 

I biografin om Jessica beskrivs delaktigheten som mest påtaglig då hon bodde hos sin sista 

fosterhemsfamilj. Jessicas relation till fosterhemsfamiljen framställs som om det vore hennes 

ursprungsfamilj (Swanberg 2009 s.64-65).  

Musiken är ett annat tema i biografin om Jessica, som kan kopplas till begreppet 

meningsfullhet. Att sjunga skildras i biografin som något som ger henne mening med livet.  

Ett tydligt exempel på hur viktig musiken var för Jessica var då hon vågade hoppas på att en 

dag stå på scen och sjunga precis som Carola Häggqvist (Swanberg 2009 s.102, 110, 135). 

 

I Therese biografi skildras många episoder av engagemang kring hennes mammas hälsa. Hon 

har varit med på olika sjukhusbesök och vårdinstitutioner, vilket beskrivs som mindre roliga 

episoder i hennes barndom. Den delaktighet som Therese beskriver i biografin kan kopplas till 

meningsfullhetsbegreppet eftersom detta betonar vikten av individens delaktighet och 

engagemang (Antonovsky 2009).  

De tillfällen som hon dock fick med sin nyktra och friska mamma var stunder som gjorde att 

hon orkade kämpa vidare i livet (Eriksson 2009 s.107, 135, 158, 256).  

En särskild episod som hon tar upp i biografin är resan till Filipinerna med familjen, den 

gången var hennes mamma både nykter och frisk (Eriksson 2009 s.209-210). 

 

Ett fritidsintresse som Therese skildrar i biografin var teatern. Hennes teaterlärare Frida tog 

med henne till olika teatergrupper för barn och ungdomar, vilket beskrivs som något hon 

älskade. Här skildras teatern som något som grundlagt Thereses självförtroende (Eriksson 

2009 s.117-118). 

Engagemanget för barn började då Therese mötte Frida och har sedan dess fortsatt att 

engagera henne. Med detta engagemang för utsatta barn kom Denise och hon att starta upp ett 

projekt med syfte att belysa utsatta barns hemförhållanden i Sverige, det kom att heta 

Maskrosbarn. Eftersom Therese tidigare lovat sig själv att göra skillnad i samhället var det här 

helt rätt för henne. Detta projekt gav Therese mening i livet (Eriksson 2009 s.217,221, 251, 



 

 

27 

 

270). Engagemanget för utsatta barn kan kopplas till begreppet meningsfullhet (Antonovsky 

2009).   

 

Att känna sig delaktig samt att ha ett intresse som gör vardagen meningsfull är något som alla 

tre individer tar upp i biografierna. Detta beskrivs även i teorin om KASAM som viktigt och 

som en faktor som gör att den stress som individerna utsätts för blir mindre (Antonovsky 

2009). En koppling kan göras till Cronströms forskning om kreativiteten. Hennes 

respondenter beskrev deras hobby som något de gjorde för egen avlastning. Kreativiteten gav 

även respondenterna en intuition på att de var bra på något (Cronström 2003 s.39, 89-92). 

Denna tro på sin egen förmåga och att känna sig behövd i insatser som de gjorde för familjen 

ansågs även i Cronströms forskning som viktigt för respondenterna (Cronström 2003 s.62-

63,104-105). 

 

6.1.4 Framställning 

Som nämnts i teoriavsnittet beskriver Goffman interaktionen mellan individer som en källa 

för överflyttning av intryck (Goffman 1998 s.215). I teoridelen har det formulerats att 

individerna i interaktionen behandlar varandra på den grund av information de fått. Detta 

innefattar information om den andres historia, nutid samt framtid (Goffman 1998 s.216).  

 

Den första fosterhemsfamiljen som Jessica kommer till är ett exempel på ovanstående teori 

om överflyttning av intryck, eftersom Jessica där får bekräftat att hon är annorlunda samt att 

hon kommer bli som sin mamma (Swanberg 2009 s.48). Jag tolkar detta utifrån Goffmans 

teori att denna fosterhemsfamilj bedömde Jessica utifrån den tidigare information de fått om 

Jessicas tidigare hemförhållande.   

I biografin om Jessica delges även interaktionen med den sista fosterhemsfamiljen, där hon 

får bekräftat att hon duger som hon är. Detta stärkte Jessicas självbild och fick henne att 

känna tillit till familjen (Swanberg 2009 s.64-65, 107).  

Jag kopplar detta till det som nämnts i teoridelen om hur individer som blir betraktade, 

accepterar detta samt agerar på ett sätt som de hoppas att betraktaren ser som legitimt 

(Goffman 1998 s.216-217).  

I biografin skildras även Jessicas musik intresse som i sista delen framställs som hennes 

nutida arbete (Swanberg 2009 s.131, 145, 193, 205, 208, 210).  

Biografin berättar om Jessica som en individ som tar av sig sin mask för att visa sitt rätta jag 

för omvärlden. Hon vill visa den barndom som hon har haft, vilket är en annan än vad hon 
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tidigare uppgett. Biografin kan tolkas som att Jessica vill belysa hennes riktiga jag, vilket 

Goffman skriver om i sin teori om hur individer använder en attitydmask för att hålla den 

sociala disciplinen på plats inifrån. I teorin beskrivs denna mask sitta fast med både synliga 

och osynliga spännen på individens kropp. Masken är en symbol på något som individen inte 

är, men som denne vill vara (Goffman 1998 s.56-57). 

 

Therese vill också med sin biografi synliggöra hur hennes barndom har sett ut. I hennes 

biografi blir det allt tydligare att hon använder sig av de två olika sätten av teckenaktiviteter 

som nämnts i teoriavsnittet.  

Den dramaturgiska teorin beskriver att individen har två olika sätt att uttrycka sig på. Dessa 

sätt innefattar två olika teckenaktiviteter, som tidigare nämnts är den ena det som individen 

sänder ut, dvs. verbalt språk och den andra är uttryck som individen överför, såsom i 

handlingar (Goffman 1998 s.12).  

Thereses sätt att sända ut är med hjälp av sin biografi. Inom organisationen Maskrosbarn 

handlar hon aktivt i olika projekt för barn, vilket kan ses som hennes överföring. Detta kan ses 

som ett konkret exempel på Goffmans begrepp utsändning och överföring (Goffman 1998 

s.12). 

 

Som nämnts tidigare är vänskapen mellan Therese och Denise speciell då de förstår varandra 

på ett djupare plan eftersom de har liknande erfarenheter från barndomen. Den interaktionen 

som finns mellan dem kan likställas den interaktion som den dramaturgiska teorin beskriver. I 

denna interaktion behandlar individerna varandra på de grundval av intryck de fått av 

varandra i stunden om det förgångna samt om framtiden. Den informationen som genereras 

under interaktionen kan senare användas till olika syften (Goffman 1998 s.216).   

Therese och Denise information om varandra resulterade i bildandet av organisationen 

Maskrosbarn. 

 

Morgan Allings självbiografi belyser precis som Jessicas och Thereses biografier hur livet 

som maskrosbarn kan se ut. Även hans förhållningssätt till omvärlden har sen då han var liten 

präglats av att få uppmärksamhet och revansch (Alling 2010 s.327-328).  

Detta kan tolkas utifrån Goffmans teori om den sociala interaktionen mellan individers 

framställning av moraliska handlingars lönsamhet. Eftersom det är lönsamt att uppträda som 

en stabil och moralisk individ tvingas denne till att skådespela (Goffman 1998 s.216-17).  
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Morgans skådespeleri har haft en stor inverkan på hans barndom och med Goffmans teori kan 

det tolkas som att han varit skicklig i att använda olika masker för olika sammanhang 

(Goffman 1998 s.56-57).  

I slutet av Morgans bok återger han det som han har lyckats med, att bli skådespelare.  I slutet 

av biografin vill han framställa sig själv som att han har lyckats i livet.  Han beskriver hur han 

ringer till sin mamma och Martin för att bjuda in dem till en teaterpremiär. Han vill att de ska 

se honom på scenen, för det är där han hör hemma (Alling 2010 s.327).  

Det blir även tydligt i Morgans biografi (2010) att han använder sig av samma två uttrycksätt 

som Goffman tar upp i den dramaturgiska teorin, dvs. att sända ut samt att överföra. 

 

I de två självbiografier och biografin har det getts beskrivningar hur det kan vara att leva 

under stressfyllda uppväxtförhållanden. I uppsatsen vill jag påvisa att de har de har använt sig 

av Goffmans begrepp om utsändning och överföring. På det sättet sänder de ut samt överför 

sina känslor till omvärlden. (Goffman 1998 s.12).    

 

7. Diskussion: 

Utifrån den analys av självbiografier som gjorts ovan, med hjälp av innehållsanalysen som 

metod samt teorin av KASAM begreppen och Goffmans dramaturgiska teori, har uppsatsen 

kunnat påvisa att de individer som beskrivs i denna uppsats och som levt under stressfyllda 

uppväxtförhållanden, kunnat begripa sin barndom, hantera den och finna något som varit bra 

med den. 

Vid inläsandet av biografierna genererades en förståelse för vad individerna hade gått igenom 

och med tolkandet av KASAM:s begriplighetsbegrepp kunde jag finna teman som beskrev 

individernas begriplighetsstrategier. Dessa strategier har format individerna till de personer de 

är idag. 

Individer har begripit sin barndom utifrån sin uppväxt och utifrån det sätt som varit lättast för 

dem att förstå. Alla tre har förstått att deras familjer varit annorlunda i jämförelse med andra 

familjer i deras närhet.  Men de har också haft en förståelse för att det kommer att bli bättre 

(Antonovsky 2009).  

Uppsatsens andra frågeställning om hur dessa individer har hanterat barndomen, har som 

tidigare nämnts i alla biografier handlat om att de har haft olika individer till sitt förfogande 

(Antonovsky 2009). Dessa individer har bekräftat Jessica (2009), Therese (2009) och Morgan 

(2010) vilket också beskrivits som viktigt för deras utveckling.  Hanterbarhetsbegreppet 

skildrar att de individer som har en hög känsla av hanterbarhet inte gör sig till offer för 
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omständigheterna i livet, vilket jag även har funnit hos dessa individer i biografierna 

(Antonovsky 2009). Det skildras vidare att individernas har gått vidare med sina liv och att de 

själva bestämmer hur resten av livet ska se ut.   

 

Förutom att ge ut sina egna berättelser, har de använt sina barndomsintressen i det fortsatta 

vuxenlivet. Som tidigare beskrivits har individerna fått vara delaktiga i processer som rört 

deras öde och deras dagliga erfarenheter, vilket kan kopplas till begreppet meningsfullhet 

(Antonovsky 2009). Dessa erfarenheter har bidragit i utvecklingen till de individer de är idag. 

Jessica Anderson har fortsatt att sjunga, Morgan Alling har fortsatt med sitt skådespeleri och 

Therese Erikssons intresse för barn och dess missförhållanden har resulterat i organisationen 

Maskrosbarn. Detta besvarar tredje frågeställningen som lyder, kan dessa individer se sin 

barndom som något bra? 

Syftet med uppsatsen var även att försöka redogöra för hur individerna i biografierna, 

beskriver sig själva i då och nutid, hemförhållanden och uppväxtförhållanden samt deras 

överlevnadsstrategier, vilket kan besvaras med Goffmans teori.  

Som tidigare nämnts handlar hans teori om interaktionen mellan individer som en källa för 

överflyttning av intryck (Goffman 1998 s.215).  

Jag tolkar att individerna i biografierna är villiga att belysa olika episoder i deras liv med 

olika masker. I Jessicas biografi illustreras att hon är beredd att visa omvärlden vem hon är. 

Detta kan kopplas till Goffmans teori om hur individen hoppas på att bli betraktad och 

accepterad och att konsekvenserna för handlingen i framtiden blir god (Goffman 1998 s.216-

217). 

Även om biografierna inte innehåller en direkt interaktion mellan dem och läsaren, vill 

författarna, samt Jessica Anderson få reaktioner på sina upplevelser som barn och belysa 

problematiken som fortfarande finns kvar ute i samhället.   

 

7.1 Tidigare forskning 

Jag kan tydligt se kopplingar mellan den tidigare forskningen som beskrivits i uppsatsen med 

resultatet från biografierna. Individerna i biografierna samt individerna i den tidigare 

forskningen har alla haft tillgångar i barndomen som stärkte de. I den tidigare forskningen 

beskrivs dessa tillgångar som antingen fanns hos dem själva, i deras familjer eller också 

utanför familjekretsen (Werner & Smith 2003 s.86, Cronström 2003 s.39, 89-92, Claezon 

1996 s.168, 198).  
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Ett exempel på tillgångar som fanns hos individerna själva i biografierna är deras kreativa 

förmåga. Jessica Andersson (2009) använde sången, Therese Eriksson (2009) och Morgan 

Alling (2010) har båda använt sig av teatern i olika livsskeenden vilket stärkt dem i deras 

personlighet. Denna uttalade kreativa förmåga kan kopplas till Cronströms forskning där hon 

tar upp kreativiteten i en hobby som gav individerna avlastning samt flykt från verkligheten. 

Denna kreativitet beskrivs även ha gett individerna en intuition på att de var bra på något 

(Cronström 2003 s.39, 89-92). 

I Cronströms forskning benämner hennes respondenter vikten av att tro på sig själv samt att 

känna sig behövd (Cronström 2003 s.62-63,104-105). Detta kan återkopplas till Thereses 

barndom där hon var med och stöttade sin mamma på otaligt många vårdinstitutioner eftersom 

det var viktigt för henne att vara delaktig samt att känna sig behövd. 

En annan koppling som kan göras från den tidigare forskningen till biografierna är att de 

flesta av dessa barn hade initiativkraft samt realistiska ambitioner om en bättre framtid, vilket 

kan likställas med de tre individernas framställning om hur de såg på sitt liv i barndomen som 

något begripligt (Werner & Smith 2003 s.87-88 Claezon 1996 s.198).    

 

7.2 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnts används innehållsanalysen som metod, eftersom den ger svar på frågor 

om vad som skildrats i biografin, vilka individerna är, samt vilka genomgående teman som 

finns (Johansson, Öberg 2008 s.83).  

Denna metod gav uppsatsen en djupare kunskap om individer med denna problematik vilket 

hade varit svårt att få på annat sätt (Bryman, 2011:296).  

Det som tidigare benämnts som en begränsning med denna metod var att få svar på ”varför 

frågor ” som kan uppkomma under inläsningen av biografierna. Detta har inte varit något 

problem för mig då de funderingar och tolkningar som uppstått skrivits ner som ett separat 

tema detta underlättade analysarbetet. Ett metodproblem som dock uppstod i uppsatsarbetet 

handlade om att få ner mängden teman till några enstaka teman. Detta kan bero på att jag hade 

Brymans tankesätt om öppenhet för nya teman vid inläsandet av biografierna (Bryman 2011 

s.281, 290, 505-506). Utöver detta problem anser jag att denna metod har fungerat bra i 

uppsatsarbetet. 

Det kan även vara på sin plats att föra en diskussion kring källmaterialet då det kan anses ha 

stor betydelse om böckerna är självbiografier eller endast biografier, där skillnaden består i att 

i det sistnämnda inte är författarens livsberättelse som återges utan en annan individs 

(Johansson, Öberg 2008 s.74). Jag anser att Jessica Anderssons biografi (2009) kan ge lika 
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mycket legitimitet i denna uppsats som de andra två självbiografierna eftersom författaren 

L.K. Svanberg i början av biografin problematiserar utformningen av boken samt framställer 

syftet med den. Jessica Anderssons biografi (2009) berör samma problematik som Therese 

Eriksson (2009) samt Morgan Alling (2010) gör. En stark vilja till förståelse, hanterbarhet 

samt meningsfullhet är teman i berättelserna. Vissa händelser har i och med dessa 

livsberättelser blivit enklare att förstå och hantera och vissa händelser från barndomen har 

individerna även kunnat finna mening i.  

 

7.3 Slutdiskussion  

Denna uppsats har följaktligen problematiserat tre individers uppväxt i hemförhållanden där 

en förälder har lidit av psykisk sjukdom och eller endast haft missbruksproblematik vilket 

resulterade i olika uppväxtmiljöer. Skildringarna som gjorts i böckerna har kunnat påvisa att 

det finns olika företeelser som kan ha mer eller mindre avgörande effekt på individer. Således 

finns det olika företeelser som kan avgöra hur en individ lyckas utvecklas från en barndom 

som varit präglad av obegripliga händelser. Med Antonovskys KASAM begrepp samt med 

Goffmans dramaturgiska begrepp har uppsatsens syfte och frågeställningar kunnat besvaras. 

Den teoretiska ramen har bistått med teman vilket gjorde det enklare att hitta svar på 

frågeställningarna.  

De tre individerna som biografierna handlar om har haft olika personer runt omkring sig som 

de kunnat lita på och fått hjälp av i de mest stressfyllda situationer. De intressen som 

individerna haft har hjälpt dem att hantera sin livssituation i barndomsåren. Dessa tre 

berättelser har dessutom framställt hur barn kan uppleva sin mindre utvecklade hemsituation 

och hur omvärlden uppfattas ur barnets perspektiv.  

Biografierna har följaktligen skildrat hur individerna uppfattat deras barndom samt vad som 

gjort dem till de är idag. Jag tolkar att mycket av de livsskeenden som individerna varit med 

om har legat utanför dem själva. Om jag ska se till Goffmans dramaturgiska teori har dessa 

individer även interagerat med andra och har med det påverkat sin livssituation. Individernas 

intressen kan ses som något som till viss del har kommit från dem själva då de haft en vilja att 

fortsätta med sitt intresse. 

I och med denna uppsats, finns nu ytterligare kunskap på detta område, vilket verkligen 

behövs. Det skulle vara intressant att göra en liknande longitudinell studie på svenska barn 

såsom forskarna Werner och Smith (2003) har gjort på barn från två års ålder till fyrtiotvå års 

ålder, på ön Kauai. Det skulle säkerligen generera i mer kunskap om barns hemförhållande i 

utsatta miljöer och hur deras livssituation ska uppmärksammas. I förlängningen skulle det 
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kunna generera i arbetsmetoder för barn i utsatta hemmiljöer. Det är således viktigt att den 

nuvarande kunskap som finns inom området appliceras inom områden där professionella 

möter barn t.ex., inom barnomsorgen, vården samt inte minst i det sociala arbetet. Att 

investera i framtidens vuxna individer borde enligt mig vara en självklarhet för alla som 

arbetar inom dessa arbetsområden.  

Uppsatsen har således resulterat i förståelse för hur viktiga vuxna individer är för barn i 

utsatta miljöer samt vilka faktorer som bidrar till en gynnsam utveckling.  

Att förstå sin egen livssituation och därmed förstå vilka individer det går att lita på ger en 

trygghet för barnet. Därmed är det viktigt för barn att ha vuxna i sin närhet som kan förklara 

sådant som barnen inte förstår och kan hantera. Barn måste få vara barn och göra misstag 

samt ha vuxna som kan hjälpa dem att rätta till sina misstag. Med lek och kreativitet får barn 

ett verktyg att hantera svåra situationer och att skapa meningsfullhet i sin tillvaro.  

Dessa tre individer har gett mig mer kunskap och förståelse om maskrosbarnens förhållanden.  

Min förhoppning är att även jag har kunnat ge dig som läsare mer kunskap och förståelse för 

dessa individer och deras problematik. 
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Bilaga 1 

Jag har valt att ge ut ett kodschema som inte är ifyllt då det blir enklare att förstå det då. 

Kodschema:  

Individ-> Jessica Andersson 

När kalla nätter 

plågar mig med 

minnen av hur det var 

 

Therese Eriksson 

Vi har ju hemligheter 

i den här familjen 

Morgan Alling 

Kriget är slut  

 

Kategorier:    

Begriplighet  

 

   

Hanterbarhet  

 

   

Meningsfullhet 

 

 

 

  

Goffmans 

dramaturgiska teori 

   

Egna tolkningar och 

funderingar till 

analysen 

   

 

 

 

  


