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Jag  har  alltid  varit  förundrad  över  dem. 
Alla dessa barn och ungdomar runtom på 
vår jord som trots att de har alla tänkbara 
odds mot sig, lyckas överleva. Trots att de 
kanske fått genomlida våld och övergrepp 
och  i  vissa  fall  även  att  deras  föräldrar 
övergivit dem, lyckas de överleva.  Mina 
kontakter med barn och ungdomar som bor 
eller bott på barnhem i Rumänien har gjort 
att denna förundran blivit än starkare. 

En känd föregångare inom barnpsykologin 
uttrycker att det ultimata för ett barn är att 
båda föräldrarna utgör en trygg tillflykt, att 
de fungerar som en bas dit barnet ständigt 
kan  återkomma  och  få  fysisk  och 
emotionell näring etcetera (Bowlby, 1994). 
Barn  och  ungdomar  som  vuxit  upp  på 
barnhem  i  Rumänien  har  vuxit  upp  i 
avsaknad av exempelvis en sådan trygghet, 
och de har därmed lidit brist på något som 
kännetecknar en trygg uppväxt. Detta kan 
vara  en  orsak  till  att  många  av  deras 
livshistorier slutat olyckligt. Men det finns 
även  en  hel  del  historier  som  inte  har 
olyckliga  slut.  Det  är  historier  om  barn 
som  verkar  besitta  en  speciell 
motståndskraft.  Jag  ville  få  en  inblick  i 
några  sådana  livshistorier. Jag  hade  hört 
några av dem berätta om viktiga personer i 
deras  liv  och  började  därför  min  studie 
utifrån denna utgångspunkt.

Syftet  med  artikeln  är  att  undersöka  den 
betydelse  goda  sociala  relationer  haft  för 
maskrosbarn uppvuxna på statliga barnhem 
i  Rumänien.  Mot  bakgrund  av  syftet  har 
följande  frågeställningar  formulerats:  Har 

det under uppväxttiden funnits viktiga och 
betydelsefulla personer i ungdomarnas liv? 
Har  dessa  relationer  tillgodosett  viktiga 
grundläggande behov? Med utgångspunkt i 
ovanstående syftar  arbetet  mer precist  till 
att  undersöka  om  det  faktum  att 
ungdomarna  klarat  sig  mot  alla  odds  har 
sin  grund  i  att  deras  sociala  relationer 
under  uppväxten  bidragit  med  att 
tillgodose  grundläggande  (transaktionella) 
sociala behov. 

Det  finns  en  del  människor  som  verkar 
klara sig bra i livet mot alla odds. De kan 
ha  varit  utsatta  för  samma  saker  som 
människor som riskerat att få men för livet. 
Dessa  människor  är  en  synnerligen 
intressant  grupp att  studera.  Vi  kan kalla 
dem  maskrosbarn.  Maskrosbarn  är  helt 
enkelt  barn  som  slipper  undan 
konsekvenserna  av  en  besvärlig  uppväxt 
(Borge 2005). Ett mer vedertaget begrepp 
som uttrycker samma sak är det engelska 
begreppet  resilience.  Borge (2005) menar 
att begreppet resiliens är hämtat direkt från 
det  engelska  begreppet  resilience.  Vidare 
menar författaren att det saknas en korrekt 
översättning  på  svenska  som  inrymmer 
hela betydelsen, utan det finns däremot så 
kallade alternativa  ord till  begreppet  som 
till  exempel  motståndskraft  och 
bemästring.  Maskrosbarn  är  alltså  barn 
som besitter en form av motståndskraft och 
därmed  lyckas  bemästra  en  besvärlig 
uppväxt. 

Resiliens uppnås genom samverkan mellan 
barnets  individuella  egenskaper  och 
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miljöns egenskaper. Om olika faktorer hos 
barnet  tillsammans  med  förhållanden  i 
miljön  bidrar  till  att  skydda  barnet  från 
negativa  konsekvenser  trots  en  dålig 
prognos kan barnet därför med rätta kallas 
maskrosbarn (Borge, 2005). Det är därmed 
en  dynamisk  process  vilken  innebär  en 
positiv  anpassning  trots  betydande 
motgångar  (Luthar  et  al  2000).  Resiliens 
skulle även kunna uttryckas som uppvisade 
goda  resultat  trots  allvarliga  hot  mot 
anpassning  eller  utveckling  (Masten, 
2001). För att kunna definiera att en person 
uppnått  resiliens  är  det  två  huvudsakliga 
kriterier  som  måste  vara  uppfyllda.  Dels 
måste individen i fråga ha varit utsatt för 
väsentliga  risker  eller  motgångar,  och 
individen måste  detta  till  trots  lyckats  ha 
uppnått en positiv anpassning (Flynn et al 
2003).

Ett barn som ha varit utsatt för minst fyra 
av  följande  nio  riskfaktorer  anses  kunna 
definieras  som  ett  så  kallat  riskbarn 
(Borge, 2005). Besitter man minst fyra av 
nio faktorer hamnar man per definition i en 
riskzon för att drabbas av väsentliga risker 
eller motgångar. 

1. perinatal  stress  i  form  av 
medicinska tillstånd (hälsoproblem 
eller  medfödda  missbildningar) 
som  läkarna  antog  skulle  påverka 
deras tillstånd.

2. kronisk fattigdom
3. föräldrar  med  låg  formell 

utbildning
4. desorganiserad familjemiljö
5. liten stabilitet i familjen
6. alkoholiserade föräldrar
7. våld
8. tonårig mor
9. omsorgsbrist

Barn som vuxit upp på statliga barnhem i 
Rumänien  uppfyller  flera  av  ovanstående 
kriterier.  Majoriteten  av  barnen  tillhör 
folkgruppen  romer,  en  minoritetsgrupp  i 
Rumänien som kännetecknas av hög grad 
av fattigdom och tonåriga mödrar etcetera. 

De  barn  som  kommit  att  växa  upp  som 
barnhemsbarn har i många fall lidit brist på 
en  organiserad  familjemiljö,  saknat 
familjestabilitet,  lidit  omsorgsbrist  samt 
upplevt våld. 

När  Ceausescus  regim  i  Rumänien 
störtades 1990 visade medierna fram starkt 
depriverade institutioner med många barn, 
få  vuxna  omsorgspersoner  och  minimala 
resurser.  Många  barnhem  saknar 
fortfarande  det  typiska  samspelet  mellan 
vuxna  och  barn,  vilket  leder  till  att  barn 
inte  får  möjlighet  att  upprätta  stabila 
relationer (Borge, 2005).

Trots detta finns det barn som lyckas skapa 
och  upprätthålla  stabila  och  fungerande 
sociala  relationer.  Man  brukar  i  dessa 
sammanhang tala om salutogena faktorer, 
dvs.  faktorer  som  motverkar  risker  eller 
riskfaktorer  av  olika  slag  bidrar  till  en 
positiv  utveckling.  Salutogenes  är  ett 
medicinskt  perspektiv  där  man  försöker 
förklara  utvecklingen  av  god  hälsa,  till 
skillnad  från  patogenes  som  förklarar 
sjukdom  (Borge,  2005).  Salutogenes 
betraktar fenomen i ett samhällsperspektiv, 
dvs. ett perspektiv där fokus ligger på hur 
samhälleliga och/eller sociala faktorer kan 
motverka  eller  hindra  effekter  av 
riskfaktorer  i  individernas  liv  och 
omgivning. Skillnaden mellan salutogenes 
och resiliens består i att resiliens är ett mer 
individorienterat perspektiv, även om stora 
likheter föreligger (Borge, 2005).

Motståndskraft och skyddsfaktorer är de så 
kallade  positiva  motpolerna  till  sårbarhet 
(individers mottaglighet för störningar) och 
riskfaktorer  (biologiska  och  psykiska  hot 
som  ökar  sannolikheten  för  ett  negativt 
utvecklingsresultat  inom  en  viss  grupp). 
Det finns en rad skyddsfaktorer, bestående 
av  både  individuella  förutsättningar  och 
förhållanden  i  miljön  som  bidrar  till  att 
individer  som  vuxit  upp  under  svåra 
förhållanden  får  motståndskraft  och 
återhämtar  sig  helt  som  vuxna.  Dessa 
skyddsfaktorer  innefattar  bland  andra 
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temperamentsdrag  som  väcker  positiva 
reaktioner  från  föräldrar,  kamrater  och 
lärare;  effektivitet,  planeringsförmåga och 
god  självkänsla;  extraföräldrar  och 
uppmuntrande  vuxna  (förutom  föräldrar) 
som hjälper barnen att bli realistiska och få 
en  känsla  av  sammanhang  och  tillförsikt 
(Werner, 2003).

Det finns sedan de tre senaste decennierna 
en så kallad standardlista över skyddande 
faktorer  på  flera  nivåer  som  har 
framkommit  från  internationell  forskning 
(Masten,  2002). På  individnivå  inryms 
faktorer  såsom en god  kognitiv  förmåga, 
ett  lättsamt  temperament,  en  flexibel 
personlighet,  en  positiv  självbild,  en 
optimistisk  syn  på  världen,  talanger  som 
värdesätts av sig själv och av andra, en tro 
på en mening med livet, god självkontroll 
och kontroll över känslor, humor, attraktiv. 
När  det  gäller  faktorer  som  inryms  på 
familjenivå  är  det  att  ha  nära  relationer 
med  vuxna  vårdnadshavare,  auktoritativa 
föräldrar,  mycket  värme  trots  höga  krav, 
ett  positivt  familjeklimat,  låg  andel 
konflikter  mellan  föräldrarna,  ett 
organiserat  hem,  föräldrar  med  högre 
utbildning,  föräldrar  som  engagerar  sig  i 
barnets  skolgång,  god  socioekonomisk 
status,  samt  föräldrar  som besitter  många 
av  de  faktorer  som  nämndes  som 
skyddande  på  barnets  nivå.  På 
relationsnivån,  både  inom  och  utanför 
familjen  nämns  att  de  skyddande 
faktorerna  inkluderar  nära  relationer  med 
socialt  kompetenta  och  stöttande  vuxna, 
samt  relationer  med  socialt  kompetenta 
jämnåriga  som  är  lydiga.  Till  sist  på 
samhällsnivå  nämns  faktorer  såsom  bra 
skola,  deltagande  i  fritidsaktiviteter  och 
olika intresseorganisationer, såsom skolor, 
klubbar, scouter etc. Skyddande är även att 
bo i ett grannskap som kännetecknas av en 
känsla av gemenskap och trygghet med ett 
tillhörande socialt  skyddsnät  (Flynn et al, 
2003).

En  studie  visade  att  antalet  närstående 
vuxna  personer  utanför  familjen  som 

barnet  gärna  umgicks  med  var  en  viktig 
skyddsfaktor för både flickor och pojkar i 
högriskgruppen.  Till  sådana 
föräldrasubstitut  hörde  far-  och 
morföräldrar,  föräldrars  syskon,  grannar, 
pojk-  och  flickvänners  föräldrar, 
ungdomsledare och medlemmar i kyrkliga 
grupper (Werner, 2003).

Forskning  har  visat  hur  sociala  relationer 
mellan  patienter  och  professionella  kan 
leda till  rehabilitering för människor med 
psykiska  problem.  Det  råder  viktiga 
mekanismer  på  interaktions  nivå.  Det  är 
svårt att förklara hur en del patienter med 
olika  diagnoser  kan  lyckas  hantera  sina 
livssituationer  om  vi  inte  räknar  in 
interaktioner  med  andra  människor 
(Flygare,  2006).  Detta  resonemang  bör 
enligt min mening vara överförbart även på 
människor  som  oavsett  diagnos,  lyckas 
bemästra en svår situation. 

Istället  för  att  placera  individen  i  fokus 
gällande  analyser  av  varför  människor 
klarar  sig,  borde  vi  fokusera  på  att 
analysera  interaktionen  mellan  människor 
och därmed inta ett interaktionsperspektiv. 
Hur  påverkar  interaktionen  människorna 
som är del av den (Flygare, 2006)? Dessa 
tankar  och  frågeställningar  som  Flygare 
(2006)  ställer  sig  hör  nära  samman  med 
Jonathan  Turners  (2002)  resonemang  om 
transaktionella  behov.  Transaktionella 
behov är en typ av behov som endast kan 
bli  tillgodosedda  genom  sociala 
interaktioner.  Individer  är  i  egenskap  av 
sociala  varelser  motiverade  att  ta  del  av 
situationer  där  de  kan  få  sina 
transaktionella  behov  tillgodosedda 
(Flygare, 2006).

Teorin kring transaktionella behov gör till 
stor del ett första anspråk mot att besvara 
frågan  kring  varför  relationsfaktorn  är 
viktig  när  det  gäller  att  rehabiliteras  och 
bemästra sin situation. Vad som på allvar 
verkar  bidra  till  rehabilitering  är 
emotionellt  engagerade människor som är 
villiga  att  etablera  en  vänskap  på  en 
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personlig basis. Vänskapsband kan uppstå 
ur  interaktioner  där  parterna  delar 
upplevelser (Flygare, 2006). 

“What  all  of  these  theories  emphasize, 
albeit in somewhat different ways, is that 
humans have need states that they seek to 
fulfil.  If  these  needs  are  not  met, 
individuals  experience  negative  emotions 
and, depending on the emotional reactions, 
will  continue  to  seek  fulfilment  of  need 
states, or,  if  they can, withdraw from the 
encounter” (Turner, 2002: 98).

1. Bekräftelse av jaget

Turner  (2002)  menar  att  den  starkaste 
drivkraften gällande att gå in i nya möten 
med  andra  människor  är  behovet  av  att 
bekräfta jaget.  Människor har emotionella 
känslor  och  tankar  om  dem  själva  som 
speciella  sorters  personer  som  förtjänar 
särskild  respons  från  andra.  Dessa 
emotionella  kognitioner  existerar  på  tre 
nivåer:

a) Att  oberoende  av  situation  inneha 
en känsla av ett ”kärnjag” om vem 
jag är.

b) Subidentiteter,  vilka  handlar  om 
vem  jag  är  i  olika  grupper  eller 
situationer

c) Rollidentiteter,  vilka  handlar  om 
vem  jag  är  i  en  särskild 
sammankomst.

Människor  söker  efter  att  ha  alla  dessa 
nivåer av jaget, vilket bekräftas av andras 
responser. När behovet av självbekräftelse 
är  bekräftat  genom  andras  responser 
kommer individer att uppleva och uttrycka 
positiva känslor. Motsatsen är när behoven 
av  självbekräftelse  inte  är  bekräftade 
genom  andras  responser.  Då  kommer 
individer att uppleva och uttrycka negativa 
känslor. (Turner, 2002)

2. Vinstbringande utbytande 
utbetalningar

Människor går in i alla situationer på grund 
av  synbara  resurser  som  kan  ge  dem 
tillfredställelse och nytta. Människor söker 
att vinna något. Man mäter kostnaden mot 
vinsten.  När  behovet  av  vinst  är 
tillgodosett  kommer  individer  att  uppleva 
och uttrycka positiva känslor. Mer när de 
inte får ut något av interaktionen kommer 
individen  uppleva  och  uttrycka  negativa 
emotioner.  Individer  kommer  därför  att 
söka  möten  där  de  får  vinst  och  där  det 
finns potential för dem att nå vinst (Turner, 
2002).

3. Grupptillhörighet 

Människor  letar  i  alla  situationer  efter 
signaler  från  andra  gällande  deras 
inkluderande  i  den  pågående  flytande 
interaktionen.  Människor  söker  att 
tillfredställa  behovet  av  grupptillhörighet 
(Turner, 2002).

4. Tillit

Människor  går  in  i  alla  situationer  och 
söker signaler gällande att andras responser 
är förutsägbara; att en samstämmighet om 
relationen  finns;  att  andra  är  uppriktiga; 
och  att  andra  är  respektfulla  mot  jaget. 
Människor  söker  att  bekräfta  responserna 
från andra över alla dessa dimensioner. När 
behoven av tillit blir tillgodosedda kommer 
individer  att  uppleva  och  uttrycka  djup 
intensiv  lycka.  Motsatsen  är  när  behoven 
av tillit  inte är  tillgodosedda,  då kommer 
individer  att  uppleva  och  uttrycka  djupa 
intensiva negativa känslor (Turner, 2002).

5. Verklighetsförankring

Människor  går  in  i  alla  situationer  och 
söker signaler som indikerar att;

a)  jag  och  andra  upplever  en  gemensam 
värld
b) situationen är som den verkar vara
c) mötet/interaktionen har ett syfte
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Det  finns  ett  behov  av  en  sorts 
verklighetsförankring,  det  vill  säga  att 
förstå sin verklighet (Turner, 2002).

Deltagare

Ungdomarna i urvalsgruppen var riskbarn i 
den  bemärkelsen  att  deras  uppväxt 
kännetecknats av en rad riskfaktorer enligt 
Borges  (2005)  definition  av  riskfaktorer. 
Deltagarna i undersökningen var ungdomar 
över  18  år  som  samtliga  vuxit  upp  på 
statliga  barnhem i  nordvästra  Rumänien.I 

De var alla ungdomar som fått en chans via 
en  frivillig  organisation  som  hjälper 
barnhemsbarn  med  övergången  till 
vuxenlivet, vilken kan te sig svår för före 
detta  barnhemsbarn.  Ungdomarna  befann 
sig  vid  tidpunkten  för  intervjuerna  inte 
längre  i  institutionsmiljö.  Ungdomarna 
valdes  ut  p.g.a.  att  de  trots  sin  uppväxt 
kantad  av  riskfaktorer  anses  ha  varit 
motståndskraftiga genom att de idag klarar 
sig  förhållandevis  bra.  De  är  bl.a. 
integrerade  i  en  vanlig  gymnasieskola, 
något som annars är ovanligt för före detta 
barnhemsbarn i Rumänien. Gemensamt för 
dem  var  att  samtliga  besitter  en  rad 
skyddsfaktorer  enligt  Flynn  et  als  (2003) 
definition  av  skyddsfaktorer.  Valet  av 
metod blev ett  strategiskt urval,  vilken är 
en ändamålsenlig urvalsmetod som tillåter 
forskaren att söka de informanter som han 
vet  sitter  inne  med  värdefull  information 
(Marlow,  2001).  Sammanlagt  deltog  4 
ungdomar i undersökningen. Av dem var 2 
tjejer och 2 killar. Från början tillfrågades 
5 ungdomar varav en valde direkt att avstå. 
Av dem som vidare svarade ja till att delta 
var  det  ingen  som  vid  intervjutillfället 
avstod  eller  valde  att  avbryta. 
Svarsfrekvensen  blev  därmed  100  %  av 
dem som inledningsvis sagt ja till att delta. 
Deltagarna fick före intervjun ta del av ett 
informationsbrev  angående  exempelvis 
undersökningens generella  syfte,  om dess 
konfidentialitet samt att de deltar frivilligt i 

I Ett stort tack till de fyra ungdomar som valde att 
dela med sig av sina livshistorier och därmed 
möjliggjorde förfarandet av denna artikel.

projektet.  Författaren  säkerställde  därmed 
vetenskapsrådets  fyra  grundläggande krav 
gällande  information,  samtycke, 
konfidentialitet  samt  nyttjande.  Detta  var 
även  i  enlighet  med  Kvales  (1997) 
beskrivning  av  forskningsetiska  riktlinjer 
samt  SSR:  s  yrkesetiska  riktlinjer  för 
socionomer.  Enbart  ungdomar över 18 år 
valdes  ut  att  delta  eftersom  det  skulle 
kunna  anses  oetiskt  att  be  minderåriga 
besvara  frågor  som  skulle  kunna  vara 
känsliga  utifrån  deras  uppväxt  på 
institution.  Vidare  kändes  det  viktigt  att 
ingen av  deltagarna  längre  befann sig  på 
någon  institution,  med  tanke  på  att  detta 
skulle  kunna  bedömas  vara  oetiskt  och 
oansvarsfullt  då  de  fortfarande  skulle  ha 
befunnit  sig  i  en  utsatt  situation  (SSR:  s 
yrkesetiska riktlinjer för socionomer). 

Material

Intervjuformuläret eller intervjuguiden som 
användes  handlade  om  ungdomarnas 
uppväxt och nätverk. Intervjuguiden var ett 
eget  designat  formulär  bland  annat  på 
grund av att frågorna behövdes konstrueras 
utifrån  den  förförståelse  författaren  hade 
gällande  ungdomarnas  utvecklingsnivå. 
Formuläret var konstruerat på svenska och 
översattes  vid  intervjutillfällena  till 
rumänska via tolk.II Vid formulerandet av 
frågor  utgick  författaren  från 
frågeställningen kring relationers betydelse 
samt  från  transaktionella  behov,  vilka 
Turner  (2002)  beskriver  vara fem viktiga 
aspekter av behov som en bra relation bör 
tillgodose för att verka skyddande.

Procedur

Jag  befann  mig  i  Rumänien  under  hela 
artikelförfarandet.III Ungdomarna  deltog  i 
en  kvalitativ  intervjustudie.  Valet  av 
kvalitativa intervjuer motiveras utifrån att 
II Ett varmt tack riktas till min kära vän Madelen 
Svensson som ställde upp som tolk under samtliga 
intervjuer.
III Ett stort tack till min handledare Björn Johansson 
som handledde via mail. Tack för alla värdefulla 
råd och synpunkter under artikelförfarandet. 
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sådana  intervjuer  är  särskilt  lämpliga  då 
man vill studera hur människor ser på sina 
liv,  hur  de  upplever  saker  och  hur  deras 
självuppfattning  är  (Kvale,  1997). 
Intervjuerna  genomfördes  via  en 
halvstrukturerad intervjuguide med öppna, 
undersökande  frågor. Anledning  till  detta 
val av intervjuguide var möjligheten till att 
därmed  kunna  ställa  följdfrågor  och  be 
ungdomarna  utveckla  sitt  resonemang 
(Kvale,  1997). Jag  genomförde  enskilda 
intervjuer  med  var  och  en  av 
respondenterna  tillsammans  med  en  tolk. 
Dessa intervjuer skedde under veckorna 15 
och  16,  vårterminen  2007.  Intervjuerna 
videofilmades  för  att  i  efterhand  kunna 
säkerställa  att  all  information  uppfattats 
korrekt. Vidare skedde en transkribering av 
intervjumaterialet  då  författaren  tittade 
tillbaka  på  videoinspelningen. 
Videofilmningen gav möjlighet att studera 
materialet  vid  flera  tillfällen  så  att  ingen 
värdefull  information  riskerade  att  gå 
förlorad  som  kunde  påverka  studiens 
reabilitet.  Reabiliteten  hade  givetvis  ökat 
ännu  mer  om  man  i  enlighet  med 
Silvermans  (2005)  rekommendation  låtit 
flera  forskare  tolka  materialet.  Kvale 
(1997)  menar  dock  att  en  noggrann 
redogörelse för forskningsprocessen bidrar 
till en ökad reabilitet av studien, vilket jag 
som  enskild  forskare  i  detta  fall  sökt  ta 
fasta på. Studiens validitet försökte jag att 
säkra genom att teoretiskt tolka resultaten, 
samt  överlag  inta  ett  kritiskt 
förhållningssätt  och  vidare  i  artikelns 
slutliga  diskussionsdel  redogöra  för 
förförståelse (Kvale, 1997). 

Analys av data

Analysen  skedde  inledningsvis  genom att 
författaren  översiktligt  betraktade 
materialet  efter  transkriberingen.  Därefter 
skedde  en  så  kallad  kartläggning  av 
materialet  genom att  överflödigt  material, 
som  exempelvis  upprepningar  eller 
oväsentligheter  togs  bort  (Kvale,  1997). 
Vidare delades materialet bland annat upp i 
olika teman utifrån de fem aspekterna som 

den  teoretiska  ramen  anger. 
Analysmetoden ad hoc användes, vilket är 
ett  eklektiskt  tillvägagångssätt.  Ad  hoc 
innebär en integrering och kombinering av 
flertalet  tekniker  såsom  kategorisering, 
koncentrering,  berättande  och  tolkning 
(Kvale,  1997).  Metoden valdes  därför  att 
den möjliggör en helhetsanalys. Genom att 
använda sig av en sådan teknik kan man 
finna  kopplingar  och  strukturer  i 
materialet,  vilka  kanske  skulle  ha  gått 
förlorade  vid  användandet  av  enbart  en 
teknik  (Kvale,  1997).  Efter  det  att 
materialet  delats  upp  i  teman  skedde  en 
form av kvantifiering för att  kunna få  en 
överblick gällande vilket/vilka teman som 
dominerade  bland  yttranden.  Vidare 
skedde en meningskoncentrering som är ett 
analysverktyg  som  innebär  att  man 
sammanfattar  yttranden  eller  enheter  i 
kortare  meningar.  Berättande  avsnitt  ur 
materialet urskiljdes också i ett tredje steg, 
vilket utgör ett annat analysverktyg enligt 
den  eklektiska  metoden  ad  hoc  (Kvale, 
1997). Till sist tolkades materialet mot den 
teoretiska  ramen,  tidigare  forskning  samt 
utifrån  de  två  grundläggande 
frågeställningarna. 

Resultat och Analys

Samtliga  respondenter  lyfte  i  sina 
berättelser  fram att  de haft  betydelsefulla 
relationer under sin uppväxt.

…jag  hade  en  väldigt  bra  relation  med 
städtanten på barnhemmet (Man, 18 år).

…jag  hade  en  volontär  som  jag  hade 
förtroende för (Kvinna, 18 år).

…jag hade en lärare som jag visste att jag 
kunde  gå  till  om  jag  hade  problem 
(Kvinna, 19 år).

…jag hade en nära vän som jag kunde dela 
allt med (Man, 19 år).
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Citaten  visade  att  samtliga  av  dessa  före 
detta barnhemsbarn under sin uppväxt haft 
en  eller  flera  viktiga  relationer,  som 
fungerat som någon form av stödpersoner. 
Betydelsen  av  föräldrasubstitut,  att  ha 
någon att vända sig till eller att finna stöd 
hos  vid  problem är  något  som ofta  lyfts 
fram som viktiga skyddsfaktorer (Werner, 
2003;  Flynn  et  al,  2003).  Samtliga 
respondenter  gav  också  uttryck  för 
betydelsen  av  sådana  relationer.  Några 
volontärer  som  kom  från  en  frivillig 
organisation  var  exempel  på  sådana 
stödpersoner. Andra exempel är lärare, en 
städtant eller en nära vän etcetera. 

De  flesta  av  ungdomarna  uttryckte  att 
relationerna med andra människor innebar 
en känsla av att vara älskad.

…relationer  har  varit  viktiga  för  mitt  liv 
därför  att  jag  känt  att  många  människor 
älskar mig (Man, 18 år).

…det viktigaste som relationer inneburit i 
mitt  liv  är  allt  jag  lärt  mig  genom 
relationerna och all den kärlek jag fått av 
andra människor (Kvinna, 19 år).

Utsagorna  visade  att  respondenterna 
genom dessa relationer fått erfara att de är 
älskade. Möten med människor bidrog till 
denna känsla hos dem och de uttryckte det 
som  något  viktigt.  Känslan  av  att  vara 
älskad skulle kunna tyda på att man har fått 
ett primärt behov tillgodosett i relationen. 
Detta  kan  tolkas  i  termer  av  det  Turner 
(2002)  benämner  som  behovet  av 
bekräftelse, det vill säga att alla människor 
går in i  relationer med behovet att  få sitt 
jag bekräftat. 

Bekräftelse

När det  gäller  känslan  av att  vara  älskad 
menade  samtliga  respondenter  att  de  på 
olika sätt fått erfara denna känsla genom de 
relationer de haft.

…jag  hade en  fördel  av  att  jag  var  liten 
under  min uppväxt.  Detta  innebar  att  jag 
blev accepterad,  älskad och omhuldad av 
de  äldre  barnen  på  barnhemmet.  Jag  har 
överlag känt mig älskad under uppväxten. 
Trots att de flesta lärare var elaka så hade 
jag  turen  att  ha  några  människor 
runtomkring  mig  som  visade  på  kärlek 
(Man, 18 år).

…de lärare som var snälla brukade krama 
mig. De visade att de älskade mig. Ja, de 
visade  sin  kärlek  genom kramar.  Jag var 
särskilt  nära  städtanten  på  barnhemmet. 
Jag älskade henne och hon visade att hon 
älskade  mig.  Hon  brukade  krama  mig 
mycket (Man, 18 år).

…det viktigaste som relationer inneburit i 
mitt  liv  är  allt  jag  lärt  mig  genom 
relationerna och all den kärlek jag fått av 
andra människor. Jag har lärt mig hur jag 
ska visa kärlek och respekt till andra och 
hur jag ska ta hand om mig själv (Kvinna, 
19 år).

Samtliga  respondenter  menade  att  det 
under uppväxten funnits personer som tagit 
sig tid att lyssna till dem. 

…volontärerna  pratade  med  oss  på  ett 
positivt  sätt.  De frågade oss om hur våra 
liv  varit.  De  berättade  om  sina  liv.  Jag 
började därefter berätta om mitt liv för dem 
och jag kände att de lyssnade (Kvinna, 18 
år).

…det fanns en kvinna i  byn.  Hon visade 
mig att  hon älskade mig genom att  bjuda 
hem mig. Hon tog sig tid att lyssna på mig 
och  jag  visste  att  jag  kunde  prata  med 
henne (Man, 18 år).

Tre  av  fyra  respondenter  uttryckte  att  de 
känt sig accepterade i gruppkonstellationer.

…jag  kände  mig  säker  för  jag  hade  ett 
gäng.  Vi  var  ett  gäng på fem killar.  Om 
någon av oss hade något problem så löste 
vi det tillsammans (Man, 19 år).
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Berättelserna  indikerade  att  samtliga 
respondenter fått erfara en känsla av att jag 
är älskad,  samt att  någon tagit sig tid att 
lyssna  till  dem.  Vikten  av  att  få  sitt  jag 
bekräftat  genom  relationer  är  ett 
grundläggande  behov (Turner,  2002).  Att 
få  sitt  jag  bekräftat  skulle  därmed kunna 
ses som en vetskap om att man är älskad 
eller att någon tagit sig tid att lyssna på just 
mig. När ungdomarna känt sig älskade och 
fått  höra  positiva  kommentarer  om  sig 
själva, bidrog detta troligen till  skapandet 
av  en  bättre  självkänsla.  Andras 
kommentarer eller responser var viktiga för 
respondenterna.  Människor  söker 
bekräftelse  i  andras  responser  (Turner, 
2002).  När  en  person  ger  responsen  att 
han/hon  vill  umgås  med  barnet  innebar 
detta i sig en positiv bekräftelse. Jag kände 
mig älskad, för hon bjöd hem mig till sig. 
Acceptans i grupp upplevdes också ha varit 
viktigt  för  respondenterna. 
Grupptillhörighet  innebär  att  man  fått  ett 
accepterande  av  den  egna  personen 
(Turner,  2002).  Tre  av  fyra  respondenter 
menade att de har haft lätt att få vänner och 
att de alltid tillhört olika gäng där de känt 
sig säkra och accepterade. 

Vinst

Respondenterna  menade  överlag  att 
relationerna  med  andra  ”lett  dem 
någonstans”.

…dessa  människor  hjälpte  mig  att 
förändras.  Jag fick komma hem till  dem. 
Jag  lärde  mig  bra  saker.  När  en  av 
volontärerna åkte tillbaka hem till Sverige, 
blev jag inbjuden till  hennes bröllop.  Jag 
kände att hon ville hjälpa mig i livet, och 
se vart det har lett mig. Genom henne har 
jag kunnat få en framtid (Man, 19 år).

…jag ville vara vän med volontärerna men 
det ville ha min respekt i så fall. Om man 
var respektfull mot dem kunde man få följa 
med dem på olika aktiviteter (Kvinna, 18 
år).

De flesta av respondenterna definierade en 
bra vän bland annat som någon man kan gå 
till om man har problem.

…hon är en riktig vän. När jag har problem 
med något nu så kommer hon till mig
(Kvinna, 18 år).

…det är jätteviktigt med relationer. Om jag 
har något problem kan jag få hjälp med att 
lösa detta. Om jag har problem på arbetet 
eller med andra killar, har jag någon vuxen 
som kan hjälpa mig. Jag känner mig säker 
för att jag vet detta (Man, 19 år).

Några av respondenterna uttryckte att det i 
relationerna  varit  ett  så  kallat  utbyte  av 
tjänster.

…gällande volontärerna så kände jag att vi 
förstod  varandra  och  vi  lärde  varandra 
olika saker. De hjälpte oss med sådant som 
var viktigt för oss och vi hjälpte dem med 
exempelvis rumänskan (Man, 18 år).

…det  var  viktigt  att  ha  vänner.  Om  jag 
hade ett problem så hjälpte de mig och jag 
hjälpte  även  dem  om  de  hade  problem 
(Man, 19 år).

…vi  brukade  hjälpa  varandra,  vi  lärde 
varandra  saker  och  gav  varandra  råd 
(Kvinna, 19 år).

Citaten  kunde  tolkas  som  att 
respondenterna  ansett  det  viktigt  att 
relationerna gav dem någonting eller ledde 
dem någonstans, att de fått hjälp att hantera 
sina  problem  samt  att  relationerna 
inneburit en form av utbyte av tjänster och 
gentjänster  och  därmed  blivit  dem  till 
nytta. Betydelsen av att finna resurser som 
kan ge tillfredställelse och nytta är något vi 
beaktar  innan  vi  människor  går  in  i  en 
relation (Turner, 2002). Ungdomarna svar 
kunde tolkas som om de sökt vilka resurser 
relationen  kunnat  ge  dem.  Jag  kände att  
hon ville hjälpa mig i livet, och se vart det  
har  lett  mig.  Uttalandet  indikerade  att 
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relationen  varit  till  nytta  för  personen  i 
fråga.  Flera  respondenter  uttryckte  att  de 
fått hjälp att hantera sina problem eller att 
det varit ett utbyte av tjänster, vilket borde 
tyda  på  att  relationen  varit  en 
tillfredställande  resurs  vilken  gett  dem 
något.  Genomgående  tycktes  vinsterna 
med  relationerna  varit  något 
respondenterna haft i beaktande.   

Grupptillhörighet

Majoriteten av respondenterna uttryckte att 
de tillhört en grupp eller haft en eller flera 
nära vänner. 

…jag hade en bästa vän. Hon och jag var 
rädda om varandra. Vi brukade promenera, 
vi  hade  kul  och  vi  gav  varandra  råd.  Vi 
förstod varandra (Kvinna, 19 år).

…jag hade många vänner, både killar och 
tjejer. Jag hade lätt för att få vänner (Man, 
19 år).

…vi var ett gäng killar på fem killar som 
höll ihop (Man, 19 år).

…jag hade många vänner och jag älskade 
verkligen dem (Man, 18 år).

… det är viktigt med människor i mitt liv, 
men  jag  är  osäker  på  om jag  har  någon 
nära vän (Kvinna, 18 år).

Respondenterna  uttryckte  huruvida  de 
upplevt  en  trygghet  och  säkerhet  i 
umgänget med andra människor.

…jag trivs i  grupp. Jag känner mig trygg 
och säker i grupp (Kvinna, 19 år).

…jag kände mig oftast trygg och säker i en 
grupp, men det fanns en kille som tyckte 
om att göra narr av andra och prata bakom 
ryggen.  Han  tvingade  oss  att  vara  med 
hans upptåg. Om man inte gjorde som han 
sa eller kom på hans befallning så slog han 
oss. Han var äldre än oss (Man, 18 år).

…jag  visste  inte  riktigt  vad  andra  tyckte 
och tänkte om mig. Jag var med i ett gäng, 
men jag var hela tiden rädd att det skulle 
bli bråk (Kvinna, 18 år).

Några  av  respondenterna  menade  att  de 
idag upplever en familjetillhörighet.

…jag känner att jag tillhör en familj.  Jag 
känner att jag har nya vänner i skolan. Jag 
går bra ihop med alla lärare och volontärer 
(Man, 18 år).

…jag har inga direkta vänner i skolan, men 
jag  har  vänner  i  familjen  och  i  kyrkan. 
Mina nya föräldrar är viktiga för mig. De 
har lärt mig mycket och de vill mig väl i 
framtiden.  Om  jag  faller  hjälper  de  mig 
upp igen (Man, 19 år).

Utsagorna  visade  att  de  flesta 
respondenterna har haft en eller flera nära 
vänner och vissa av dem tillhörde ett gäng. 
Dessa  grupper  bidrog  i  de  flesta  fall  till 
känslor  av  inkluderande,  trygghet  och 
säkerhet  hos  dem.  I  dagsläget  uttryckte 
flera  av  dem  att  de  upplever  en 
familjetillhörighet  och  trygghet  i  det 
fosterhemsliknande  hem  som  de  numera 
bor i. Signaler på att man är inkluderad och 
tillhör  en  grupp är  något  som människor 
letar efter i alla situationer (Turner, 2002). 
Uttalanden  som  Jag  hade  lätt  för  att  få  
vänner eller  Jag kände mig säker i grupp  
tydde  på  en  känsla  av  grupptillhörighet. 
Dock uttryckte en av killarna att han oftast  
kände  sig  trygg  i  gruppkonstellationer, 
såvida inte gruppen kom att domineras av 
en  ledare  som  tvingade  dem  att  utföra 
hemska saker. Trots att man i detta fall är 
inkluderad i en grupp är det fråga om detta 
inkluderande alltid varit något positivt, om 
tryggheten  och  säkerheten  inte  kunde 
garanteras.  Vidare  tillgodosågs  inte 
behovet  av  grupptillhörighet  för  den 
enskilda respondent  som uttryckte  en oro 
över  vad  andra  tyckte  och  tänkte om 
henne,  eller  var  osäker  på  om hon  hade 
någon nära vän. 
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Tillit

Samtliga  respondenter  lyfte  fram  att  de 
haft  förtroendefulla  band till  vänner  eller 
vuxna personer.

…jag  hade en  nära  vän;  Laszlo.  Det  var 
väldigt bra. Visst bråkade vi med varandra, 
men vi var ändå vänner. Vi kände varandra 
sedan  länge.  Jag  hade  förtroende  för 
honom gällande  allt.  Vi  kunde  prata  om 
allt och vi hjälpte varandra med problem. 
Om jag gick till  en lärare kunde jag inte 
vara säker på att saker stannade där (Man, 
19 år).

…jag  hade  förtroende  för  en  vän  på 
barnhemmet, och sedan fick jag förtroende 
för en av volontärerna (Kvinna, 19 år).

…jag  hade  förtroende  för  Liliana.  Men 
efter  ett  bråk  upphörde  det  förtroendet. 
Men jag har  också alltid  umgåtts  mycket 
med Gina.  Henne har  jag  känt  sedan jag 
var  liten.  Det  är  en god relation,  jag  har 
berättat  mycket  för henne och jag vet  att 
hon inte för något vidare till andra. Jag har 
förtroende  för  henne och vi  bryr  oss  om 
varandra. Överlag har jag tyckt jag att det 
var  bäst  att  hålla  saker  inom  sig  själv, 
annars kunde folk tro att man ljög. Men jag 
kom även att få förtroende för volontärerna 
som  började  jobba  på  barnhemmet 
(Kvinna, 18 år).

…jag kunde prata med lärarna och kände 
att jag kunde lita på vissa av dem. Men det 
var inte många av lärarna jag kände att jag 
kunde  lita  på.  För  många  av  dem  var 
hemska mot oss (Man, 18 år).

Flera  av  respondenterna  menade  att 
förtroende  för  andra  människor  är  något 
som byggts upp med tiden. 

…volontärerna visade att de höll sina ord 
och det  gjorde  att  ett  förtroende för  dem 
byggdes  upp.  De  höll  sina  löften.  Jag 
kunde inte veta från början om jag kunde 
ha förtroende för dem eller inte. Men efter 

en tid när jag iakttagit personen kunde jag 
veta om personen var förtroendeingivande 
eller inte (Man, 19 år).

…det  har  varit  svårt  att  lita  på  någon 
eftersom  jag  haft  många  dåliga 
erfarenheter.  Idag  känner  jag  överlag 
förtroende för människor (Man, 19 år).

…jag  har  lärt  mig  att  livet  inte  alltid 
kommer  att  se  likadant  ut.  Många 
människor kommer att komma och gå. Jag 
måste våga öppna mig för nya människor. 
Vi  behöver  människor  för  att  inte  vara 
ensamma. Jag kan ju se hur det var förr när 
jag var ensam och stängd. Jag var ledsen 
och led. Nu vet jag att det är viktigt med 
människor  i  mitt  liv.  Det  är  viktigt  att 
berätta  om  mig  själv.  Att  inte  hålla  allt 
inom mig för då gör det så ont (Kvinna, 19 
år).

Citaten  visade  att  förtroende  är  något 
viktigt  och  att  samtliga  upplevt 
förtroendefulla relationer i viss mån, trots 
att deras bakgrund gjort det svårt för dem 
att inledningsvis känna tillit till människor. 
Tillit  till  andra  människor  är  ett  av 
människans grundläggande behov (Turner, 
2002). Utsagan om att  människor kommer 
komma  och  gå  och  att  det  är  viktigt  att 
våga öppna sig för nya människor, menar 
jag tyder  på att  personen i  fråga troligen 
byggt  upp  en  grundläggande  tillit  till 
människor. Detta baserar jag på det faktum 
att hon yttrade att hon är beredd att lita till 
nya människor som kommer i hennes väg. 

Ungdomarna  uttryckte  att  det  varit  svårt 
för  dem  att  känna  tillit  eftersom  deras 
uppväxt  varit  kantad  av  många  dåliga 
erfarenheter och de har inte alltid bemötts 
på  bästa  sätt.  Det  är  av  stor  vikt  att  det 
råder en samstämmighet om relationen och 
man  som  människa  bemöts  med  ärlighet 
och  respekt  (Turner,  2002).  En  av 
utsagorna  tydde  på  ett  mindre  tillitsfullt 
tankesätt.  Hon  hade  en  vän  som  hon 
inledningsvis  kände förtroende  för,  vilket 
dock  upphörde  efter  ett  bråk.  Därmed 
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krossades i viss mån tilliten som hon byggt 
upp  eftersom  den  enligt  Turner  (2002) 
viktiga  samstämmigheten  om  relationen 
inte längre existerade. Trots att hon vidare 
beskrev  hur  hon  hade  en  vän  som  hon 
vuxit  upp tillsammans  med och som hon 
verkligen känner förtroende för, så har hon 
överlag inte förtroende för människor. Hon 
har många gånger valt att hålla saker inom 
sig med rädsla för att mötas av misstro och 
att  andra inte ska lita på hennes ord. Det 
fanns  dock  även  en  volontär  som  hon 
menade  sig  ha  förtroende  för.  Hon 
upplevdes  enligt  min  mening  därmed 
aningen ambivalent  då hon menar  sig  ha 
svårt för att lita på människor. 

Tillit  är  sammanfattningsvis  ett  primärt 
behov  vilket  framgår  i  respondenternas 
utsagor. En nära vän definieras av många 
av  respondenterna  som  någon  man  kan 
berätta saker för och känna förtroende för. 
De  goda  relationer  de  haft  under  sin 
uppväxt har till stor del tillgodosett ett av 
dessa, enligt Turner (2002), transaktionella 
behov. 

Verklighetsförankring

Flera av respondenterna menade att de fått 
uppleva viktiga,  avgörande förändringar  i 
sina  liv  som  indirekt  påverkat  deras 
verklighetsuppfattningar. 

…när jag började 9:e klass fick jag komma 
till transithem i organisationen. Jag kände 
att det var något nytt som hände i mitt liv. 
Det var en förändring. Jag fick en nystart 
och  nya  vänner.  Jag  trodde  jag  skulle 
hamna på gatan. Jag trodde inte jag skulle 
få en chans att komma till organisationen. 
Vågade inte tro på det först.  Min önskan 
var  att  komma  till  organisationen  och  så 
hände  det.  Det  var  ett  under  i  mitt  liv 
(Kvinna, 19 år).

…när jag fick reda på att jag skulle åka till 
på besök till en familj Tyskland trodde jag 
att jag drömde (Man, 18 år).

…jag fick höra talas om Gud och den tron 
har hjälpt mig (Man, 19 år).

Flera  av  respondenterna  lyfte  i  sina 
berättelser  fram  att  de  känner  en 
framtidstro. 

…familjen  i  Tyskland  har  öppnat  nya 
dörrar för mig gällande framtiden (Man, 18 
år).

…genom en volontär har jag kunnat få en 
framtid (Man, 19 år).

...jag  känner  en  stor  tacksamhet  till  min 
nya  familj.  De har  lärt  mig mycket  inför 
framtiden  och  vilken  väg  jag  ska  välja 
(Man, 19 år).

Majoriteten  av  respondenterna  påpekade 
vikten  av  att  ha  haft  någon att  dela  sina 
upplevelser  med,  ”någon  som  förstod 
mig”.

…Carmen  och  jag  kunde  dela  allt,  vi 
förstod varandra (Kvinna, 19 år).

…jag  är  tacksam för  att  jag  hade  någon 
som jag visste förstod mig (Man, 19 år).

Berättelserna  visade  att  flera  av 
ungdomarna  i  studien  menade  att  de  fått 
uppleva  en  viktig  förändring  i  sina  liv. 
Vidare  uttryckte  de  flesta  hopp  inför 
framtiden och de ansåg att de faktiskt har 
en  framtid.  Deras  uppväxt  har  varit  tung 
men  de  hade  någon  att  dela  det  jobbiga 
med, de hade  någon som förstod. Känslan 
av att ha andra som upplever en gemensam 
värld, att möten med andra människor har 
ett syfte och att situationen är greppbar är 
viktig att tillgodose (Turner, 2002). Tjejen 
som  exempelvis  fick  komma  till 
organisationen förstod att mötet med andra 
människor gav resultat. Hon fick hjälp att 
förstå och bemästra sin situation genom att 
erbjudas  en  plats  i  organisationen.  Killen 
som fick komma till Tyskland fick uppleva 
att hans dröm gick i upplevelse. Han fick 
därmed  erfara  att  hans  dröm  gick  i 
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uppfyllelse  och  att  mötet  med  dessa 
människor  i  allra  högsta  grad  uppbar  ett 
syfte. Samtliga ungdomar har fått en chans 
att komma till en frivillig organisation som 
därmed  försett  dem  med  ett  socialt 
skyddsnät  och  ett  hopp  inför  framtiden. 
Kontakterna med volontärerna som arbetar 
för organisationen ledde dem någonstans, 
de hade ett syfte. De fick en hjälp att förstå 
sin värld och situation och många av dem 
uttryckte detta som något viktigt. 

Flera av respondenterna uttryckte vikten av 
att under uppväxten ha haft vänner som de 
kunnat  identifiera  sig  med.  De  har  haft 
vänner som befunnit sig i samma situation 
och de har kunnat förstå varandra. Vidare 
menade flera av dem att de fått en framtid, 
och en uttryckte att han fått en tro på Gud. 
Detta  bidrog  troligen  till  att  stärka  hans 
känsla av att förstå sin värld och situation. 

Vid en kvantifiering av yttranden fann jag 
att bekräftelse och tillit var de två behoven 
som  urskiljdes  mestadels  ur 
respondenternas svar. Enligt detta underlag 
utgjorde  bekräftelse  det  starkaste  behovet 
för en av killarna och en av tjejerna. Vidare 
utgjorde  tillit  det  starkaste  behovet  för 
övriga  två  respondenter.  Överlag  verkade 
vinstaspekten vara viktigare för killarna än 
tjejerna  i  urvalsgruppen.  Vidare  är  det 
intressant att beakta att en av tjejerna hade 
lågt  antal  yttranden  som  sade  något  om 
bekräftelse.  Samma tjej  uttryckte  att  tillit 
var  viktigt  i  relationer  även  om  hon 
menade  att  hon  personligen  överlag 
fortfarande känner en misstro gentemot de 
flesta människor. Vidare yttrade hon;

…jag  har  tänkt  på  detta  med  relationer 
sedan  du  frågade  mig  om  jag  ville  vara 
med i  intervjun.  Det  har  varit  dåligt  och 
bra.  När  jag  var  liten  betydde  relationer 
slag. Men det har nu vänt till att bli något 
bra. Relationer med andra människor, har 
gått från att ha varit något svårt till att bli 
något  bra.  Det  har  blivit  en  vändning 
(Kvinna, 18 år).

Hon  uttryckte  visserligen  att  hon  ser 
relationer som något bra idag, men frågan 
är  om  relationer  varit  den  främsta 
skyddsfaktorn  för  denna  tjej  under 
uppväxten.  Det  finns  en  rad  olika 
skyddsfaktorer som kan bidra till att vissa 
barn  klarar  sig  mot  alla  odds  (Werner, 
2003). 

Diskussion

Syftet med artikeln var att undersöka den 
betydelse  goda  sociala  relationer  haft  för 
maskrosbarn uppvuxna på statliga barnhem 
i Rumänien. Tidigare studier har påvisat att 
det  finns  en  rad  skyddsfaktorer  som kan 
leda till  att  vissa barn klarar sig mot alla 
odds. Den föreliggande studiens fokus var 
att studera nära relationers betydelse, samt 
huruvida  sådana  relationer  tillgodoser 
viktiga  grundläggande  behov.  Samtliga 
respondenter  upplevde att  de  blivit  sedda 
av  någon  eller  några  signifikanta  andra 
under  sin  uppväxt.  Jag  fann  dessutom  i 
likhet med Turners (2002) resonemang att 
nära  relationer  tillgodoser  viktiga 
grundläggande  behov  som  vi  människor 
har.  Resultatet  visade att  dessa ungdomar 
blev  bekräftade;  de  vann något  på  att  ha 
relationen;  de  fick  känna  tillit, 
grupptillhörighet och de fick även uppleva 
en känsla av verklighetsförankring. 

En  av  frågeställningarna  i  min  studie 
handlade om huruvida de haft någon viktig 
person  under  sin  uppväxt  och  denna 
relations  eventuella  betydelse.  Sådana 
viktiga personer visade sig kunna vara allt 
från  en  städtant  på  barnhemmet  till  en 
lärare  som ibland bjöd  hem personen till 
sig eller en allra bästa vän att lita på i alla 
väder.  Vidare innebar dessa relationer  ett 
tillgodoseende  av  det  Turner  (2002) 
beskriver som primära behov. Studien var 
upplagd  på  ett  sätt  som  täckte  in  frågor 
kring dessa behov. Hos samtliga ungdomar 
tycks dessa behov ha varit  betydelsefulla. 
Särskilt  viktigt  för  dem tycks  bekräftelse 
och tillit  vara.  Dessa  två  aspekter  var  av 
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deras svar att döma dominerande gällande 
varför relationen varit av stor betydelse för 
deras liv.  Tillit  och bekräftelse upplevdes 
vara  något  viktigt  och  något  man  aktivt 
sökte efter i relationer, samtidigt som det i 
många  fall  upplevdes  svårt  att 
inledningsvis  våga  känna  tillit  eller  att 
våga  tro  på  att  man  var  älskad.  Men  de 
flesta  av  respondenterna  har  under  sin 
uppväxt haft åtminstone en person som de 
vetat att de kunnat lita på och som de känt 
sig älskad av. Kanske har detta varit en stor 
bidragande orsak till  att  de klarat sig och 
lyckats få den form av grundtrygghet i sin 
identitet  som  så  många  andra 
barnhemsbarn saknar.

Överlag  fanns  en  stark  betoning  på  nära 
relationers  betydelse  i  respondenternas 
svar,  men  det  fanns  även  undantag  som 
bekräftade  regeln.  Samtliga  respondenter 
menade  sig  kunna  urskilja  signifikanta 
personer under sin uppväxt som kommit att 
ha  stor  betydelse  för  dem.  Däremot 
upplevdes  en  av  respondenterna  aningen 
ambivalent  gällande  betydelsen  av 
relationerna i vida mening för hennes liv. 
Det var därför svårt,  om inte omöjligt att 
kunna  uttala  sig  om  huruvida  nära 
relationer varit den främsta skyddsfaktorn 
för  denna  respondent.  Troligen  har 
ungdomarna i  denna studie burit  med sig 
flera olika skyddande faktorer  och vilken 
som  varit  den  viktigaste  eller  avgörande 
var svårt att besvara. Oavsett om man talar 
om  ett  salutogent  perspektiv  eller  ett 
resiliens perspektiv så handlar  det  om att 
finna faktorer som kan hindra effekter av 
riskfaktorer, såväl på samhällsnivå som på 
individnivå (Borge, 2005). Studien syftade 
inte till att kunna besvara frågan gällande 
vilken  skyddsfaktor  som  var  viktigast. 
Studien ville belysa vikten av förekomsten 
av nära relationen och därmed utesluts inte 
andra viktiga skyddsfaktorer. Förekomsten 
av andra skyddsfaktorer  tillsammans  med 
förekomsten  av  nära  relationer  kan  alltså 
vara nödvändigt för ett gott utfall. Därmed 
kan  vi  glädja  oss  över  att  ju  fler 
skyddsfaktorer  vi  undersöker  betydelsen 

av,  desto  fler  barn  och ungdomar  vi  kan 
hjälpa. 

Det  var  vidare  svårt  att  kunna  uttala  sig 
generellt eftersom studien enbart omfattade 
fyra ungdomar som delade upplevelsen av 
en  uppväxt  på  statliga  institutioner  i 
Rumänien.  En  tidigare  studie  har  bland 
annat undersökt maskrosbarn uppvuxna på 
Kauai  och  härmed  funnit  nära  relationer 
med  föräldrasubstitut  som  en  av  många 
viktiga skyddsfaktorer (Werner, 2003). Jag 
tycker mig ha fått bekräftat i föreliggande 
studie  att  nära  relationer  har  haft  en  stor 
betydelse  även  för  dessa  barnhemsbarn 
från  Rumänien.  Innan  studien  påbörjades 
hade jag en viss förförståelse, då jag kände 
till  att  några  av  ungdomarna  haft  nära 
relationer  under  uppväxten.  Jag  kände 
dock inte till betydelsen av dessa relationer 
i  vidare  mening.  Studien  har  ytterliggare 
fördjupat min förståelse för betydelsen av 
stödjande  personer  runt  barn  och 
ungdomarna  som  befinner  sig  i  den  så 
kallade  riskzonen.  Vi  kan  troligen  inte 
lyckas  eliminera  alla  riskfaktorer,  men vi 
kan  öka  förekomsten  av  skyddsfaktorer. 
Nära  relationer  utgör  en  viktig  och 
betydelsefull sådan. 

Sammanfattning

Syftet  med  artikeln  var  att  undersöka 
huruvida några maskrosbarn uppvuxna på 
statliga barnhem i Rumänien upplever att 
nära relationer haft betydelse för deras liv. 
De  frågeställningar  som  behandlats  i 
artikeln  har  varit  gällande  huruvida  det 
förekommit  viktiga  personer  under  deras 
uppväxt  och  huruvida  dessa  relationer 
tillgodosett viktiga grundläggande behov.

I  studien  användes  en  kvalitativ  metod 
bestående  av  intervjuer  med  fyra  olika 
maskrosbarn.  Studien  har  utgått  från  ett 
interaktionistiskt  perspektiv  gällande 
tolkning  och  Turners  (2002) 
transaktionella  behov  har  utgjort 
tolkningsramen.
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Resultatet  visade att  det  förekommit  nära 
relationer  under  respondenternas  uppväxt 
som i stor utsträckning tillgodosett viktiga 
behov  gällande  bekräftelse,  tillit,  vinst, 
grupptillhörighet  samt  verklighets-
förankring.

Abstract
   

The purpose with the study was to examine 
whether  some  resilient  youths  who  grew 
up in  state  institutions  in  Romania,  feels 
that close relationships had a meaning for 
their  lives.  The  questions  asked  in  the 
study have been whether there have been 
important  persons  during  their  childhood 
and whether  these relations have fulfilled 
important basic needs.

In  the  study  a  qualitative  method  were 
used,  based  on  interviews  with  four 
different  resilient  youths.  The  study  has 
taken  an  interactionistic  perspective 
according to the theoretical  approach and 
Turner’s  (2002)  transactional  needs  have 
been used as the theoretical framework.

The results of the study show that all of the 
respondents  have  had  close  relations 
during  their  childhood.  These  relations 
have  to  a  great  extent  fulfilled  important 
needs such as verifying self, trust, regards, 
group inclusion and a sense of facticity. 
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Bilagor

Bilaga 1: Intervjuguide

Barndomen:

- Beskriv din barndom.

- Berätta om dina relationer till lärare och övrig personal.

- Hur upplevde du att dessa relationer var?

- Berätta om dina relationer till vänner, i klassen och på barnhemmet.

- Hur upplevde du att dessa relationer var?

- Var du del av någon grupp som liten?

- Berätta om dina relationer till volontärer.

- Hur upplevde/upplever du att dessa relationer var/är?

- Berätta om dina eventuella övriga relationer.

- Fanns det någon eller några personer som var särskilt betydelsefulla för dig?

- På vilket sätt var denna/dessa relation/relationer viktig/viktiga 

- Vart gick du när du behövde tröst eller någon som lyssnade?

- Hade du någon du kunde lita på?

- Vad upplevde du som positivt samt negativt när du umgicks med andra människor?

Idag:

- Beskriv dina nuvarande relationer till andra människor

- Finns det någon/några betydelsefull/betydelsefulla person/personer för dig idag?

- Hur upplever du att dessa relationer är?

- På vilket/vilka sätt är relationen/relationerna viktig/viktiga för dig?

- Vad betyder dessa relationer för ditt liv och din framtid tror du?
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- Hur fungerar du i grupp?

- Hur känner du dig när du umgås i en grupp?

- Vad tycker du är viktigast när det gäller relationer?

- Varför behöver du relationer till andra människor?

- Har du någon du kan lita på?

- Vad upplever du för skillnader gällande dina relationer under barndomen jämfört med 
idag?
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Bilaga 2: Informationsbrev

Hej!

Detta brev syftar till att kort berätta om intervjun och artikeln. Jag läser alltså sista terminen 
på socionomprogrammet i Örebro. Denna termin skall jag skriva en C-uppsats. Ämnet jag valt 
är maskrosbarn, det vill säga människor som trots en besvärlig uppväxt klarar sig bra. Jag har 
valt att intervjua 4-5 ungdomar som jag definierar som maskrosbarn.

Det jag vill ta reda på i intervjuerna är vad det är som gör att vissa barn klarar sig bra i livet 
trots en besvärlig uppväxt på institution i Rumänien. Jag är speciellt intresserad av att ta reda 
på betydelsen för dessa barn av relationer med andra människor för att hantera sin situation. 
Jag kommer därför under intervjun främst be Dig att berätta om dina relationer under 
uppväxten och idag. 

Jag kommer att ha största respekt för Din integritet. Intervjumaterialet kommer därför att 
avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Efter att uppsatsen är avslutad kommer materialet 
därför att förstöras. Intervjun beräknas ta ca 45 min - 1 timme och videokamera kommer att 
användas om Du ger Ditt medgivande. 

Att medverka i intervjun är frivilligt och Du har möjlighet att avböja när som helst. Att Du 
deltar är väldigt viktigt för undersökningen och jag ser därför fram mot Din medverkan.

Med vänliga hälsningar

Carolina Eriksson
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