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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to examine, and describe, children´s and young people's 
perception and experience of vulnerability. Through a questionnaire study answers to the 
questions: What is vulnerability according to children and adolescents? What are the 
experiences children and adolescents have of vulnerability? What can be done to prevent 
exposure? were sought. The study was initiated by the Red Cross, which was interested in the 
concept of vulnerability according to children in grades six to nine in the city of Luleå. Through 
this, the Red Cross would be able to put collected money where they are most needed. Previous 
research has shown the number and severity of consequences of vulnerability and emphasizes 
the role of the school and the family in protecting children and young people from being put in 
vulnerable situations. The theoretical background of the thesis includes theories about 
children's needs and definitions of vulnerability. The results showed that many students in the 
selected grade levels feel, and have felt, vulnerable and that they perceive vulnerability as 
everything from bullying to unfavorable conditions at home. Students proposed that courses 
and lectures in vulnerability and its consequences should be held in schools for prevention 
against this. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka, och beskriva, barns och ungdomars 
uppfattning och upplevelse av utsatthet. Via ett enkätformulär söktes svar på frågeställningarna: 
Vad är utsatthet enligt barn och ungdomar? Vad har barn och ungdomar för upplevelse av 
utsatthet? Vad kan göras för att förebygga utsatthet? Arbetet var initierat av Röda Korset, som 
ville erhålla information om vad begreppet utsatthet utgör för barn och ungdomar i årskurs sex 
till nio i skolorna Luleå, för att kunna lägga insamlade pengar där de behövs mest. Tidigare 
forskning har visat på många och allvarliga konsekvenser till följd av utsatthet och betonar 
skolans och familjens roll i att skydda barn och ungdomar mot utsatthet. Arbetets teoretiska 
bakgrund utgörs bland annat av teorier om barns behov och definitioner av utsatthet. 
Resultaten visade att många elever i de utvalda årskurserna känner, och har känt sig, utsatta och 
att de tycker att utsatthet handlar om allt från mobbing till missgynnande hemförhållanden. 
Eleverna föreslår att kurser och föreläsningar skall hållas om utsatthet och dess konsekvenser i 
skolorna i förebyggande syfte.  
 
 

Nyckelord: utsatthet, anknytning, barns behov, skyddande faktorer, konsekvenser   
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Inledning 
 

 

Under alla tider har barn och ungdomar farit illa. Idag finns många begrepp för att beskriva 
dessa barn och ungdomar. Det handlar om utsatta barn, barn i kris och barn i riskzon 
(Benjaminson, 2008). Många barn och ungdomar känner sig utsatta någon gång under 
uppväxten. Idag finns kunskap om hur olika typer av utsatthet under barndomen kan ge 
långvariga men långt in i vuxenlivet (Hindberg, 1999). Konsekvenserna av utsatthet varierar 
beroende på vilken form av utsatthet barnet har varit med om. Inom forskningen har ett flertal 
allvarliga konsekvenser av utsatthet som bland annat självmordsförsök, depression, 
personlighetsstörningar, missbruk och problem i skolan identifierats. Med hänsyn till de 
allvarliga konsekvenser utsatta barn och ungdomar kan drabbas av är det oerhört viktigt att 
undersöka deras upplevelse, dels för att tidigt kunna identifiera barn i riskzon och dels för att 
kunna sätta in hjälpinsatser i tid (Lundberg, 2005). Då utsatthet dessutom är ett känsligt 
område har barn och ungdomar ofta svårt att tala för sig, vilket gör det ännu viktigare att lyfta 
fram forskning inom området för att dessa barn ska få hjälp. Finns ingen kunskap är det lätt att 
sopa problemen under mattan och blunda för verkligheten (Hindberg, 1999). Röda Korset vill 
undersöka vad barn och ungdomar i Luleå upplever att utsatthet handlar om för att kunna 
motarbeta, och förebygga, utsatthet i skolorna och har under vintern 2010 samlat in 50-öringar 
i samband med en tävling tillsammans med skolor runt om i Norrbotten. Dessa insamlade 
pengar ska nu användas för att hjälpa utsatta barn och ungdomar i skolan och därför behövs en 
helhetsbild av hur barn och ungdomar upplever och uppfattar utsatthet.   
 

Röda Korset  
 

Röda Korset är en politiskt och religiöst fristående organisation vars mål är att hindra och 
mildra mänskligt lidande. Röda Korset finns i 186 länder och är världens största 
människovänliga nätverk med närmare 100 miljoner frivilliga medarbetare och medlemmar. 
Genom organisationens stora utbredning finns de på plats över hela världen före, under och 
efter exempelvis en katastrof (Röda Korset, 2011a). Röda Korset bildades 1863 av den 
schweiziske bankiren Henry Dunant, som bevittnade döda och sårade soldater liggandes 
överallt efter slaget mellan de fransk-sardinska och österrikiska styrkorna. Dunant bildade då 
föreningen Röda Korset som med frivilliga skulle ta hand om de skadade och sjuka soldaterna. 
Svenska Röda Korset grundades den 24 maj 1865. De första åren handlade om insatser i 
eventuella krig. Föreningen startade sjuksköterskeutbildning och även utbildningar i första 
hjälpen (Röda Korset, 2011c). Röda Korset har under åren även startat verksamheter för att 
tillgodose behov som funnits i samhället som exempelvis barnkolonier, färdtjänst och 
skoltandvård. Dessa verksamheter har sedan tagits över av de offentliga välfärdssystemen. 
Svenska Röda Korset är idag en av de föreningar som bidrar allra mest till föreningar i andra 
länder när de exempelvis drabbats av en katastrof och behöver stöd (Röda Korset, 2011b).   
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Vad är utsatthet?   
 

Utsatthet är svårt att definiera då det kan innebära olika saker för olika individer, det vill säga 
det är en subjektiv upplevelse. Likväl finns det ändå vissa definitioner för vad utsatthet kan 
innebära. Utsatthet kan delas in i fysisk, känslomässig (psykisk), social, ekonomisk och 
kulturell. Barn som far illa gör dock oftast detta på flera olika sätt samtidigt.  
 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar utsatthet hos barn enligt följande:  
 
     All forms of physical and/or emotional ill- treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or 

commercial or other exploitation resulting in actual or potential harm to the child´s health, survival, 
development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power. (Lundberg, 
2005, s. 14). 

   
Motsatsen till utsatthet kan definieras som trygghet, det vill säga att barn lever i en trygg miljö 
med en stark anknytning till föräldrar eller andra vårdnadshavare.   
 

Olika former av utsatthet  

Fysisk utsatthet.   
 

Till fysisk utsatthet kan exempelvis räknas fysisk misshandel, sexuella övergrepp och mobbing 
och den kan vara både aktiv och passiv. Med aktiv fysisk misshandel menas att barnet medvetet 
vållas en skada. Den passiva misshandeln handlar om någon form av försummelse exempelvis 
att barnet lämnas utan tillsyn, blir utan mat eller riskerar att råka ut för olycksfall. Hur allvarlig 
misshandeln blir beror förutom på skadornas grad på barnets ålder, vilken typ av våld det rör 
sig om, hur länge misshandeln pågår och förövarens anknytning till barnet. Allvarligast blir 
konsekvenserna för barnet om det utsätts för upprepat våld och negativa förhållningssätt från 
en föräldragestalt (Hindberg, 1999).   
 
Med sexuella övergrepp menas att en förälder eller någon annan har sexuellt umgänge med 
barn under 18 år. Definitionen av sexuella övergrepp kan variera kraftigt, men handlar för det 
mesta om en vuxen som utnyttjar ett barns beroendeställning, en handling som barnet inte kan 
förstå, inte är mogen för och inte kan samtycka till, en handling som kränker barnet och utgår 
från en vuxens behov (Hindberg, 1999).    
 
Även mobbing kan kategoriseras som en form av fysisk utsatthet då det kan röra sig om slag, 
knuffar, sparkar och så vidare. Mobbing är ofta en kombination av psykisk, social och fysisk 
utsatthet.  
 

Psykisk utsatthet.  
 
Psykisk utsatthet kan även betecknas som emotionell utsatthet och handlar om det psykiskt 
försummade och kränkta barnet (Benjaminson, 2008). ”Psykisk misshandel kan definieras som 
varje handling eller underlåtenhet som stör barnets intellektuella och emotionella utveckling, 
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självkänsla, sociala kompetens och förutsättningar för nära känslomässiga relationer.” 
(Hindberg, 2008, s.66).    
 
Enligt WHO handlar psykisk kränkning om ett misslyckande i att skapa en lämplig och 
stödjande miljö, där barnet kan anknyta till en vårdnadstagare och därmed utveckla en 
repertoar av sociala och emotionella färdigheter i förhållande till det samhälle barnet lever i 
(Lundberg, 2005).  
 
Psykisk misshandel kan vara både aktiv och passiv och förmedlar genom ett beteendemönster 
till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat. Detta görs bland annat genom utanförskap, 
avvisande, terrorisering, hot om våld samt utnyttjande. Barnet utsätts för någon form av 
kränkande behandling genom att förödmjukas, kritiseras, avvisas och så vidare. Vanligt är att 
barnet bestraffas, inte får träffa kamrater, behandlas som luft och tilltalas och omtalas med 
negativa egenskaper. Det som utmärker både den aktiva och passiva psykiska misshandeln är att 
barnet inte ges tillräcklig kärlek, värme och tröst. Psykisk misshandel kan sägas förekomma i 
någon omfattning vid alla former av utsatthet (Hindberg, 1999).    
 
Till psykisk misshandel räknas även barn som växer upp i hem där det förekommer våld mellan 
föräldrarna. Barn i sådana situationer lever i ständig ångest och använder alla sina krafter till att 
ta hand om sig själv och även den utsatta föräldern. Det handlar inte om enstaka händelser av 
ignorans eller avvisande, utan en ständigt negativ attityd och behandling av barnet. Även barn 
som lever med missbrukare utsätts ofta för psykiska övergrepp genom att föräldern eller 
föräldrarna är upptagna av sina egna behov och problem och därför inte ser barnets behov. 
Barn som lever i situationer där föräldrar skiljer sig och inte kommer överens om umgänget 
med barnet utsätts för psykiska övergrepp. Dessa barn hamnar i mitten och befinner sig i en 
ständig lojalitetskonflikt, där den ena föräldern ofta svartmålar den andra och barnet pressas till 
att välja sida gång på gång (Killén, 1993).  
 

Social/ psykosocial utsatthet.   
 

Social utsatthet har av EU definierats som en process där individer eller grupper helt eller delvis 
är uteslutna från full delaktighet i samhället de lever i. De allra flesta definitioner berör 
avsaknad av resurser och livsvillkor som anses vanliga och acceptabla i ett givet samhälle. Allt 
från hemlöshet, missbruk och utanförskap till att leva med en sjuk eller handikappad förälder 
som försvårar ett normalt liv kan räknas till social utsatthet. Faktorer som anses bidra till social 
utsatthet är problem med ekonomi, hälsa och relationer, låg utbildningsnivå, låg 
boendestandard och dålig anknytning till arbetslivet. Om individen har blivit utsatt för våld 
räknas även det som en bidragande faktor till social utsatthet (Gustavsson, 2001).   
 
Barn påverkas starkt av att leva i en socialt utsatt situation, vilken kan se väldigt olika ut. Det 
kan handla om att leva med en förälder som missbrukar, är psykiskt sjuk, har handikapp eller 
som inte har jobb och ett normalt fungerande liv med ekonomi och boende. Forskning visar att 
barn till missbrukare är extremt utsatta och ofta utsatta för både fysiska och psykiska övergrepp 
då alkoholen tar bort den ”normala” spärren (Mathiasson, 2004). Många barn blir även 
utestängda och/eller mobbade på grund av sin sociala situation. Social utsatthet är nära 
förknippat med ekonomisk utsatthet och går in i varandra och påverkar åt båda håll. Social 
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isolering och begränsat socialt kapital ökar risken för vanvård, försummelse och övergrepp på 
barnet (Mathiasson, 2004).  
 
Desto mer komplext ett sammanhang av sociala relationer bygger på desto mer komplext kan 
även utanförskapet bli. Rastaktiviteter på en skolgård kan exemplifiera ett socialt sammanhang 
med låg komplexitet och mottagande av invandrare i det svenska samhället på sammanhang 
med hög grad av komplexitet. Socialt utanförskap kan bero på flera orsaker. Förutom att 
individen själv kan välja att ställa sig utanför kan socialt utanförskap även bero på svårigheter 
att uppnå villkoren för att bli en del av gruppen. Det kan handla om att individen inte når upp 
till bestämda krav som gruppen har ställt och därför blir utestängd, vilket ofta förekommer i 
mobbingsammanhang (Stigendal, 2004).  
      

Ekonomisk utsatthet.  
 

Klyftan mellan fattiga och rika har ökat i de nordiska länderna. Den sociala och ekonomiska 
fattigdomen påverkar föräldrarnas omsorgsfunktioner, vilket gör att barnen blir utsatta. Den 
ekonomiska utsattheten påverkar även anknytningen och samspelet mellan barn och förälder 
(Killén, 2009).   
 
     För barn gäller här och nu och konsekvenser av ekonomisk utsatthet är det som saknas just nu, saker 

som man inte kan köpa, skolutflykter som ligger utan mammas och pappas resurser, semesterresor 
som inställs, fritidsaktiviteter som upphör. (DS, 2004, s. 66). 

 
Att vara ekonomiskt utsatt är inte synonymt med fattigdom. Barn i ekonomiskt utsatta familjer 
har bristande resurser och lägre levnadsnivå inom flera områden. Familjens ekonomiska 
situation innebär ofta trångboddhet till följd att barnen inte kan ha eget rum. Att som barn 
vara ekonomiskt utsatt innebär för det mesta att inte kunna delta i fritidsaktiviteter eller ha ett 
fungerande socialt liv med kamrater, då de sällan kan, eller vill, ta hem kamraterna till ett 
trångbott hem, som de ofta skäms över (DS, 2004).   
 
Som ekonomiskt utsatt räknas individer med en registrerad inkomst som ligger under 60% av 
medianinkomsten för hela befolkningen. Ett annat mått som beskriver ekonomisk utsatthet är 
andelen barn som lever i familjer som någon gång under ett år har mottagit ekonomiskt 
bistånd, vilket tidigare kallades socialbidrag. Familjer som lever under en skälig levnadsnivå 
(miniminivå) räknas även till de ekonomiskt utsatta. Socialtjänstlagen anger att människor som 
inte själva kan tillgodose sina behov av livsmedel, hälsa, hygien, kläder, skor med mera tillhör 
kategorin under skälig levnadsnivå (DS, 2004).  
 

Kulturell utsatthet.  
 
Kulturell utsatthet kan bland annat handla om att bli diskriminerad, trakasserad eller 
särbehandlad på grund av etnisk tillhörighet, religion och så vidare (Hindberg, 1999).   
 
Barn som kommer som flyktingar till Sverige befinner sig i en svår situation. Många har upplevt 
krig, tortyr, kidnappningar, dödsskjutningar och förtryck. Barnen har i regel även upplevt en 
riskfylld flykt till Sverige och förlorat familj och vänner. Förutom dessa förluster har de förlorat 
den trygga bas som alla barn behöver för att känna sig trygga. De har lämnat det land de känner 
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som sitt eget, det gemensamma språket och kulturen de har tillhört. Att därefter komma till ett 
nytt land som flykting och tillhöra en minoritetsgrupp är inte lätt. Många flyktingar känner sig, 
och blir, utsatta. Kulturell utsatthet kan även handla om barn födda i Sverige till föräldrar med 
ett utländskt ursprung (Hindberg, 1999).   
 

Mobbing. 
 

Mobbing är en form av utsatthet som kan vara fysisk, psykisk och social på samma gång. Fysisk i 
form av våld, psykisk i form av skitsnack, rykten, fula ord och social i form av utanförskap. 
Mobbing är en vanligt förekommande form av utsatthet i skolan, som i många fall medför 
allvarliga konsekvenser för den som mobbas (Brottsförebyggande rådet, 2009).   
 
Mobbing kan definieras som en obalans i makt mellan minst två individer där en svagare 
individ utsätts för negativa handlingar av en starkare individ eller grupp (Höistad, 2001). Tre 
kriterier ska vara uppfyllda för att det ska klassas som mobbing. Dels ska det innehålla någon 
form av negativ handling som direkt eller indirekt våld av fysisk eller psykisk karaktär och dels 
ska dessa negativa handlingar systematiskt upprepas över tid och dessutom måste handlingarna 
utföras av en eller flera individer (Forsman, 2003).   
 
De negativa handlingarna som sker delas ofta in i tre grupper; verbala, fysiska och gester. Hot, 
rykten och glåpord är exempel på verbala handlingar som upplevs obehagliga av den utsatte. 
Fysiska handlingar innebär exempelvis slag, sparkar, knuffar, nyp och att bli fasthållen mot sin 
vilja. Gester som upplevs negativa för den utsatte kan vara grimaser, att bli nonchalerad, utfryst 
eller avsiktligt sårad genom andra beteenden. Av dessa anledningar kan därför mobbing ses 
både som fysisk, psykisk och social utsatthet (Brottsförebyggande rådet, 2009).    
 
Mycket av mobbingen sker i det tysta, bakom ryggen på de vuxna, vilket gör att det kan vara 
svårt att upptäcka. Att bli mobbad, ställd utanför gemenskapen och långsamt förlora sitt 
självförtroende och människovärde är ett helvete många barn går igenom. Mobbade barn är 
ofta väldigt vilsna och lever ständigt med frågorna: Vem är jag? Är jag tillräckligt bra? Duger jag? 
Tycker någon om mig? Tills slut anpassar sig barnen till omvärlden och förlorar sig själv. Om ett 
barn hela tiden får höra att det är dumt, ful och ingenting värt tror han/hon snart att det är 
sant. Därför får mobbade barn ofta en negativ självbild som kan sitta i långt efter att mobbingen 
har upphört (Höistad, 2001).  
 
Behovet av tillhörighet är ett av våra starkaste behov, då det knyter an till kärlek och trygghet. 
För att tillgodose detta behov måste barn visa sig sårbara, visa sitt inre, vilket medför att det 
känns oerhört grymt när han/hon avvisas och ställs utanför gemenskapen. I värsta fall kan 
denna längtan och saknad efter tillhörighet växa sig så stark att barnen söker den till varje pris, 
såsom bekräftelse av andra mobbare eller tillhörighet i destruktiva gäng (Höistad, 2001).  
 
Olweus (refererad i Forsman, 2003) har genom sin forskning kommit fram till att skolan är den 
plats där mobbingen är mest förekommande. Hans forskning visar även att vägen till och från 
skolan är en högrisksituation för mobbing, då den utsatta inte har samma möjlighet till hjälp 
som väl på skolan.  
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Idag betraktas mobbing allt mer som ett gruppfenomen, då grupptryck kan göra att en 
mobbingsituation eskalerar. Gruppdynamiken har därför stor påverkan i sammanhanget. 
Grupptryck och grupptänk kan vara avgörande då sårbara individer inte vill hamna utanför, 
utan istället ansluter sig till mobbarna för att undvika att själva bli mobbade. I gruppen hålls det 
fast vid negativa stereotyper, som det inte bör avvikas i från om individen själv inte vill bli utsatt 
för mobbing (Forsman, 2003).    
 
Troy och Sroufe (1987, refererade i Killén, 2009) har studerat sambandet mellan anknytning 
och mobbing. De fann att barn med en trygg anknytning varken blev mobbade eller mobbade 
andra. Barn med en otrygg, undvikande eller ambivalent anknytning hade däremot en tendens 
att bli mobboffer eller mobba andra barn.   
 

Lagar och förordningar  
 

I Sverige finns ett flertal lagar och förordningar som ska verka mot att barn blir utsatta. 
Huvudansvaret för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden ligger idag på 
Socialtjänsten. Anmälningar om utsatta barn, och barn som far illa, går till Socialtjänsten och 
det är där utredningarna görs (Hindberg, 1999).    
 

Barnkonventionen.  
 
Barnkonventionen som handlar om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 
november 1989. Sverige var ett av de första länderna i världen som skrev under konventionen 
1990. Barnombudsmannen bildades 1993 och har en viktig roll gällande barnkonventionens 
principer och tillämpning i det svenska samhället. Barnombudsmannen ska företräda barns och 
ungdomars rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt 
barnkonventionen (Juhlén, 2008).  
 
Barnkonventionen består av 54 artiklar som alla är beroende av varandra och bekräftar barnens 
rättigheter. Den första artikeln anger att alla under 18 år är barn i Sverige. Barnkonventionen 
innefattar fyra grundläggande principer som ska vara vägledande för tolkningen av hela 
konventionen (Juhlén, 2008). Dessa grundläggande principer är: 
 

 Artikel 2 som bestämmer att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde oavsett 
barnets, föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller 
annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd 
eller ställning i övrigt. Artikel 2 innebär även att inget barn ska få diskrimineras eller 
bestraffas.   
 

 Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 
barn. Barnets situation, behov och intressen ska alltid beaktas i beslutsfattande. Barnets 
bästa är ett dynamiskt begrepp som skall utgå från varje enskilt barn och fall. 
 

 Artikel 6 slår fast att alla barn har rätt till liv, överlevnad och bästa möjliga utveckling. 
Artikeln omfattar alla aspekter på utveckling och betonar att ett litet barns fysiska hälsa 
och psykologiska välbefinnande är beroende av varandra på många sätt. Med utveckling 
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avses fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling på ett sådant sätt att barnet 
förbereds för ett självständigt liv.  
 

 Artikel 12 handlar om respekt för barnets åsikter. Alla barn ska ha rätt att bilda egna 
åsikter och fritt uttrycka dessa i alla ärenden som gäller honom eller henne. Artikeln 
innebär även en skyldighet om att aktivt lyssna på barnet och ta henne/honom på 
allvar. I beslut ska barnets åsikt övervägas i relation till hans/hennes ålder och mognad.  

 
Övriga artiklar i barnkonventionen berör bland annat barnets rätt till yttrandefrihet, 
religionsfrihet, föreningsfrihet, privatliv, utbildning, sjukvård och social trygghet. Artikel 37 står 
bland annat för att inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning. Drogmissbruk, sexuellt utnyttjande av barn, 
barnarbete och flyktingbarn är andra områden som regleras i artiklarna (Juhlén, 2008).   
   

Skollagen.  
 
Den som äger skolan (exempelvis kommunen) ska enligt 14e kapitlet i Skollagen se till att alla 
verksamheter arbetar mot kränkande behandling av elever. I lagen innebär detta att alla ska 
göra allt de kan för att förebygga och förhindra att någon elev utsätts för kränkande behandling. 
Åtgärder och förbyggande insatser ska varje år förankras i en handlingsplan där elever är 
delaktiga i processen. Lagen reglerar även en handlingsplikt för alla som arbetar inom 
verksamheten, som innebär att skolan direkt måste reagera och agera så fort de får kännedom 
om en utsatt elev. Skollagen innefattar dessutom förbud för vuxna och skolpersonal att kränka 
en elev. Att lagarna följs ute på skolorna och förskolorna bevakas av barn- och elevombudet 
(Barn & elevombudet, 2011b).       
 

Diskrimineringslagen. 
 
Förutom Skollagen finns även Diskrimineringslagen som ska skydda barn och elever från 
kränkning, diskriminering och trakasserier i skolan. Lagen bestämmer att verksamheter som 
skola och förskola aktivt ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter för elever 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Det innebär att 
verksamheten ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra trakasserier och 
diskriminering. Därför ska alla verksamheter varje år upprätta en likabehandlingsplan som ska 
innehålla planer och åtgärder för att främja lika rättigheter och möjlighet för alla elever. När en 
vuxen på skola eller annan verksamhet får reda på att en elev har blivit utsatt för kränkande 
behandling, diskriminering eller trakasserier är han/hon skyldig enligt lag att göra allt han/hon 
kan för att ta reda på vad som hänt och hindra att det händer igen (Barn & elevombudet,  
2011a).      
 

Tidigare forskning  
 
I en empirisk studie av Newman, Holden och Delville (2005) undersöktes de psykologiska 
konsekvenserna av att bli mobbad under tonåren. Författarna menar att mobbing kan förstås 
som en kronisk stressreaktion och att effekterna av mobbingen blir en respons på en traumatisk 
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erfarenhet. Författarna förutsäger därför att ungdomar som har blivit mobbade i tonåren 
upplever mer stress senare i livet när de t.ex. fortsätter att studera på universitet. Författarna 
lyfter fram tidigare forskning som visar att ett starkt socialt nätverk är en av de bästa strategierna 
för att hantera stressande situationer som mobbing och därför undersökte författarna bland 
annat individuella skillnader i socialt stöd. Författarnas hypotes var att de långsiktiga 
psykologiska konsekvenserna av att bli mobbad är beroende av till vilken grad individen känner 
sig utanför. Resultaten visar att de psykiska konsekvenserna av mobbing är värre ju mer utanför 
och ensam individen har känt sig. Författarna fann även ett samband mellan stress och 
mobbing. Individer med lågt socialt stöd som dessutom kände sig utanför och ensamma hade 
de högsta stress-symptomen senare i livet vid fortsatta studier.   
 
Counts, Buffington, Chang-Rios, Rasmussen och Preacher (2010) utförde en empirisk studie i 
USA i syfte att undersöka vilka faktorer som kan vara skyddande mot barns utsatthet för att 
kunna definiera utsatthetsrollen och betona vikten av förebyggande arbete i form av skyddande 
faktorer för barn. Många tidigare studier har ofta fokuserat på effekten av behandlingar som ska 
hjälpa redan utsatta barn, medan studien av Counts et al. (2010) istället fokuserade på att 
utveckla ett instrument för att mäta skyddande faktorer som familjens fungerande, emotionellt 
stöd, konkret stöd i behövande situationer och kunskap om barns utveckling, behov av 
anknytning, föräldrars uppfostran med mera. Bland annat nämns i artikeln att tidigare 
forskning har visat hur viktigt det är med barns anknytning till föräldrar eller annan 
vårdnadshavare i förebyggande syfte. Detta då utsatta barn har utvecklat högre nivåer av 
aggression, lägre social kompetens och haft svårare att känna empati som följd av att de har haft 
sämre anknytning till vårdnadstagare (Counts et al., 2010).    
 
Totalt i studien deltog 11 samhällsförankrade förebyggande agenturer/statliga instanser från 
hela USA i en första insamling av data och 19 i en uppföljande insamling. Alla agenturer/ 
instanser blev tilldelade en undersökning som bestod av tre instrument; en enkät om 
skyddande faktorer, ett självuppskattningsformulär för upptäckt av vanvård av barn, 
barnmisshandel och ett giltighetsinstrument (ett mått på stress, depression och hanterbarhet). 
Resultaten visade att fyra faktorer fungerade skyddande mot barns utsatthet. Den första var 
familjens fungerande i den aspekten att familjen har förmåga att öppet dela positiva och 
negativa upplevelser för att kunna se och lösa problem i vardag och kriser. Den andra 
skyddande faktorn var emotionellt stöd där familj och annat nätverk kan erbjuda empati, 
förståelse och tillförsikt. Konkret stöd var den tredje och uppfostran och anknytning den fjärde 
skyddande faktorn. Med uppfostran och anknytning menade författarna det emotionella 
bandet och det positiva interaktionsmönster som utvecklas mellan barn och förälder under tid. 
Det konkreta stödet handlade om att barnet skulle få resurser som mat, kläder, omvårdnad med 
mera och hjälp att hantera föräldrarnas stress. Enligt studiens resultat kan dessa faktorer 
användas som en skyddande bas för barns utsatthet i samhället genom att dessa faktorer 
implementeras, men även stärks där de redan finns, i exempelvis föräldrakurser, omvårdnads 
instanser och så vidare. Slutligen framgår i studien att det kan vara mer fördelaktigt att fokusera 
på skyddande faktorer än riskfaktorer som oftast görs såsom föräldrarnas ekonomiska och 
känslomässiga status vid barnets födsel, för tidig födsel och så vidare (Counts et al., 2010).   
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Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad barn och ungdomar i årskurs sex till nio i 
Luleå tycker att utsatthet är. Röda Korset vill även ha kunskap om huruvida barnen och 
ungdomarna känner sig utsatta på något sätt och vad de tycker att Röda Korset eller andra kan 
göra åt det. Frågeställningarna som skall besvaras är:  
 

 Vad är utsatthet enligt barn och ungdomar? 
 Vad har barn och ungdomar för upplevelse av utsatthet? 
 Vad kan göras för att förebygga utsatthet?  
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Teoretisk referensram 
 

Barnets behov  

Trygghet och barnets andra behov.    
 
”Trygghet innebär att individen har en inneboende känsla av tillit, skydd och säkerhet. 
Otrygghet innebär således en brist i dessa avseenden” (Benjaminson, 2008, s. 32). Om barn inte 
får sina grundläggande behov tillgodosedda kan det ta det djup och allvarlig skada, som kan 
vara svårt att reparera längre fram. Barns behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa är 
viktiga komponenter för att barnet ska utvecklas så bra som möjligt. Barns utveckling kan även 
störas om psykologiska behov inte tillfredsställs (Hindberg, 1999).   
 
Människans behov har sedan länge rangordnats i en behovstrappa av bland annat forskaren 
Abraham Maslov (1908-1970) (refererad i Bärmark, 1985). Enligt behovstrappan ska behoven 
tillgodoses i rätt ordning för att människan ska må bra och utvecklas. Behovstrappan lyder 
enligt följande med de mest grundläggande behoven först:   

 Kroppsliga behov 
 Trygghetsbehov 
 Gemenskap 
 Tillgivenhet 
 Uppskattning 
 Självförverkligande 

  
Till de grundläggande behov som måste tillfredsställas först räknas föda, vätska, sömn, hygien, 
kläder, omvårdnad och skydd. För att barn ska må bra behövs även att en känslomässig 
anknytning till föräldrar eller annan vårdnadshavare utvecklas. Barn kan bli deprimerade, 
inåtvända eller stanna upp i den fysiska utvecklingen om de inte får sina behov av fysisk och 
psykisk kontakt tillgodosedda. För att barnet ska utvecklas normalt känslomässigt är en stark 
och kärleksfull anknytning till föräldrarna oerhört viktig och även det bästa skyddet mot 
övergrepp, misshandel och bristande omsorg. Barn som istället möts av kritik och negativa 
attityder utvecklas negativt då han/hon känner sig värdelöst och oälskat (Hindberg, 1999). För 
att barn ska må bra och utvecklas handlar det om att skapa en trygg miljö i såväl hemmet som 
skolan så de kan känna sig trygga och förstådda, vilket även minimerar risken för att de ska 
uppleva, eller utsättas, för utsatthet (Killén, 2009).    
 
”Trygghet skapas genom att tillvaron blir förutsägbar, trygghet skapas av villkorslös kärlek och 
kontinuitet i nära relationer.” (Christensen, 2009, s. 16). Sociala faktorer som ekonomi, boende 
och hälsa medverkar också till att skapa trygghet. Alla vuxna i samhället måste tillsammans 
verka för att det ska finnas bra skolor, bostadsmiljöer och omvårdnad som skapar trygghet för 
barnet. Alla som är delaktiga i barnets uppväxt ska hjälpa till att vägleda barnet och finnas där 
som stöd och ge uppmuntran när livet är svårt så barnet känner sig tryggt och vågar ta sig an 
utmaningar. ”Barnet måste få känna att det är tillåtet att misslyckas, men ändå inte känna sig 
misslyckad utan uppmuntras att våga pröva igen.”  (Christensen, 2009, s.20).   
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Anknytning.  
 
Anknytningsteorin anses idag vare den viktigaste psykologiska teorin vad gäller hur människor 
förhåller sig till närhet, skydd, omsorg, självständighet och egen styrka. Grundaren av 
anknytningsteorin är John Bowlby (1907-1990) som var barnpsykiater och psykoanalytiker. 
Bowlby (refererad i Broberg, Mothander, Granqkvist, & Ivarsson, 2008) beskriver att 
anknytningen har oerhörd betydelse för människans utveckling och att separationer, 
försummelse och vanvård under uppväxten kan få förödande konsekvenser senare i livet 
(Broberg et al., 2008). Den teoretiska referensramen utvecklades för studier av anknytning 
mellan barn och föräldrar genom att integrera etologi, psykodynamisk teori och systematisk 
teori. På senare år har även kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi inkorporerats i 
anknytningsteorin. Integrationen av de olika teorierna och perspektiven har gett forskarna en 
oerhörd bredd i sin empiriska forskning och detta har medfört att just anknytningsteorin har 
blivit en stomme både i det förebyggande arbetet mot utsatthet såväl som i själva åtgärdsarbetet 
(Killén, 2009).  
 
Begreppet anknytning används inom utvecklingspsykologin och är då översatt från engelskans 
attachment, som betonar betydelsen av något mindre som är beroende av något större, precis 
som ett litet spädbarn är beroende av sina föräldrar. Anknytningsteorin handlar om samspelet 
mellan barn och förälder, eller annan vårdnadshavare, och fokuserar på omvårdnad, 
anknytning, trygghet och tröst i utsatta situationer så barnet vågar utforska världen från en 
stabil bas. Anknytningen skapar band mellan barnet och vårdnadshavaren, som även får 
betydelse för barnets personlighetsutveckling och senare utvecklingen av nära relationer. 
Anknytningen börjar skapas redan under spädbarnstiden, då det handlar om att föräldern ska 
läsa av och svara på barnets signaler som exempelvis skriket. Anknytningen sker hela tiden på 
olika nivåer under olika faser av barnets liv (Broberg et al., 2008). Relationen förälder – barn 
har betydelse för barnets fysiska, emotionella, intellektuella och sociala utveckling (Killén, 
2009).  
 
Inom forskningen har tre olika anknytningsmönster; trygg, otrygg undvikande och otrygg 
ambivalent anknytning påvisats (Broberg et al., 2008). En trygg anknytning är avgörande för att 
barn ska utveckla den motståndskraft som behövs för att kunna hantera de utmaningar och 
påfrestningar som är oundvikliga i livet: ”En tidig trygg anknytning gör barnet robustare på flera 
olika sätt; det får ett skydd (om än ofullständigt) mot de svårigheter alla barn förr eller senare 
drabbas av, inte minst när hormonerna härjar som värst i de tidiga tonåren”. (Broberg et al., 
2008 s. 227). Om anknytningen fungerar bra får barnet positiva erfarenheter som bygger en 
grund att relatera till sig själv och andra på (Benjaminson, 2008). Omfattande forskning har 
visat att barnet utvecklar en trygg anknytning om interaktionen domineras av tillgänglighet, 
sensivitet och förutsägbarhet. Barnet känner då tillit till att föräldrarna eller andra finns där vid 
svårigheter eller skrämmande situationer (Killén, 1993).   
 
Barn som däremot möts av ett kontrollerande samspel som är passivt och oförutsägbart skapar 
en otrygg anknytning. Barn med en otrygg anknytning har ofta en inre modell av sig själva av att 
inte vara värda kärlek och omsorg. När en förälder konsekvent avvisar sitt barns önskan om 
närhet tenderar barnet att utveckla ett organiserat mönster av en otrygg undvikande 
anknytning. Barnet upplever i dessa fall stress som han/hon inte kan hantera och flyttar därför 
sin uppmärksamhet någon annanstans eller mot någon annan i omgivningen som ett försvar 
mot känslorna som upplevs (Broberg et al., 2008). Genom föräldrarnas avvisande försöker 
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barnet klara sig utan kärlek och stöd från andra och bli känslomässigt oberoende och helt 
enkelt undvika kontakt (Killén, 1993).   
 
Barn som lever med en vårdnadshavare som är inkonsekvent i sin omvårdad, som pendlar 
mellan att försumma och vara lyhörd skapar hos barnet en trygg ambivalent anknytning, vilket 
gör att barnet blir osäker på om föräldrarna kommer vara tillgängliga när han/hon behöver 
dem. Exempelvis kan det handla om en förälder som erbjuder barnet närhet, men endast på 
egna villkor och inte när barnet behöver det. Genom osäkerheten som skapas hos barnet 
upplever barnet separationsångest och har en tendens att bli ängsligt (Broberg et al., 2008).     
 
Under åren har forskarna dock funnit att vissa barn inte har kunnat kategoriseras i någon av de 
tre anknytningsgrupperna. Dessa barn har därför förknippats med desorganiserad anknytning 
(Broberg et al., 2008). Barn som växer upp med ständiga hot och rädsla för en omgivning som 
de inte förstår skapar en desorganiserad anknytning. Detta medför att barnet ständigt är på sin 
vakt, aldrig kan slappna av och försöker upprätthålla någon form av kontroll. Detta skapar en 
enorm otrygghet hos barnet som finns med och påverkar barnet under hela livet (Benjaminson, 
2008).   
      

Omsorgsvikt.  
 
När barn växer upp under mindre gynnsamma förhållanden i en miljö där omvårdnaden inte 
befinner sig på den nivå som är tillräcklig för att tillgodose barnets behov talas om att barnet 
utsätts för omsorgsvikt. Omsorgsvikt kan exempelvis handla om ett barn som allvarligt missköts 
i fråga om hygien, mat och kläder eller ett barn som inte får lämplig sjukvård. Till brister i 
omsorgen räknas även då barnets känslomässiga trygghet åsidosätts på grund av föräldrars 
missbruk eller konflikter. Som konsekvens av att barnet utsätts för omsorgsvikt brukar barnet 
lida av varaktiga brister i den sociala och känslomässiga utvecklingen (Broberg et al., 2008).  
 

Nätverk.  
 
Familjens sociala sammanhang och nätverk är andra faktorer som påverkar barnets utveckling. 
Förutom det naturliga nätverket som släkt, vänner och grannar är det professionella nätverket 
med skol-, fritids- och hälsovårdspersonal oerhört viktigt. Därför får skolpersonalens och andra 
vuxnas (på exempelvis föreningsaktiviteter) kunskaper, erfarenheter och arbetssituation stor 
betydelse för om utsatta barn ska bli sedda eller inte (Hindberg, 1999).  
 
Garbarino (1992, refererad i Benjaminson, 2008) menar att skolan är den viktigaste miljön för 
utsatta barn efter familjen, då barnen befinner sig en stor del av sin vakna tid i skolan och det 
är där den infrastruktur som kan hjälpa de utsatta barnen finns. Välfungerande nätverk har en 
stödjande funktion som skyddar från stress och annan påverkan som kan vara skadligt för 
barnets utveckling. Vetskapen om att det finns människor runt om som vill hjälpa och skydda 
skapar en trygg anknytning för barnet. I de fall där föräldrarnas omsorgsförmåga brister kan ett 
socialt nätverk vara räddningen för barnet (Killén, 1993).    
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Riskfaktorer, riskzon och skyddande faktorer   
 
Barn i riskzon löper större risk än andra barn att bli utsatta. Att hamna i en riskzon betyder att 
barnets fortsatta utveckling är i fara. Det är barn som växer upp under svåra förhållanden eller 
befinner sig i riskfyllda miljöer. Det kan även handla om barn som har psykiska, sociala eller 
fysiska problem. Handikapp, kroniska sjukdomar, för tidig födsel och/eller negativa personer i 
barnets omgivning är olika riskfaktorer som gör att barnet hamnar i riskzonen. Vilken 
omfattning, och art, påfrestningen är av påverkar hur stora problemen blir för barnet. Beroende 
på hur pass sårbart barnet är från början och till vilken grad barnet kan hantera påfrestningarna 
är av stor betydelse för om riskfaktorerna blir dominerande. Har barnet socialt stöd från 
föräldrar eller omgivning är det mindre risk att riskfaktorerna utvecklas till stora problem och 
utsatthet (Hindberg, 1999).   
 
Forskningen har visat att barn som lever i utsatta familjer och situationer klarar sig bäst under 
svåra förhållanden om de har en trygg anknytning utanför familjen, får hjälp med att bearbeta 
smärtsamma upplevelser och hantera sin situation samtidigt som de får uppleva sammanhang i 
livet (Killén, 2009). Dessa faktorer räknas som skyddande för barnet och minskar risken för 
utsatthet eller att utsattheten får allvarliga konsekvenser. En positiv skolmiljö kan även vara 
skyddande för vissa barn och speciellt om där finns goda kamrater, relationer till lärare eller ett 
meningsfullt arbete som ger känslan av framgång hos barnet och därmed stärker barnets 
självbild. I vissa fall kan det till och med handla om att skolan är den enda trygga platsen barnet 
har. Utanför skolan kan fritidsintressen där det finns ledare, barn och andra vuxna fungera som 
ett starkt skydd för barnet, då relationer kan utvecklas till exempelvis barnets fotbollstränare 
som ger stöd och uppmuntran, vilket kan väga upp mot nederlag hemma eller i skolmiljön. 
Framgång i exempelvis idrott kan bli en oerhört viktig skyddsfaktor för ett barn som mår dåligt 
hemma eller utanför hemmet (Lundberg, 2005).       
 
För att kunna förstå varför barn far illa har forskningen sökt identifiera ett antal riskfaktorer på 
olika nivåer som kan öka sannolikheten för att barn blir utsatta. Riskfaktorerna antas finnas 
hos föräldrar, barn, familj, skola och samhället (Lundberg, 2005). 
 
Faktorer som har identifierats som risker hos föräldrar är bland annat nyblivna mödrar som 
drabbas av depression och därmed inte kan knyta an till sitt barn på ett naturligt sätt. 
Oplanerade graviditeter, stora familjer och tätt mellan barnen är även faktorer som har setts ha 
samband med försummelse. Missbruk och förståndshandikapp hos föräldrarna är andra 
riskfaktorer såväl som att föräldraskap i unga år ökar risken för att barnet blir utsatt. Störningen 
av föräldrafunktionen verkar inträffa när stress överväger stödjande faktorer och riskerna blir 
högre än skyddsfaktorerna (Lundberg, 2005).  
 
Faktorer hos barnet som kan öka risken för utsatthet är bland annat för tidig födsel som leder 
till ett avvikande utseende hos barnet, vilket kan dämpa föräldrarnas instinktiva ömhetskänslor. 
Även medfödda funktionshinder kan försvåra skapandet av en naturlig anknytning mellan barn 
och förälder. Barn med ett svårare temperament kan lättare provocera föräldrarna till negativa 
handlingar särskilt om föräldern har låg irritationströskel, impulsiv beteendestil och är känslig 
för skrik och gråt (Lundberg, 2005).   
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Tillräckligt bra förälder.  
 
Den engelske psykoanalytikern Donald Winnicotti (1896-1971, refererad i Frisk Brodin, 1992) 
har myntat begreppet ”the good enough mothering” som betyder att föräldrar varken kan, 
behöver eller ska vara perfekta, utan att det räcker med att de är ”tillräckligt bra” för att gynna 
barnets utveckling.   
 
Att som förälder kunna tillgodose sitt barns behov och därmed gynna barnets utveckling kräver 
att förälderns grundläggande behov har blivit tillfredsställda under barndomen. För att bli en 
”tillräckligt bra” förälder behövs att föräldern själv har upplevt kärlek, trygghet, kontinuitet och 
omsorg. Om föräldern har varit utsatt för avvisande, vanvård och otrygghet kan bland annat 
personlighetsutvecklingen ha stannat upp eller blivit snedvriden, vilket gör att föräldern själv 
utsätter sitt barn för bristande omsorg. ”Dålig anknytning, upplevelsen av att inte ha blivit 
accepterad under uppväxten och nödvändigheten av att stänga ute och tränga bort traumatiska 
upplevelser ger en dålig prognos för föräldrarollen.” (Killen, 1993, s. 115).  
 
Det finns dock alltid undantag från alla regler. Föräldrar med en olycklig barndom behöver inte 
ge sina egna barn en olycklig barndom. De föräldrar som har haft en olycklig barndom och har 
förmågan att minnas den, har funderat över upplevelserna och hur detta har påverkat dem 
själva och dessutom har bearbetat händelserna kan ge sitt barn en trygg anknytning och uppväxt 
(Killén, 1993).     
 

Konsekvenser av utsatthet  
 
Barn som under sin uppväxt är utsatta genom olika former av övergrepp, vanvård och så vidare 
uppvisar i de flesta fall olika grader av utvecklingsförseningar. Utvecklingsproblem är dock bara 
en del av konsekvenserna av barndomens utsatthet (Killén, 1993).     
 
Psykiska trauman är något som utsatta barn ofta drabbas av som en följd av utsatthet. Trauma 
kan definieras som en känslomässig chock, som kan skada individens psykologiska utveckling. 
Händelser som upplevs okontrollerbara och överväldigande skapar trauma för individen och 
gör att barnet känner hjälplöshet, sårbarhet, kontrollförlust och otrygghet (Hindberg, 1999).  
Barn som lider av psykiska trauman försöker ofta fly de känslor som traumat skapar genom att 
göra sig oåtkomliga emotionellt, kognitivt och socialt. Barnet kan då få sömnsvårigheter, 
aggressionsutbrott och koncentrationssvårigheter som följd av en höjd känslomässig beredskap, 
då han/hon ständigt upplever att fara hotar. Gemensamt för utsatta barn är att de reagerar med 
likartade symptom som barn med beteendeproblem, inlärningssvårigheter, hög ångestnivå, 
koncentrationssvårigheter, psykosomatiska problem med flera. Viktigt är dock insikten om att 
vissa barn inte visar några symptom alls och att alla barn kan reagera väldigt olika på samma typ 
av påfrestning. Vissa barn blir istället inåtvända, tillbakadragna och tysta (Hindberg, 1999).  
 
Hos barn som misshandlas fysiskt är de mest förekommande följderna oro, extrem blyghet och 
rädsla för att misslyckas, förutom de fysiska skadorna som blåmärken, skelettskador, skador på 
inre organ och så vidare. Självmordsbenägenhet, mobbing och kriminalitet är andra påföljder 
av misshandel av barn (Hindberg, 1999).  
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Barn som utsätts för sexuella övergrepp kan, förutom fysiska skador, lida av psykiska och 
psykosomatiska problem samt relationsproblem. Dessa barn oroar sig ofta för att de är 
annorlunda och att detta ska synas på dem, vilket ofta leder till självvåld, anorexi, bulimi och så 
vidare (Hindberg, 1999).  
 
Psykisk misshandel har en förödande inverkan på barnets utveckling och skadar hans/hennes 
självkänsla och får effekter på den sociala, emotionella och kognitiva utvecklingen. Även om 
skadorna sällan är synliga blir konsekvenserna ofta påtaliga när barnet blir äldre. I situationer 
då barn inte har fått gensvar från föräldrar på sina signaler sluter de sig och är inte mottagliga 
för kontakt. Detta leder till att barnet ofta får problem med kamrater i skolan och relationer 
senare i vuxenlivet. Psykisk misshandel kan även leda till att hjärnan inte utvecklas normalt och 
att barnet får problem med bland annat impulskontroll och inlärning (Hindberg, 1999).    
 
Barn som växer upp med konflikter mellan föräldrarna och som lever i en situation där 
föräldrarna inte kan samarbeta leder till att barnet ofta upplever ångest och förvirrade känslor. 
Barnet upplever sorg över att ha förlorat den ena föräldern, men får aldrig hjälp att sörja och 
inte heller uttrycka ilska och besvikelse som finns kopplat till sorgen. Dessa barn blir ofta 
deprimerade och konsekvensen blir alltför ofta problem med nära relationer långt senare i livet 
(Killén, 1993).   
 
Forskningen har visat att barn som växer upp i missbruksfamiljer har en högre grad av 
psykosomatiska symptom som huvudvärk, sömnproblem, matproblem och magsmärtor (Killén, 
1993). Barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar har visat sig löpa större risk för att bli utsatta 
för försummelse och fysiska och psykiska övergrepp. Barn som lever med missbrukande 
föräldrar tror ofta att föräldrarnas problem är deras fel och agerar föräldrar åt sina egna 
föräldrar. Gemensamt för barn med sjuka och missbrukande föräldrar är barnens känslor av 
skam och övertygelsen att de är ensamma i världen om sin situation. Barn som växer upp i 
våldsmiljöer är extremt försummade, utlämnade, skyddslösa och lider ofta av ångest och 
psykiska trauman långt in i vuxenlivet som sällan självläker (Hindberg, 1999).   
 
Forskningen har även visat att ekonomisk utsatthet har negativa effekter på barns hälsa, 
kognitiva utveckling, utbildningsnivå, framtida ekonomiska situation och ungdomsbrottslighet 
liksom en ökad risk för sjukdom, skaderisk och dödlighet. Samband har även erhållits mellan 
ekonomisk utsatthet i barndomen och ekonomisk utsatthet i vuxenlivet, det vill säga att barnen 
bär med sig ett ”negativt arv” med sämre möjligheter än andra (DS, 2004).    
 
Barn som har kommit som flyktingar till Sverige, och som har upplevt krig eller blivit illa 
behandlade på grund av sin etniska tillhörighet, lider ofta av psykosomatiska problem. De 
upplever ofta att de är förföljda, hotade och otrygga (Killén, 1993).  
 
Konsekvenserna av mobbing handlar om sämre självkänsla, depression, ångest och 
självmordstankar. De som mobbas löper även större risk än de som inte mobbas att bli utsatta 
för andra brott i skolan såsom skadegörelse, stölder och misshandel (Brottsförebyggande rådet, 
2009).    
 
Forskningen har även visat att barn som har växt upp med en desorganiserad anknytning senare 
i tonåren visar upp psykiska symptom som splittrad självbild och bristande förmåga till 
känslomässig reglering. Barn som växer upp med omsorgsvikt har i många fall visat sig utveckla 
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beteendestörningar. En otrygg undvikande anknytning har visat sig leda till beteendeproblem 
såsom specifikt aggressivt beteende. Många barn som växer upp med en undvikande otrygg 
anknytning och får aggressionsproblem fortsätter antingen att ha det ända upp i tonåren eller 
blir asociala. Självklart måste här påpekas att andra viktiga faktorer förutom anknytningen 
såsom bra/dålig skola, tillgängliga/icke tillgängliga mor- och farföräldrar och kamrater har stor 
betydelse vid utveckling av beteendestörningar hos barn. Dessa övriga faktorer har stor 
betydelse för att motverka utveckling av psykiska problem eller beteendeproblem om 
anknytningen är otrygg. Barnets egen motståndskraft spelar även in (Broberg et al., 2008).  
 
När ett barn har drabbats av flera olika former av utsatthet är det vanligt att barnet får mer 
omfattande problem som följd. Omfattningen, varaktigheten och frekvensen av utsattheten 
påverkar konsekvenserna och är ofta relaterade till framtida störningar (Lundberg, 2005).   
 

Förebyggande arbete  
 

Att arbeta förebyggande mot barns och ungdomars utsatthet kräver specifika kunskaper, 
engagerade människor och genomtänkta metoder. Insatserna i det förebyggande arbetet måste 
vara långsiktiga, systematiska och av god kvalité för att ge någon effekt. När det handlar om 
förebyggande arbete har personal på skola och i omsorgen en unik möjlighet att upptäcka barn i 
riskzonen, eftersom alla barn går i skola mellan 6 och 16 år och tillbringar mesta delen av sina 
vardagar där. Möjligheten att i ett tidigt stadium fånga upp barn som kan bli utsatta ställer höga 
krav på personalen. Därför är personalens arbetssituation av central betydelse för att lyckas 
upptäcka barn som inte mår bra. Förebyggande arbete delas ofta in i primärt, sekundärt och 
tertiärt (Hindberg, 1999).  
 

Primärt arbete. Handlar om allmänna förebyggande insatser som syftar till att förhindra 
problemutveckling hos barn utan att insatserna riktas mot en särskild grupp (Hindberg, 
1999).  

 

Sekundärt arbete. Här riktas insatserna mot specifika grupper där problem annars kan 
utvecklas eller försvåras (Hindberg, 1999).  

 
Tertiärt arbete. Insatserna här handlar om att hjälpa individer som redan har problem i 
avsikt att hindra att problemen förvärras (Hindberg, 1999).   
 

Barn som klarar sig trots allt 
 
Barn som växer upp under svåra förhållanden och i dåliga miljöer kan reagera väldigt olika. 
Vissa barn fortsätter att vara utsatta långt in i vuxenlivet, medan andra klarar sig rätt bra. Idag 
finns ett myntat uttryck för dessa barn som klarar sig trots allt; nämligen maskrosbarn. Det som 
identifierar maskrosbarn är att de lyckas göra en oerhört svår och dålig livssituation till bästa 
möjliga och att de lyckas över alla förväntningar (Hindberg, 1999). ”Att barn klarar sig brukar i 
allmänhet betyda att de fungerar bra i skolan och bland kamrater och senare i livet lyckas med 
familj och arbete på ett sätt som inte skiljer sig dem från medelsvensson. ” (Hindberg, 1999, s. 
189).   
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Inom forskningen har vissa skyddande faktorer identifierats som kan hjälpa barn i utsatta 
situationer och göra att de klarar sig trots allt. Faktorer som kan vara avgörande är att barnet 
har en god intellektuell förmåga, är socialt aktiv och har ett lugnt temperament. Andra 
förmågor som visat sig betydelsefulla hos barn är att de hanterar stress bra och har ett gott 
självförtroende och dessutom lyckas förstå vad som händer, dvs. att det kan vara traumatiskt.  
Utanför barnet finns faktorer som även fungerar som skyddande såsom starka band i familjen, 
eller en god relation till annan vuxen utanför familjen som i skolan eller hos en granne som 
kan ge socialt stöd och vara en rollmodell, speciellt i fall där barnets familj inte är goda 
förebilder (Hindberg, 1999).  
 
En engelsk undersökning visade att den mest framträdande överlevnadsfaktorn för barn som 
har blivit misshandlade under uppväxten var att de hade någon som gav dem ovillkorlig kärlek 
och positivt stöd, vilket gjorde att de kände sig betydelsefulla trots sin utsatthet (Hindberg, 
1999). Oavsett om det finns barn som klarar sig trots allt så glömmer aldrig ett barn sin 
uppväxt, en utsatt barndom är alltid en olycklig barndom även om det inte finns några synliga 
skador och barnet klarar sig bra som vuxen (Hindberg, 1999).  
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Metod 

Deltagare  
 
I undersökningen delades totalt 130 samtycken (Bilaga 1) ut till föräldrar till barn på tre skolor. 
Fördelningen var 52 på en skola, 50 på en annan och 28 på en tredje skola. Av de 130 
samtycken som utlämnades återkom 44 påskrivna med föräldrar och barns medgivande, därav 
44 deltagande elever i undersökningen. Av de 44 elever som deltog i enkätstudien var 28 flickor 
och 12 pojkar, med ett bortfall på 4 som inte hade fyllt i kön. Åldersspannet på eleverna som 
deltog var 11 till 15 år.  
 

Material  
 
I studien användes ett enkätformulär (Bilaga 2) med semistrukturerade frågor av både 
kvantitativ och kvalitativ karaktär. Enkäten bestod av 39 frågor indelade i åtta teman. Frågorna 
varierade i utformning inom de olika områdena i form av förbestämda alternativ och helt 
öppna frågor. Enkäten innefattade frågor om eleven, upplevelse av utsatthet, 
hjälp/förebyggande arbete, trygghet, fysisk utsatthet, ekonomisk utsatthet, 
emotionell/psykisk/social utsatthet och kulturell utsatthet. I slutet av varje enkät fanns 
möjlighet för eleverna att fritt uttrycka sina tankar och känslor om utsatthet eller andra övriga 
synpunkter. Enkäterna utformades i enkätprogrammet EvaSys via LTU’s hemsida.  
 
Då eleverna som tillfrågades att delta i undersökningen var omyndiga användes ett samtycke där 
barn och föräldrar/ annan vårdnadshavare informerades om studiens syfte, potentiella 
konsekvenser samt kunde ge sitt medgivande till undersökningen. Samtycket formulerades 
utifrån autonomiprincipen, integritetsprincipen och principen om rätt till privatliv för att 
säkerställa att undersökningen gick etiskt rätt till. Enligt Hermerén (refererad i Jenner, 1995) 
ska krav ställas på dessa principer, vilka innebär att den som kan beröras av eventuella 
konsekvenser själv ska få besluta om delaktighet, att forskningsansvarig respekterar deltagarens 
beslut och önskningar och att individen har rätt att bestämma hur informationen han/hon 
lämnar får användas och lämnas ut (Jenner, 1995).    
 

Procedur  
 
För att komma i kontakt med skolelever kontaktades rektorer på olika skolor. Urvalet till de 
slutliga tre skolor som sedan ingick i arbetet var slumpmässigt utifrån att alla grundskolor i 
Luleå kontaktades och erbjöds möjlighet att delta i undersökningen. De rektorer som sedan 
godkände undersökningen och hade tid och möjlighet att genomföra den var de skolor som 
sedan deltog. Rektorerna kontaktade själva mentorerna för information om studien. Urvalet av 
vilka klasser som skulle delta i studien gjordes i samråd med varje rektor och mentor på 
respektive skola. Detta då hänsyn ville tas till möjliga oroligheter i klasserna, då undersökningen 
kunde skapa reaktioner bland eleverna och eventuellt förvärra en redan besvärlig situation som 
skolorna upplevde att de inte hade nog med resurser för att hantera.  
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Beslut om utlämning av samtyckesbrev gjordes efter att rektorerna hade fått djupare 
information om studien via e-post och haft chans att informera kuratorer, skolsköterskor, 
mentorer och annan personal om undersökningen. Samtycket lämnades ut tillsammans med 
rektor och/eller mentor i klasserna på utvalda skolor drygt två veckor före enkätformuläret var 
planerat att lämnas ut. När samtycket hade återlämnats till mentorerna kunde dessa hämtas på 
skolorna och sparas i en pärm. Därefter bestämdes tidpunkt med mentorerna för besök i 
klasserna för ifyllandet av enkätformuläret.  
 
En pilotstudie gjordes fem dagar före första utlämnandet av enkäten. Pilotstudien utfördes med 
två bekantas barn för att säkerställa att frågorna uppfattades på rätt sätt och att barnen förstod 
vad som menades. Barnen var 11 och 13 år gamla. Det som framgick var att barnen gärna ville 
fråga vad som menades med utsatthet istället för att själva definiera begreppet. Pilotstudien gav 
riktlinjer om hur länge enkäten skulle ta att fylla i, mellan 15 och 25 minuter, vilket var viktig 
information inför utlämnandet på skolorna, då lärarna gärna ville veta hur mycket tid som 
behövde avsättas.  
 
Innan enkäterna lämnades ut till eleverna höll författaren en kort information om studiens 
syfte och elevernas rättigheter. Eleverna informerades om att deltagandet var frivilligt, att deras 
svar inte skulle presenteras så de kunde härledas till dem personligen och att de när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande. För att säkerställa elevernas anonymitet, och se till att rätt barn 
fyllde i enkäten, bockades varje barn av på en lista före enkäten lämnades ut. Listan innehöll 
namnen på de barn som hade lämnat sitt medgivande på samtyckesformuläret. Detta gjordes 
för att säkerställa att det barn som fyllde i enkäten var det barn som hade samtyckt till studien 
med föräldrarnas medgivande. 
 
Eleverna fick sedan i lugn och ro fylla i frågorna i klassrum, grupprum eller uppehållsrum, där 
författaren själv närvarade för att finnas tillgänglig för eventuella frågor. Enkäterna samlades in 
direkt på plats och förvarades i pärmar för respektive klass och skola. Data för studien har 
samlats in under flera tillfällen, då olika klasser på skolorna haft olika scheman och klassresor 
och friluftsdagar har stått i vägen. Flera besök på skolorna krävdes även för att påminna om 
samtycket då eleverna hade svårt att komma ihåg detta och telefonsamtal till rektorer eller lärare 
inte var nog effektfullt.  
 
Efter besök på alla skolor och efter det att samtliga enkäter hade fyllts i sammanställdes 
materialet. Innan sammanställningen lästes alla enkäter igenom klassvis för att erhålla 
information om eventuellt utsatta elever. Detta gjordes för att kunna besluta om kontakt med 
respektive skolas kurator eller skolsköterska var nödvändigt. I enkäterna framgick indikationer 
på utsatthet och rop på hjälp från vissa elever varför kontakt med skolsköterska på respektive 
skola togs. Då eleverna hade varit anonyma i undersökningen och blivit lovade anonymitet 
tillgavs skolsköterskan endast information om att något eller några barn i specifika klasser hade 
signalerat att de inte mår bra. Därefter lämnades ansvaret vidare till skolan att själv besluta om 
åtgärder. Dessa beslut har tagits i enlighet med direktiv från universitetsjuristen vid Luleå 
tekniska universitet.  
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Avgränsningar  
 
Undersökningen avgränsades till skolor i Luleå och årskurserna sex till nio i samråd med 
uppdragsgivare på Röda Korset.  
 

Databehandling   
 
Enkäterna scannades in på Universitetsbiblioteket via enkätprogrammet EvaSys. Resultaten 
sammanställdes i en pdf-fil via EvaSys och skickades till författarens personliga e-post. Därefter 
kunde sammanställningen skrivas ut och resultaten kodas utifrån de teman som enkäten hade 
utformats efter. Citat hämtades från de öppna frågorna utan att avslöja elevernas identitet.  
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Resultat och analys  

Upplevelse utsatthet  
 

Den första frågan handlade om elevernas definition av utsatthet. Ca 95,5% av eleverna svarade 
att utsatthet kunde likställas med att bli kallad elaka saker och 84,1% även att rädsla för att gå 
till skolan handlade om att känna sig utsatt. Ca 81,8% av de 44 som svarade skrev att utsatthet 
handlar om att känna sig utanför och lika många ansåg att utsatthet handlar om att bli sparkad, 
knuffad och/eller slagen. Ca 65,9% skrev även att känna sig utsatt kunde handla om att ingen 
bryr sig, medan 63,6% tyckte att de kunde känna sig utsatt om fotografier läggs ut på Internet 
utan deras godkännande och 61,4% att inte ha ett hem. Ca 56,8% svarade att utsatthet kunde 
handla om att ha föräldrar som inte ger kärlek, medan 54,5% av de 44 eleverna tyckte att 
utsatthet kunde vara att ha föräldrar som ofta bråkar. Eleverna kunde på denna fråga välja flera 
svarsalternativ, vilket är anledningen till att svarsfrekvensen överstiger 100%. Övriga 
definitioner av utsatthet visas i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Elevers definition av utsatthet (n= 44).    
Definition    %  
  

Inte få vecko-/månadspeng 15,9 %  

Ingen som bryr sig  65,9 % 

Rädd för att gå till skolan 84,1 % 

Bli kallad elaka saker 95,5 % 

Vara utanför 81,8 % 

Inte ha ett hem  
 

  61,4 % 

Ha föräldrar som bråkar jämt 54,5 % 

Ha sjuka föräldrar/syskon   25,0 % 

Ha en funktionsnedsättning 27,3 % 

Komma från ett annat land 6,8 % 

 
 
Av de elever som fritt beskrev vad utsatthet kan handla om framkom bland annat mobbing, 
elaka sms, fysiskt våld, spydiga kommentar om utseende och kropp, skitsnack bakom ryggen, 
vara utanför och att ingen bryr sig. Det framgick även att bråk i familjen mellan föräldrar där 
barnen upplever att de hamnar i kläm definierades som utsatthet.    
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Av de 44 elever som deltog svarade 40 på frågan om de hade känt sig utsatt någon gång. Ca 
42,5% av dessa svarade att de ibland hade känt sig utsatt, medan 47,5% svarade aldrig och 10%  
att de ofta hade känt sig utsatt.  
 
Av de elever som någon gång hade känt sig utsatt och beskrev på vilket sätt de hade känt sig 
utsatta med egna ord framgick att detta då hade handlat om fysiskt våld, dumma sms, elaka 
kommentarer, mobbing, skitsnack, utanförskap, familjebråk och vuxna som varken ser, lyssnar 
och/eller inte ingriper i olika situationer.  
 
Mer än hälften (52,2%) av de 40 eleverna skrev att de hade någon kamrat som hade känt sig 
utsatt. Eleverna beskrev att kamraten då hade blivit mobbad, utstött, haft det dåligt hemma, fått 
elaka kommentarer om sitt utseende, blivit slagen och illa behandlad på grund av sin 
nationalitet eller känt sig kränkt då nakenbilder hade publicerats på Internet. Exempel på detta 
är bl.a. ”Personen var utländsk och blev slagen samt kallad dumma saker vid vissa tillfällen. Det 
gick så långt att personen flyttade.”,” Det las ut en bild på Facebook utan hennes godkännande 
och den togs inte bort förens polis blev inblandad.”,” Min kompis kände sig nog utsatt då.” och 
”Min kompis såg att någon har skrivit en elak kommentar om henne på Facebook, då blev hon 
jätte ledsen.” 
 
Av de 40 elever som svarade på frågan om de var rädd att duscha efter idrotten på skolan 
svarade 12,5% ja. Fyra elever hade inte svarat på frågan. Motiveringar som gavs till detta svar var 
rädsla för att få kommentarer om sin kropp, att de inte var bekväm med sin kropp och rädsla 
för att bli mer mobbad. Av 44 deltagande elever svarade 37 på frågan om de var rädda för att 
bilder ska publiceras på Internet utan deras godkännande. Nästan hälften av de svarande 
(45,9%) var rädda för detta.  
 
Av resultaten kan utläsas att utsatthet, i sig, var svårt att definiera. Elevernas definitioner och 
upplevelser av utsatthet rörde sig mestadels om mobbing och att leva i ett kärlekslöst hem där 
ingen bryr sig. Elevernas beskrivningar om levnadssituationer med skilda föräldrar som bråkar 
och där barnet upplever sig hamna i mitten eller situationer där barnet upplever att de inte 
finns någon som bryr sig och ger villkorslös kärlek kan i viss mån handla om olika former av 
psykisk utsatthet. Det kan till och med handla om psykisk misshandel som Hindberg (1999) 
menar kännetecknas av ett försummat barn som inte får tillräckligt med kärlek, stöd och tröst. 
Killén (1993) menar även att psykisk misshandel inte är ovanligt i hem med skilda föräldrar där 
barnet hamnar i en lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar. Även om eleverna själva inte hade 
satt ord på den upplevda utsattheten som psykisk eller som misshandel kan det mycket väl 
handla om detta.  
 
Precis som flertalet författare definierar mobbing som en obalans i makt mellan människor som 
kan vara av både fysisk, psykisk och social karaktär tog i stort sett alla elever upp mobbing som 
en form av utsatthet oavsett om det rörde sig om utanförskap eller att bli kallad fula ord. 
Flertalet av de elever som själva hade blivit mobbade hade även kryssat i att de hade haft en 
”sämre” uppväxt, där de inte alltid hade känt sig älskade, inte hade haft någon att vända sig till 
och dessutom hade upplevt att de inte hade haft starka band till föräldrar eller syskon. 
Samband mellan anknytning i barndomen och att bli mobbad eller mobba andra senare i livet 
är något som Troy och Sroufe (1987, refererad i Killén, 2009) har undersökt och fått belägg för.  
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Flertalet av eleverna som själva hade angett att de hade blivit mobbade hade även angett att de 
inte känner sig lika mycket värd som andra och därutöver känner sig annorlunda än sina 
kompisar. Detta kan möjligtvis förklaras med att barn som mobbas till slut förlorar sin 
självkänsla och ständigt brottas med eviga frågor om vem de är och varför de inte duger, vilket 
Höistad (2001) beskriver i sin bok om Mobbing och Människovärde. Troligtvis kan detta samband 
mellan mobbing och låg självkänsla kopplas till våra grundläggande behov av kärlek, trygghet 
och gemenskap som Maslow (refererad i Bärmark, 1985) menar måste uppfyllas för att 
människan ska må bra, känna självförtroende och kunna klättra vidare till någon form av 
självförverkligande. Då ett barn blir utsatt för exempelvis mobbing eller dåliga hemförhållanden 
blir troligen de grundläggande behoven av just kärlek, trygghet och gemenskap lidande, vilket, i 
sin tur, leder till tankar och känslor hos barnet av otillräcklighet och att inte vara värd lika 
mycket som andra.      
 

Hjälp och förebyggande arbete  
 
När det gällde att uppleva utsatthet och vända sig till någon för hjälp svarade 70,5% (Tabell 2) 
att de skulle kunna tänka sig att prata med sina föräldrar. Ca 65,9% av dessa 44 elever kunde 
även tänka sig att prata med sina kompisar och 43,2% med skolsköterska/skolkurator och 
38,6% med lärare. Andra som eleverna kunde tänka sig att vända sig till var mormor, moster, 
faster, kusiner, styvföräldrar och gudföräldrar. Även på denna fråga kunde eleverna välja så 
många svarsalternativ de önskade och därför överstiger svarsfrekvensen 100%.  

 
Tabell 2. Vem som elever skulle vända sig till för hjälp vid upplevd utsatthet (n=44).   
Vända sig till     % 
  
Föräldrar 70,5% 

Syskon 22,7% 

Kamrater  65,9% 

Lärare 38,6% 

Skolsköterska/ Skolkurator 43,2% 

Andra ungdomar i samma situation 18,2% 

Anonyma kontaktpersoner  15,9% 

Annan vuxen jag känner 20,5 % 

 
 
 
För att hjälpa utsatta barn och ungdomar ansåg de deltagande eleverna att alla ska prata om 
problemen, ta hjälp av vuxna, kontakta hjälporganisationer, ge dem som känner sig utsatta 
kärlek och visa empati och även se till att det finns någon att vända sig till. Förslag gavs även på 
att ha undersökningar i klasserna och att det tidigt ska tas upp om utsatthet i skolorna så att alla 
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förstår vad det innebär och vilka konsekvenser det kan ge. Flertalet elever tyckte även att de som 
mobbar och stöter ut andra ska få prata med rektor, lärare och föräldrar under ett möte så att 
situationen får ett djupare allvar och möjligtvis ger insikt om vilka skador den som mobbar kan 
orsaka. Exempel på detta är: ”Prata öppet om utsatthet. Även att vuxna vågar se saker och 
ingripa. Det ska finnas tillgängliga lärare i alla klassrum för att hjälpa och hålla koll. ” och ”Jag 
tycker att man ska låta dem prata med vuxna och andra i samma situation och att man pratar 
mycket om detta i skolorna. Lärarna ska alltid hjälpa till, de kan inte bara blunda och låtsas som 
att inget hänt. ”  
 
För att förebygga utsatthet bland barn och ungdomar gavs bland annat förslag på hårdare straff 
för dem som misshandlar barn, att föräldrar ska vara uppmärksamma på hur deras barn mår 
och att det tidigt i skolan ska läras ut hur varje individ ska behandla sin medmänniska. Förslag 
gavs även om att skolan ska vara vaksam på faktorer som kan utvecklas eller bidra till utsatthet. 
Andra idéer som eleverna framförde i förebyggande syfte mot utsatthet var att lärarna alltid ska 
blanda elever i grupparbeten för att minska utanförskap och att elever som annars är starka 
tillsammans i grupp ska få mindre makt. Kamratstödjare som finns på skolan i syfte att prata, 
stödja och umgås med eleverna, men på en närmare nivå än exempelvis skolsköterska och 
kurator, var ytterligare ett förslag. Eleverna föreslog dessutom att kurser och föreläsningar bör 
hållas för föräldrar, elever och lärare rörande utsatthet och att det inom klasserna ska skapas 
aktiviteter för att öka sammanhållningen: ”Man kan hålla föreläsningar om hur illa det faktiskt 
kan gå så andra barn inser att det kan leda till självmord.” 
  
Eleverna hade genomtänkta förslag om hur utsatthet kan åtgärdas och förbyggas i skolan. Precis 
som Forsman (2003) som tar upp mobbing som ett gruppfenomen i sin avhandling var eleverna 
inne på samma spår, det vill säga att starka grupper bör säras på i syfte att minska grupptryck 
och därmed minska mobbing inom klasserna. I enlighet med vad Höistad (2001) skriver om 
mobbing i det tysta bakom ryggen på de vuxna betonade eleverna att lärarna måste finnas på 
plats och våga se vad som pågår för att kunna agera i situationer om mobbing och även finns på 
plats för att motverka att det överhuvudtaget sker.  
 

Trygghet  
 

Som framgår av Tabell 3 visar resultatet att 44 elever svarade på flervalsfrågan om 
trygghetskänsla i olika miljöer/situationer. Där angav 86,8% av eleverna att de kände sig trygga 
hemma, 81,8% med kompisar och familj, 70,5% i skolan och 52,3% på offentliga platser. Ca 
29,5% angav att de kände sig trygga om de rörde sig ute på kvällarna. Även detta var en fråga 
där flera alternativ fick anges och därav överskrider totala frekvensen 100%.  
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Tabell 3. Miljöer och situationer där elever känner sig trygga (n=44).   
Miljöer/situationer   % 
  
I skolan 70,5% 

Hemma 86,4% 

Med kamrater 81,8% 

På Offentliga platser 52,3% 

Med familj 81,8% 

Om jag är ute på kvällarna 29,5% 

 
 
 
Fyrtio av 44 deltagande elever svarade på frågan om de kände sig trygga på sina fritidsaktiviteter. 
Ca 30% av dessa angav att de inte hade några fritidsaktiviteter, medan mer än hälften (57,5%) 
svarade att de alltid kände sig trygga på sina aktiviteter.  
 
För att eleverna skulle kunna känna sig tryggare i fall då de kände sig otrygga angav de att de 
skulle prata med föräldrar, lärare, ringa en kompis eller skaffa överfallslarm. Det vanligaste var 
dock att prata med någon för att känna sig tryggare.  
 
Det övergripande resultatet visade att eleverna kände sig trygga med olika människor och i olika 
situationer. Elevernas angivna trygghetskänsla kan förklaras av att de flesta verkade leva i en 
tillvaro som de upplever förutsägbar, där rutiner som skola och fritidsaktiviteter skapar 
kontinuitet i både vardag och relationer, vilket Christensen (2009) menar är viktiga faktorer för 
barns upplevelse av trygghet.   
 

Fysisk utsatthet  
 
Fyrtiotvå av 44 elever svarade på frågan om de hade sett någon bli misshandlad och 23,8% 
svarade ja och 76,2% svarade nej. Ca 14,6% av de 42 svarande angav sedan att de själva hade 
blivit misshandlade, medan 85,4% svarade att de inte hade blivit det.  
 
När det gällde mobbing svarade 39 av 44 elever på frågan om de själva hade blivit mobbade. Ca 
46,2% angav att de hade blivit mobbade, medan 53,8% svarade nej. Ca 10,5% angav att de 
själva hade mobbat någon annan och 89,5% att de inte hade gjort det. Fem elever svarade inte 
på frågan.  
 
Då inga djupare frågor om misshandel ställdes kan inte heller några slutsatser dras om vilken 
typ av misshandel som hade skett. Egentligen kan inte en bedömning om mobbing har skett 
göras, då resultat från enkätsvaren inte ger kunskap om mobbingens kriterier hade uppfyllts. 
Dock ska här tilläggas att syftet inte var att undersöka om mobbing hade skett eller vilken form 
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av misshandel som hade begåtts, utan att redogöra för elevernas upplevelse. Då eleverna uppgav 
att de hade känt sig fysiskt utsatta i form av både misshandel och mobbing så är det som är 
resultatet. Den mobbing som tydligast framkom handlar om skitsnack, rykten, slag, sparkar och 
elaka kommentarer, vilket Brottsförebyggande rådet (2009) definierar som fysiska och psykiska 
negativa handlingar.    
 

Ekonomisk utsatthet  
 
Ca 91,4% av 35 svarande angav att de får delta i de fritidsaktiviteter de vill, medan 8,6% angav 
att de inte får det. Majoriteten (91,9%) svarade att de får kläder och skor när det behöver det, 
medan 8,1% angav att så inte var fallet. På denna fråga svarade 37 elever. Lika många svarade 
på frågan om ekonomisk trygghet i familjen, där 86,5% kände sig trygga med att föräldrarna har 
den ekonomi som behövs, medan 13,5% inte kände sig trygga med föräldrarnas ekonomi.  
 
Fyrtioen av 44 elever svarade på frågan om deras ”egna” pengar och 78% angav att de får 
veckopeng, månadspeng eller barnbidrag. De 22% som angav att de inte får en förbestämd 
kontinuerlig summa på bestämd tid angav i fri text att de fick pengar då och då när de själva 
bad om det.  
 
Eleverna som fick veckopeng angav att de rörde sig om allt från 25 till 200 kronor och att detta 
avgjordes utifrån barnets hänsynstagande, ansvarstagande och respektgivande: ”Jag får mellan 
50 och 100 kronor beroende på om jag kommit i tid, gjort mina läxor, visat hänsyn och andra 
självklara saker.” och”   
 
Jag får bara 25 kronor och många gånger får min storasyster ta dessa pengar då hon behöver 
dem mer än jag för mamma har sällan pengar så det räcker till oss båda för hon röker upp 
pengarna. Jag vill verkligen ha mera.”      
 
Den mest förekommande månadspengen var 200 kronor. Angivna svar rörde sig i intervallet 
från 150 kronor till 1050, som angavs vara barnbidraget. Även om ekonomisk utsatthet idag 
inte är synonymt med fattigdom (DS, 2004) är det möjligt att vissa av de tillfrågade eleverna 
upplevde sig vara ekonomiskt missgynnande. I några av fallen kände barnen sig missgynnade, 
då föräldrarnas pengar, enligt dem, går till annat som alkohol eller tobak, vilket troligen även 
påverkar relationen mellan barn och föräldern som Socialdepartementet (DS, 2004) menar är 
oerhört vanligt i ekonomiskt svåra situationer. Av enkätresultaten går inte att avgöra om barnen 
var ekonomiskt utsatta, enligt Socialdepartementets (DS, 2004) nivåer, då detta bestäms av att 
den registrerade inkomsten ska ligga under 60% av medianen för hela befolkningen, om 
familjen går på bidrag eller lever under miniminivå. Däremot kan ändå antas att vissa barn 
kände sig ekonomiskt utsatta i den bemärkelsen att de uppfyller ”här och nu” perspektivet som 
DS (2004) ändå menar är ett kriterium för ekonomiskt utsatthet. Oavsett handlar det ändå om 
elevernas upplevelse och uppenbarligen signalerar flera av barnen att de inte känner sig trygga 
med föräldrarnas inkomster och inte är helt tillfreds med sina egna pengar och möjligheter till 
materiella saker och deltagande i fritidsaktiviteter.    
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Emotionell/ psykisk/ social utsatthet  
 
Av 44 deltagande elever svarade 37 på frågan om de har någon som bryr sig om dem. 
Majoriteten (91,9%) angav att de alltid har någon, medan 2,7% angav att de aldrig har någon. 
Ca 76,5% av 34 svarande angav att de alltid känner sig älskade, medan 2,9% angav att de sällan 
känner sig älskade. Lika många svarade på frågan om en trygg uppväxt (34 av 44), där 67,6% 
angav att de alltid hade haft en trygg uppväxt och 5,9% att det sällan hade haft det.  
 
Trettiosex av 44 elever svarade på frågan om anknytning till föräldrar och syskon och 75% 
ansåg att de hade haft en mycket bra kontakt, medan 25% tyckte att kontakten med föräldrar 
och syskon var ganska bra.  
 
Alla 44 deltagande elever svarade på flervalsfrågan om till vilka de hade haft en stark 
anknytning under barndomen. Ca 81,8% av eleverna angav att mamma var den de haft en stark 
anknytning till, 63,6% pappa och 61,4% svarade syskon. Övriga resultat framgår av Tabell 4.  
Totala svarsfrekvensen överstiger 100 % då eleverna fick ange flera svarsalternativ.  
 
Tabell 4. De personer elever haft stark anknytning till under barndomen (n=44).  
Stark anknytning till   %  
  
Mamma 81,8% 

Pappa 63,6% 

Syskon 61,4% 

Mormor 38,6% 

Morfar 20,5% 

Farmor 38,6% 

Farfar 25,0 % 

Andra släktingar 31,8% 

Andra i min närhet 29,5% 

 
 
Trettiosex av 44 elever svarade på frågan om det fanns någon med sjukdom eller handikapp i 
familjen och 30,6% angav att så var fallet, medan 69,4% svarade nej. Åtta elever valde att inte 
svara på frågan om alkohol- eller drogproblem inom familjen, medan 8,3% angav att sådana 
problem fanns, 83,3% att det inte fanns och 8,3% att de inte visste.  
 
Resultaten tyder inte på någon omfattande form av emotionell utsatthet hos eleverna, då 
majoriteten kände sig älskade och hade någon som bryr sig om dem. Dock framgår ändå att 
nästan 6% upplevde att de inte hade haft en trygg uppväxt. Anknytningen som enligt Killén 
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(2009) är oerhört avgörande för barnets välbefinnande och utveckling kan möjligtvis förklara 
varför största delen av eleverna upplevde att de hade haft en bra och trygg uppväxt, då dessa 
elever även hade kryssat i att relationerna till föräldrar och syskon hade varit bra. De elever som 
hade upplevt sig ha haft trygga relationer och kärleksfulla anknytningar till familjen under 
uppväxten har troligtvis fått en trygg bas att utgå från och har även stått på sig bättre under 
skoltiden, vilket Broberg et al. (2008) menar har ett samband.  
 
Anknytningsteorins (Broberg et al., 2008) olika anknytningsmönster som otrygg undvikande 
eller otrygg ambivalent kan möjligtvis vara en förklaring till att vissa elever upplevde att de hade 
haft en sämre uppväxt. Det kan även vara så att dessa elever hade haft en desorganiserad 
anknytning till sina föräldrar under uppväxten som enligt Benjaminsson (2008) skapar en 
enorm otrygghet hos barnet, som sedan i äldre ålder upplever uppväxten som jobbig eller dylikt. 
Det kan även vara så att de barn som hade angett att de sällan känner sig älskade hade växt upp 
med en otrygg anknytning, som enligt Killén (1993), gör att barnet får en inre modell av sig 
själva att inte vara värd kärlek och därför undviker kontakt och upplever att han/hon inte är 
älskad. Eventuellt kan elevernas upplevelse av utsatthet förklaras av att de inte hade fått det 
fullgoda skydd barn behöver för att stå emot påfrestningar och utmaningar i livet som 
Benjaminsson (2008) menar fås genom en trygg anknytning.    
 
Möjligtvis kan elevernas upplevelse av dålig barndom och svag anknytning till föräldrar 
förklaras av Donald Winnicottis (refererad i Frisk Brodin, 1992) begrepp om ”tillräckligt bra” 
föräldrar. Barnens upplevelse av sin egen barndom är enligt Winnicotti (refererad i Frisk 
Brodin, 1992) beroende av föräldrarnas uppväxt. Om föräldrarna själva har haft en barndom 
med avsaknad av kärlek, trygghet och omsorg kan detta bidra till att deras egna barn får en 
liknande uppväxt. Av denna undersökning kom dock inget fram om föräldrarnas uppväxt. 
Därför kan inga slutsatser dras om huruvida föräldrarnas uppväxt bidragit, eller inte, till 
barnens upplevda utsatthet, vilket Killén (1993) menar är ett orsakssamband som kan finnas.   
 
Av resultaten tyder inget på att dessa elever var socialt utsatta enligts EU´s definition om total 
uteslutning från samhället (Gustavsson, 2001). Däremot angav dryga 30% att de lever med 
sjukdom eller handikapp i familjen, vilket enligt Gustavsson (2001) kan räknas som social 
utsatthet, då sjukdom, missbruk och/eller handikapp försvårar ett normalt liv och i många fall 
inte ger barnet ett normalt funktionellt liv, då ekonomin ofta också är påverkad i familjen som 
följd av de sociala problemen.  
 
Socialt utanförskap är något flera barn tar upp i sina definitioner och upplevelser av utsatthet. 
Även om eleverna inte beskrev det i formella termer som EU definierar social utsatthet 
framgick ändå i deras ”enklare” beskrivningar tecken på social utsatthet i form av att vara 
utanför, ensam och inte ha någon att umgås med. I dessa sammanhang kan knappast det sociala 
utanförskapet bero på att individen själv har valt det som Stigendal (2004) nämner som en 
orsak, då ledsamhet över utanförskapet kan utläsas ur elevernas beskrivningar. Det är mer 
troligt att detta sociala utanförskap hade skett på grund av att individen inte har uppfyllt vissa 
villkor för inträde i kamratskapet, vilket är oerhört vanligt i mobbingsammanhang som 
Stigendal (2004) nämner som en annan förklaring till social utsatthet.  
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Kulturell utsatthet  
 
På frågan om det upplevda mänskliga värdet svarade 38 av 44 elever. Majoriteten (94,7%) angav 
att de är lika mycket värda som alla andra, medan 5,3% inte ansåg detta. På frågan om att 
känna sig annorlunda än sina kompisar var det tio elever som inte svarade. Av de 34 svarande 
angav hälften (50%) att de kände sig annorlunda och resterande 50% att de inte kände sig 
annorlunda.  
 
Tjugonio av 44 elever svarade på frågan om illa behandling på grund av annat etniskt ursprung. 
Ca 3,4% uppgav att de hade blivit illa behandlade på grund av att de kommer från ett annat 
land, medan 20,7% uppgav att de inte hade blivit illa behandlade. Ca 75% angav att de hade 
svenskt ursprung.  
 
Att bli illa behandlad, trakasserad eller diskriminerad på grund av etnisk tillhörighet, annat 
ursprung eller liknande kan, enligt Hindberg (1999), klassas som kulturell utsatthet. Några 
elever angav att de upplevde, eller hade upplevt, denna form av utsatthet i form av mobbing i 
skolan.  
  
Att dryga 5% inte kände sig lika mycket värda som andra behöver inte kopplas till någon form 
av kulturell utsatthet, då frågan inte var ställd på detta sätt. Denna känsla av inte vara lika värd 
som alla andra kan grunda sig i andra missgynnande förhållanden som flera års mobbing som 
har tagit bort barnets självkänsla eller föräldrar som har ett negativt förhållningssätt till barnet 
som Hindberg (1999) påpekar är oerhört skadligt för barnets upplevda värde.  
 

Övrigt  
 
Här framkom elevernas tankar och känslor om mobbing och utsatthet och deras önskan om att 
andra ska förstå att det är fel. Synpunkter om att det är onödigt att mobba andra, oförståelse 
om varför någon kan vilja göra någon annan illa och vissa indikationer av rop på hjälp framgick 
också här som exempelvis: ” Varför mobba andra? Det är ju så elakt och onödigt. ”, ”Snälla jag 
vill ha hjälp, jag har det inte bra hemma. Mina föräldrar bryr sig inte.” och ”Det vore bra om 
alla andra kunde förstå hur dåligt man kan må som utsatt. Det kan faktiskt leda till självmord.”  
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Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att nästan hälften av de tillfrågade eleverna någon gång 
hade känt sig utsatt. Majoriteten tyckte att utsatthet är synonymt med mobbing, våld, 
missgynnande hemförhållanden och att inte få omsorg och kärlek. Mer än hälften av eleverna 
hade uppgett att de har en kompis som hade känt sig utsatt på grund av utanförskap, mobbing 
och bråk på hemmaplan.  
 
Det framkom även att eleverna tyckte att det var viktigt att hjälpa utsatta barn och ungdomar 
genom att visa stöd, empati, kärlek och att finnas till hands. Eleverna ansåg även att det var 
viktigt att lärarna finns på plats och vågar öppna ögonen för pågående mobbing och dylikt. I 
förebyggande syfte menade eleverna att information om utsatthet och dess konsekvenser borde 
kommuniceras via möten, föreläsningar och kurser. Dessa borde hållas för både föräldrar, barn, 
lärare och rektorer i syfte att ge insikt till alla om hur dåligt vissa barn och ungdomar faktiskt 
mår.  
   
Ganska precis hälften av eleverna uppgav rädsla för publicering på Internet av fotografier 
föreställande dem själva, utan deras godkännande. En stor andel av eleverna kunde tänka sig att 
vända sig till föräldrar, kompisar, skolsköterska/kurator och lärare för hjälp vid upplevd 
utsatthet. Eleverna angav att de upplevde sig som tryggast på hemmaplan med familj, näst 
tryggast med kamrater och därefter i skolan. Under fritidsaktiviteter uppgav mer än hälften av 
eleverna (som hade sådana) att de kände sig trygga.  
 
Majoriteten hade varken sett en misshandel eller själva blivit utsatt för misshandel. Nästan 
hälften av de svarande hade dock blivit mobbade och några få hade mobbat andra. Majoriteten 
av eleverna fick delta i önskade fritidsaktiviteter, kände sig trygga med föräldrarnas ekonomi 
och fick kläder, skor och dylikt efter behov. Tre fjärdedelar av eleverna fick även egna pengar 
antingen veckovis, månadsvis eller vid behov.  
 
Nästan alla uppgav att de hade någon som brydde sig om dem, men bara tre fjärdedelar att de 
alltid kände sig älskade. Drygt hälften ansåg att de hade haft en trygg uppväxt, medan 75% 
ansåg att kontakten till föräldrar och syskon var mycket bra. De allra flesta hade haft starka 
band till mamma, pappa och syskon under uppväxten. En knapp tredjedel uppgav att de lever 
med sjukdom eller handikapp i familjen, medan några få angav att alkohol- eller 
drogproblematik fanns i familjen.  
 
Majoriteten av eleverna kände sig lika mycket värda som alla andra och hälften kände sig inte 
annorlunda än sina kompisar. Några enstaka hade någon gång blivit illa behandlad som följd av 
sitt ursprung.  
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Diskussion 
 
 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur barn och ungdomar i Luleå upplevde 
utsatthet. De huvudsakliga frågeställningarna var huruvida barn och ungdomar känner sig 
utsatta och tillika vad de tycker att utsatthet handlar om. Detta då många barn är utsatta i olika 
former i dagens samhälle och konsekvenserna av utsatthet är allvarliga och många. Då 
hjälporganisationer, som Röda Korset i detta fall vill, hjälpa utsatta barn och ungdomar och 
förebygga utsatthet i skolan belystes även frågor om hjälparbete och förebyggande insatser för 
att åtgärder skall kunna sättas in.  
 
Av resultaten kunde utläsas att de deltagande eleverna i Luleå i årskurs sex till nio tyckte att 
utsatthet kan handla om allt från att få för lite veckopeng, rädsla att gå till skolan och mobbing 
till att ha en bråkig hemmiljö, där uppmärksamhet, kärlek och stöd är av bristande omfattning. 
Dock verkade inte definitionen av utsatthet vara självklar för eleverna, speciellt inte för de 
yngre, som gärna ville fråga vad som menades med begreppet innan de själva svarade på frågan. 
Möjligtvis kan detta bero på osäkerhet och rädsla för att svara ”fel” hos barnen. Det är inte 
omöjligt att denna osäkerhet är skapad av grupptryck, mobbing eller en ambivalent anknytning 
under uppväxten som kan leda till ängslighet hos barn (Broberg et al., 2008). Frågan är dock 
om svaren hade blivit desamma om barnen endast hade fått beskriva definitionen av utsatthet 
helt fritt utan några alternativ?  
 
Av resultaten att döma kände sig hälften av de tillfrågade eleverna utsatta på något sätt och 
därmed kan den andra frågställningen besvaras, då elevernas upplevelse av utsatthet förekom 
och handlade om allt från misshandel och mobbing till dåliga hemförhållanden.   
 
Som svar på den tredje frågeställningen om förebyggande arbete mot barns och ungdomars 
utsatthet gav eleverna själva förslag på allt från att blanda elever i grupparbeten, hålla 
föreläsningar och kurser om utsatthet till kamratstödjare på skolan. Dessa förslag ansåg eleverna 
kunde fungera i förebyggande syfte mot utsatthet.   
 
Av enkätresultaten kan konstateras att troligtvis några av de tillfrågade eleverna lider av 
omsorgsvikt, som Broberg et al., (2008) beskriver, då det framgår att vissa elever levde under 
missgynnande förhållanden. Detta är tragiskt, speciellt då vi lever i ett samhälle där barnets 
bästa alltid ska komma först och finns reglerat i lag. Frågan är i vilken omfattning barn utsätts 
för omsorgsvikt i hela kommunen, i hela länet?  
 
Resultaten från enkäten verkar stämma med, och följa teorier om, anknytningens betydelse för 
barns trygghet och upplevelse av utsatthet, då de flesta av eleverna som hade angett sig ha haft 
goda och starka relationer med föräldrar, syskon och övrig familj dessutom upplevde sig ha haft 
en bra uppväxt och sällan hade känt sig utsatta. Ett samband mellan anknytning under 
uppväxten och upplevd utsatthet i senare år kan därför möjligtvis utläsas, vilket är något som 
bekräftas av tidigare forskning av Counts et al. (2010). I den amerikanska studien (Counts et 
al., 2010) framgår bland annat att föräldrars fungerande, emotionellt stöd och anknytning 
under uppväxten är faktorer som fungerar skyddande mot barns utsatthet.  
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Då forskning (Counts et al., 2010) visar på att specifika faktorer fungerar som skyddande 
gentemot barns utsatthet kan detta kännas som en självklar lösning att implementera i 
förebyggande och hjälpande syfte, men då skolan inte direkt kan ha kontroll över familjens 
fungerande, anknytning och uppfostran blir dessa skyddande faktorer svåra att trycka på. 
Däremot kan skolan erbjuda emotionellt och konkret stöd genom att finnas tillgängliga, vara 
vaksamma på indikationer om elever mår dåligt och genom att våga kliva in och erbjuda hjälp. 
Eftersom forskning (Olweus, refererad i Forsman, 2003) även pekar på att skolan är den plats 
där mobbing är mest förekommande blir det ännu viktigare att använda skolan som det forum 
där de skyddande faktorerna stärks ytterligare för att motarbeta och förebygga utsatthet i alla 
former och möjligtvis med extra fokus på mobbing. Genom att vara vaksam på signaler från 
elever kan möjlighet finnas att identifiera elever i riskzonen i ett tidigt stadium. Då skolan, 
enligt Garbarino, (refererad i Benjaminsson, 2008) även har visat sig vara den viktigaste miljön 
för utsatta barn och då rätt infrastruktur finns där är det av största vikt att personal på skolan 
inte blundar för vad som sker och vågar agera.    
 
Då mobbing under skolåren kan leda till konsekvenser som bland annat depression, ångest, 
posttraumatisk stressyndrom och självmord är det oerhört viktigt att mobbing förebyggs. 
Forskning av Newman et al. (2005) visar att mobbing under tonåren kan ge ökade 
stressreaktioner vid fortsatta studier senare i livet och därför är det av intresse att följa upp 
mobbade barn. Mobbingen kan således bli en sårbarhetsfaktor och en prediktion kan göras om 
att de tillfrågade eleverna i undersökningen möjligtvis kan komma att uppleva mer stress än 
icke mobbade elever vid högskolestudier senare i livet.       
 
Slutsatser kan eventuellt dras om att vissa elevers psykologiska utveckling kan vara i riskzonen, 
då ett antal elever uppgav att de från tid till tid känner sig otrygga. Detta grundar sig i att 
störningar i den psykiska utvecklingen är en konsekvens av otrygghet enligt Hindberg (1999). 
De behov som eleverna uppger sig sakna handlar till största delen om trygghet, gemenskap och 
uppskattning. Även de mest grundläggande behoven som kläder och omvårdnad som Maslow 
(refererad i Bärmark, 1985) menar måste uppfyllas för att människan ska må bra, verkade inte 
vara tillgodosedda hos alla elever. Ur detta kan möjligtvis slutsatsen dras att dessa elever av den 
anledningen har svårare att uppfylla nästa steg i behovstrappan som exempelvis gemenskap med 
kamrater i skolan då Maslow (refererad i Bärmark, 1985) menar att varje steg måste uppfyllas i 
hierarkisk ordning.  
 
Då majoriteten av eleverna, som angav att de sällan hade känt sig utsatta, angav att de dessutom 
hade haft en trygg uppväxt med starka band till föräldrar och syskon kan det konstateras att 
dessa faktorer mycket möjligt är skyddande mot utsatthet, vilket även annan forskning (Counts 
et al. 2010) stödjer. Hos elever, som hade upplevt utsatthet ofta kan utsattheten möjligen 
förklaras av otrygg uppväxt med svag anknytning till föräldrar, då dessa elever även angett detta. 
Tyvärr finns det en risk för att dessa elever senare i livet får problem att skapa relationer, vilket 
Broberg et al. (2008) menar är en konsekvens av dålig anknytning barn och föräldrar emellan.        
 
Det som många elever faktiskt var rädda för var att bilder på dem själva ska publiceras på 
Internet, utan deras godkännande. Det som är skrämmande i detta är att eleverna ens ska 
behöva vara oroliga och ängsliga för detta. Tyvärr är denna rädsla troligen ett resultat av det 
moderna samhälle vi lever i, där Internet har en oerhört stor inverkan i ungdomars liv. Av 
resultaten framgick vidare att flera situationer av mobbing faktiskt hade skett via Internet i form 
av elaka kommentarer eller publicerade bilder på Facebook, som sedan i vissa fall till och med 
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hade krävt inblandning av polis. Det är utan tvekan otäckt och tragiskt att så unga människor 
ska behöva brottas med situationer som dessa. Då mobbingen uppenbarligen har nått nya 
forum är frågan hur kommer vuxna åt detta innan det går helt överstyr?  
 
Idag kan vi alla se att utsatthet bland framförallt barn och ungdomar är väldigt aktuellt. Bara på 
senaste månaderna har flera tidningsreportage handlat om utsatta barn och insändare om 
mobbing har skickats in, men framförallt har olika TV-program som visats handlat om utsatthet 
i olika former. Ta exempelvis det nya TV-programmet ”Det blir bättre”, som handlar om vuxna 
kändisar som har blivit utsatta tidigare i livet. Ämnet är helt klart uppe på tapeten och 
förhoppningsvis skapar media ett ännu större intresse för barn och ungdomars utsatthet bland 
svenska folket, vilket kan leda till bättre situationer och livsvillkor för utsatta barn. Om Tv-
program, tidningar, avhandlingar och forskning kan få åtminstone några att öppna ögonen för 
de barn som vanvårdas, mobbas och ställs utanför samhället går vi en ljusare framtid till mötes. 
Förhoppningsvis väcker även detta arbete tankar och känslor om hur eleverna i Luleå uppfattar 
och upplever utsatthet och bidrar till mer engagemang, stöd och insatser i skolorna runt om i 
kommuner.      
 
Sammantaget visar undersökningen att många elever i Luleå kände sig, eller har känt sig, utsatta 
på olika sätt, ansåg att utsatthet handlar om allt från mobbing till besvärliga hemförhållanden 
och gav signaler om att de vill ha hjälp från vuxna, skola och organisationer.    
 

Förslag till Röda Korset 
 
Ett förslag är att insamlade pengar satsas på kamratstödjare på skolor och fritidsaktiviteter som 
är tillgängliga för alla. Detta förslag grundar sig i uppfattningen att de flesta barn som hade 
upplevt utsatthet saknade stöd i någon form och, i flera fall, önskade kunna delta i olika 
aktiviteter som föräldrarna antingen inte uppmuntrade eller finansierade. Därför kan 
kamratstödjare på skolan fungera som det sociala stöd de saknar och fritidsaktiviteterna kan 
skapa gemenskap, trygghet och känsla av sammanhang och kontinuitet i relationer, vilket kan 
underlätta tuffa levnadssituationer. Dessa saker kan tillsammans vara viktiga såväl i syfte att 
motverka mobbing som i att ”rädda” vissa barn som upplever utsatthet i någon annan form.  
 
Tanken bakom fritidsaktiveter ”för alla” kommer egentligen ur ett redan existerande projekt 
som en 25-årig ung man i Luleå är med i och driver. Det handlar främst om idrottsaktiveter 
som för det mesta anordnas i anslutning till skoldagens slut. Hertsöskolans IF är en sådan 
förening som har idrott ”för alla” som mål, där denne unge man själv är ledare. Han anser att 
detta är ett ypperligt sätt att ta hand om de barn och ungdomar som har det tufft på ett eller 
annat sätt, då de genom föreningen får idrotta och åka på idrottsrelaterade resor/happenings 
helt gratis. Dessa projekt finansieras av samhälligt stöd från kommuner och Riksidrottsförbund. 
Projekten arbetar för att idrott och övriga fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla och nå ut 
över trösklar som föräldrars ekonomi, tid att skjutsa/hämta och/eller andra faktorer som kan 
missgynna barn och ungdomars chans till idrott, gemenskap och glädje. Då det redan finns en 
sådan här verksamhet i Luleå som fungerar bra och då forskning visar på hur viktigt och bra 
social aktivitet (såsom exempelvis idrott) är för barn i riskzonen eller för redan utsatta barn 
känns detta som en bra lösning att bygga vidare på. Hindberg (1999) skriver bland annat om 
forskning som har visat hur idrott (eller annan social aktivitet) fungerar som en ingång till något 
positivt för barn som far illa och att det är en faktor som leder till att utsatta barn ”klarar sig 
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trots allt”. Ett ytterligare motiv till att satsa på idrottsevenemang är att mer än hälften av de 
tillfrågade eleverna hade angett att de känner sig trygga där.  
 
Nyckelorden för dessa aktiviteter är att de ska vara gratis, i nära anslutning till skola och 
skoltider och erbjuda variation, mångsidighet och engagerade ledare. En inspirerande och 
entusiastisk ledare kan bli en viktig förebild för ett barn som lever i en utsatt situation. 
Eftersom forskning, enligt bland annat Hindberg (1999), visar att kontakter med andra vuxna 
och förebilder inom idrott och andra intressen kan leda till att barn ”klarar sig trots allt” är 
detta ett förslag att spinna vidare på. Ytterligare stöd till detta förslag kan grundas (Killen, 1993) 
på att ett socialt nätverk kan vara räddningen för barn som utsätts för bristande omsorg. 
Aktiviteter kan därmed bli ett nytt socialt nätverk för barnet och vara oerhört givande.   
 
Tanken med kamratstödjare grundar sig i egna erfarenheter från tidiga skolår, men även i de 
tillfrågade elevernas förslag. Under egna skolår fanns tre unga vuxna i 20-25 års ålder på skolan 
som fungerade som ett stöd för eleverna. Detta var mycket uppskattat och utnyttjat då dessa 
unga vuxna antagligen upplevdes som ”närmare” eleverna i ålder, intressen och livsfas än vad 
lärare, kurator och skolsköterska gjorde. Dessa unga vuxna blev säkerligen förebilder för många 
elever och kan definitivt vara ett förslag att återuppta.    
 
Ett annat förslag är kändisars effekt på ungdomars attityder, känslor och beteende. Att som 
kändis berätta om sina svårigheter från barndomen gällande allt från mobbing och misshandel 
till missbrukande föräldrar är ofta väldigt effektfullt i den bemärkelsen att svenska folket berörs 
och vill dra sitt strå till stacken och hjälpa till. Därför är en tanke att hyra in någon svensk 
kändis som själv har varit utsatt på något sätt och låta han/hon åka runt på skolor och berätta 
om detta. Förslaget är inget nytt och har gjorts förr och görs nu på en annan nivå genom TV-
programmet ”Det blir bättre”, där kändisar talar ut om sin upplevda utsatthet. Mer effektfullt 
vore såklart att ta kändisen direkt till eleverna, som då på ett annat plan får möjlighet att knyta 
an och känna samhörighet med någon annan som har haft det tufft. Kändisen kanske även kan 
motivera eleverna till att våga be om hjälp.     
 
Vidare kan diskuteras om huruvida dessa insatser blir kort- eller långsiktiga och vilka som kan 
ge bäst effekt. Fritidsaktiviteter ”för alla” kan vara som ett mer långsiktigt förslag, där 
emotionell, ekonomisk och social utsatthet kan bearbetas genom fria aktiviteter och engagerade 
ledare som erbjuder stöd och gemenskap. Däremot hjälper knappast detta förslag mot fysisk 
utsatthet i hemmet även om en stödjande och lyhörd ledare kan snappa upp om något barn 
visar tecken på dåliga hemförhållanden och möjligtvis kan kontakta relevanta myndigheter för 
vidare hjälp. Mobbing kan med stor sannolikhet minskas genom dessa aktiviteter då de skapar 
gemenskap, självkänsla och trygghet hos eleverna. Kamratstödjare på skolan kan även fungera 
som en långsiktig lösning, där egentligen de flesta former av utsatthet både kan upptäckas och 
motarbetas. Då kamratstödjare kan ta hjälp av sjuksköterska, kurator, rektor och högre 
instanser vid upptäckt av utsatta barn. Inhyrning av kändisar som talar om utsatthet kan vara 
som en punktinsats, tillika lösning av kortsiktig natur, vilken likväl kan ha stor effekt. Alla 
förslag kan egentligen fungera både som primära, sekundära och tertiära (Hindberg, 1999) 
insatser då de alla på någon nivå kan förhindra problemutveckling och hjälpa barn som annars 
kan få det värre genom att insatserna riktas på individ- eller gruppnivå. Dock kvarstår frågan om 
huruvida de insamlade pengarna räcker för att någon av insatserna ska få konsekvent och 
långsiktig verkan.             
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Reliabilitet  
 
Reliabiliteten beskriver om testet mäter det som ska mätas på ett tillförlitligt sätt. Testet ska ge 
samma resultat med samma instrument och procedur om det upprepas (Ejlertsson, 2005).   
 
I detta examensarbete avsågs att mäta elevers uppfattning och upplevelser av utsatthet i Luleå. 
Då ämnet är relativt känsligt och författaren samt uppdragsgivaren ville nå ut till så många barn 
och ungdomar som möjligt bedömdes en kvantitativ metod med kvalitativ karaktär som mest 
lämplig. Då gruppenkät har använts, där eleverna har fått fylla i enkäten i klassrum, grupprum 
eller uppehållsrum avskilt från lärare och enkäten både delats ut och besvarats i ett 
sammanhang har kontroll funnits över vilka som har svarat och att eleverna inte har pratat 
sinsemellan. Då kontroll funnits över att lärare och klasskamrater inte har kunnat påverka 
elevernas svar ökade noggrannheten och undersökningen blir mer tillförlitlig. Dock har inte 
kontroll funnits över störande stimuli som kan finnas i klassrum, grupprum eller uppehållsrum, 
vilket, i sin tur, kan ha minskat reliabiliteten.  
 
Enkätformuläret var specifikt utarbetat för denna studie med utgångspunkt i uppdragsgivarens 
önskemål om frågeställningar. Detta kan minska reliabiliteten något mer än om ett beprövat 
enkätformulär hade använts. Enkätformuläret skapades och sammanställdes i programmet 
EvaSys, vilket ökade validiteten då antal deltagande elever är kontrollerat av systemet och inte 
kan ha påhittats eller felräknats.  
 
För att författaren inte skulle styra inriktningen på elevernas svar och uppfattning om utsatthet 
valdes att lämna så lite information som möjligt om ämnet, även om syftet presenterades inför 
klasserna före ifyllandet av enkäten. Dock svarade författaren på frågor som eleverna hade om 
ämnet under ifyllandet. Även om svaren som gavs till eleverna försöktes göras fria från 
värderingar och vara icke-ledande kan reliabiliteten ha blivit lägre av denna anledning. En 
annan variabel som är svår att kontrollera i denna typ av studie är om elevernas svar är 
påverkade av attityder och normer, det vill säga om eleverna svarar så som de ”tror att man ska 
svara” eller ”förfinar” sina svar för att dölja bekymmer i familjen eller dylikt. Effekten av socialt 
önskvärda svar kan därför få en negativ inverkan på resultatet då det finns risk för att eleverna 
till viss del har svarat för att passa in i det som är socialt önskvärt.     
 

Extern validitet. 
 
Avsikten med detta examensarbete var att samla in data om elevers uppfattning och upplevelse 
av utsatthet i årskurs sex till nio i Luleå för att Röda Korset skulle få en tydligare helhetsbild av 
utsatthet i staden, då tidigare studier endast berört äldre, gymnasieelever. Syftet var därför att 
kunna generalisera till hela Luleå stad, men dock inte till hela Norrbotten eller Sverige. Då det 
externa bortfallet i undersökningen var stort och endast 44 av 130 samtycken inkom och 
därmed samma antal deltog i undersökningen kan bortfallet minska den externa validiteten och 
sabotera möjligheten till generalisering.  

 
Då urvalet har skett genom slumpmässig selektion kan generalisering till viss del ändå bli möjlig 
enligt Ejlertsson (2005). Då det inte var möjligt att undersöka totalpopulationen, det vill säga 
alla elever i Luleå, gjordes ett stickprov av populationen. För att detta stickprov ska vara korrekt, 
representativt och kunna avspegla den totala populationen ska urvalet ha skett slumpmässigt. 
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Eftersom stickprovet skedde genom att alla grundskolor i Luleå kommun kontaktades och alla 
skolor hade samma möjlighet att delta kan urvalet till viss del definieras som slumpmässigt. Att 
det sedan endast var ett fåtal skolor som valde, eller hade möjlighet, att delta påverkar 
validiteten. Alla elever på de deltagande skolorna i rätt årskurs hade möjlighet att själva välja att 
delta och sannolikheten var därmed lika stor för alla elever att komma med. Av den 
anledningen kan stickprovet ändå tolkas som representativt för Luleå kommun. Risken finns 
dock att de elever som valde att inte delta är elever som är utsatta, men inte vill eller vågar delge 
detta eller inte har fått godkännande av föräldrar att delta. Därmed kan resultatet vara 
missvisande i den aspekten att det i verkligheten faktiskt är ännu fler elever som är utsatta och 
på fler sätt än vad som har framgått av resultatet.       
 

Intern validitet.  
 
Validitet i en enkät handlar om frågans förmåga att mäta det den avser att mäta (Ejlertsson, 
2005). Pilotstudien som genomfördes i förväg kan öka validiteten då författaren fick respons på 
att frågorna uppfattades i avsett syfte. Om fler barn och ungdomar hade deltagit i pilotstudien 
hade det kunnat bidra till att förbättra den inre validiteten. Enkätformuläret har granskats av 
handledare och examinator för att säkerställa frågornas relevans och etiska utformning.  
 
Förutom det externa bortfallet hade denna undersökning ett internt bortfall, det vill säga 
bortfall på enstaka frågor (Ejlertsson, 2005). Det interna bortfallet kan till viss del ha påverkats 
av de öppna frågorna som är en svaghet i enkäter då det ofta bara är en liten del av deltagarna 
som svarar på dessa. Detta interna bortfall kan påverka validiteten negativt, men har redovisats i 
detalj i resultat och analys.   
 
Då författarens förförståelse kan vara en negativ variabel fick eleverna själva möjlighet att 
definiera begreppet utsatthet utifrån egna tolkningar och erfarenheter, vilka sedan kopplades 
ihop med aktuella teorier.  
 

Begreppsvaliditet.  
 
Begreppsvaliditet nås genom att frågorna är formulerade så att de återspeglar begreppet. Det 
teoretiska begrepp som utgjorde fokus i denna studie berörde utsatthet i olika former. Detta 
begrepp kan ha väldigt många olika betydelser för olika individer och av den anledningen fick 
eleverna själva möjlighet att fritt definiera utsatthet i inledningen av undersökningen. Inga egna 
definitioner av begreppet gjordes av författaren. Istället tillämpades ramar och tolkningar av 
begreppet från tidigare forskning för att öka validiteten. De teoretiska begreppen som har 
använts kopplades sedan samman med de definitioner eleverna hade angett.     
 

Forskningsetiska överväganden 
 
Arbetet följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011), vilket 
innebär att eleverna erhöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt och publicering. 
Eleverna garanterades även anonymitet i enkätundersökningen och även att deras svar inte 
skulle kunna härledas till dem personligen i det slutgiltiga examensarbetet. Eleverna 



37 

 

 

 

informerades även om sin rätt att när som helst avbryta undersökningen. Då eleverna inte var 
myndiga hade eleverna samt deras föräldrar/annan vårdnadstagare gett sitt medgivande till 
deltagande skriftligt via ett samtycke.   
    

Framtida forskning  
 
Då mycket forskning beskriver de allvarliga konsekvenser som finns till följd av att vara utsatt 
som barn är detta ett område värt att fortsätta studera. För att kunna bedöma vilka 
konsekvenser barnen lider av som följd av sin utsatthet krävs ingående samtal och troligen 
kliniska bedömningar. Kännedom om dessa konsekvenser skulle kunna ge ytterligare djup och 
även bättre underlag för planerade insatser och åtgärder. Sådana utvärderingar var dock inte 
möjliga i denna undersökning. Därför är utsatta barns upplevelse av konsekvenser av intresse, 
eventuellt då med lite äldre barn som själva kanske kan se samband mellan vad de har varit 
utsatta för och konkreta konsekvenser av detta.  
 
Lärdomar att föra vidare till kommande studier där omyndiga barn ska delta är att dela ut 
samtyckesformulär på ett föräldramöte på skolan. Denna insikt kom tyvärr för sent i 
föreliggande arbete och var inte genomförbart. Dock hade detta tillvägagångssätt kunnat 
medföra att en mycket större mängd elever hade deltagit i studien, då föräldrar direkt på mötet 
hade kunnat få information om studien, ta ställning och skriva på samtycket. Då problematiken 
kring att få åter påskrivna samtycken mest har handlat om att barnen tappat bort formuläret 
och/eller glömt att ta det åter till skolan påskrivet hade troligen ett sådant tillvägagångssätt 
undanröjt dessa problem. Hade samtycket delats ut på ett föräldramöte är författaren övertygad 
om att fler hade gett sitt medgivande till studien, då responsen i övrigt från lärare och föräldrar 
har varit positiv till studien och dess syfte.   
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

SAMTYCKE 
 
Mitt namn är Evelina Jatko och jag studerar sista året på Psykologi programmet vid Luleå 
Tekniska Universitet och skall nu göra ett examensarbete.  
 
På uppdrag av Röda Korset göra en undersökning om utsatthet bland barn och ungdomar i 
skolorna i Luleå. Detta är en fortsättning på en utredning som gjordes under vintern 2010 i 
samband med 50-öres insamlingen. Den tidigare studien fokuserade på gymnasieelever och 
tanken är nu att undersöka hur utsattheten ser ut bland yngre barn, dvs. i årskurserna 6 till 9. 
Syftet är att undersöka vad utsatthet bland barn och ungdomar handlar om/är för att kunna 
fastställa vad som kan göras åt utsattheten och därigenom kunna placera pengarna från 50-öres 
insamlingen på rätt resurser.  
 
För att undersöka barnens upplevelse av utsatthet kommer enkäter och intervjuer att användas.   
För de barn som deltar i undersökningen genom att besvara en enkät eller genom att låta sig 
intervjuas finns en risk för att de börjar reflektera över utsatthet, känner igen sig eller någon 
annan i givna situationer och blir ledsna eller upprörda. Deltagandet är frivilligt och barnen 
kan närsomhelst avbryta utan några konsekvenser. Materialet kommer endast läsas av mig. 
Resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt att enskilda barns svar inte kommer kunna 
härledas till dem personligen och examensarbetet kommer, efter det är godkänt, att finnas 
tillgängligt på Universitetsbibliotekets hemsida (http://www.ltu.se/lib).   
 
Det är jag själv som kommer att genomföra undersökningen och kommer finnas på plats på 
barnets skola hela tiden när enkäterna och intervjuerna genomförs.  
 
Jag undrar därför om du och ditt barn vill ge ert medgivande för deltagande i denna 
undersökning?  
 
Om ni har några frågor om undersökningen kontakta mig på evelina.jatko@hotmail.com eller 
070-609 27 95 eller Jenny Öhman (uppdragsgivare, Röda Korset) på jenny.ohman@redcross.se 
eller min handledare Håkan Alm på hakan.alm@ltu.se.   
 
Jag önskar få samtycket åter senast den _________ mars om du/ni godkänner deltagande.  
 
______________________________________ 
Ort och datum  
 
___________________________________________________________________________ 
Barnets namn    Namnet textat  
 
___________________________________________________________________________ 
Målsmans/Vårdnadshavares underskrift    Namnet textat  

http://www.ltu.se/lib
mailto:evelina.jatko@hotmail.com
mailto:jenny.ohman@redcross.se
mailto:hakan.alm@ltu.se
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