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Sammanfattning 
 

Studien syftade till att studera risk- och skyddsfaktorer som kan finnas i miljön när ett barn 

växer upp med en förälder med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Studien var 

kvalitativ och data samlades in via åtta semistrukturerade intervjuer. Systemteori och 

anknytningsteori utgjorde den teoretiska tolkningsramen. Studien resulterade i åtta teman: 

relationen till föräldrar, relationen till syskon, viktiga personer, skola, fritidsaktiviteter, 

upprätthållandet av en fasad, känsloreaktioner samt överlevnadsstrategier. Dessa teman 

beskriver både risk- och skyddsfaktorer. Samtliga respondenter i studien växte upp med en 

eller båda föräldrarna med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Resultatet visade 

att majoriteten troligtvis hade en bra anknytning till en av föräldrarna vilket fungerade som en 

skyddsfaktor, medan den ”sjuka” föräldern utgjorde en riskfaktor. Flertalet av respondenterna 

berättade att de höll upp en fasad mot omgivningen och att endast ett fåtal utomstående 

släpptes in i familjehemligheten. En del uppgav att det var på grund av det dåliga bemötandet 

från omgivningen, vilket kunde bero på de rådande värderingar och normer som fanns i 

samhället under respondenternas uppväxt.  

 

Nyckelord: Maskrosbarn, skyddsfaktorer, riskfaktorer, missbruk, psykisk ohälsa, 

överlevnadsstrategier 
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Abstract 

 

The research was aimed to study risk and protective factors that can be present in the 

environment when a child grows up with a parent with substance abuse and/or mental illness. 

The study was qualitative and data was collected through eight semi-structured interviews. 

Systems theory and attachment theory provided the theoretical framework of interpretation. 

The study resulted in eight themes: the relationship with parents, relationships with siblings, 

important people, school, recreational activities, maintaining a facade, emotional reactions 

and coping strategies. These themes represent both risk and protective factors. All respondents 

in the study grew up with one or both parents with substance abuse and/or mental illness. This 

result showed that the majority of the respondents probably had a good attachment to one of 

the parents which acted as a protective factor while the “sick” parent acted as a risk factor. 

The majority of respondents said they kept a facade towards the environment and only a few 

outsiders were allowed into the family secret. Some said it was because of the attitudes that 

excisted in the environment, which could be due to the predominating values and norms that 

existed in the society during the time when the respondents grew up.  

 

Keywords: Resilient children, protective factors, risk factors, substance abuse, mental illness, 

coping strategies 
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 1. Introduktion 
 

Det finns internationell forskning gjord av Wilens (refererad i Lagerberg & Sundelin, 2000) 

som visar att föräldrars alkoholmissbruk leder till negativa effekter för deras barn. Forskning 

av Parment (refererad i Lagerberg & Sundelin) visar även att barn till psykiskt sjuka föräldrar 

löper större risk för att utveckla egna psykiska störningar eller andra problem som ogynnar 

deras hälsa och utveckling. Däremot är det i mindre grad utforskat varför vissa barn klarar sig 

bättre än andra barn som har växt upp i miljö präglad med missbruksproblematik och/eller 

psykisk ohälsa (Lagerberg & Sundelin). Därav är ämnet både intressant och viktigt att studera. 

Som framtida socionomer är det angeläget att ha ökad kunskap om vilka faktorer som gör att 

vissa klarar sig bättre än andra. På så vis skulle det kunna bidra till att professionella skulle 

kunna hjälpa andra barn vars föräldrar har missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. I 

rollen som socionom kommer vi att möta människor med olika bakgrund. Vidare kan kunskap 

om varför vissa barn klarar sig bättre än andra barn vara en viktig del i arbetet med att skapa 

hälsofrämjande processer (Helmen-Borge, 2005). För att skapa hälsofrämjande processer 

behövs mer förebyggande arbete för att hjälpa barn som lever ogynnsamma miljöer. 

Primärprevention är ett sätt att förhindra problem innan de uppstår, förslagsvis skulle det bli 

samhällsekonomiskt lönsamt att anställa fler fältarbetare som finns på plats där ungdomar 

befinner sig (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

  

1.1 Bakgrund 
 

Alla barn ställs inför olika krav och utmaningar. Det kan vara i barnens omgivande miljö 

såsom i skolan eller inom familjen. Det kan även betyda att barnen växer upp i en utsatt och 

otrygg bostadsmiljö/bostadsområde. Dessa krav och utmaningar kan handla om vardagliga 

problem eller allvarliga familjekriser. Vissa barn ställs inför svårare krav än andra barn på 

grund av exempelvis sjukdom eller svåra hemförhållanden. Dock är alla barn utrustade olika 

för att hantera dessa krav och kriser (Klefbeck, 1995). Under åren som följde efter andra 

världskriget började forskare intressera sig för barns egna erfarenheter och upplevelser. Inom 

barnpsykologin studerades hur barn reagerade på stress, påfrestningar och risker. Forskare 

undersökte utvecklingen av deras känslor, intellekt och sociala beteende (Helmen-Borge, 

2005). År 1979 publicerades följande i tidskriften Psychology Today: Hur kan det komma sig 

att vissa barn som växer upp under svåra uppväxtförhållanden präglade av missbruk och 

psykisk sjukdom utvecklas till ytterst kompetenta individer? Dessa barn benämndes 

”superkids”, vilket betyder att de betraktades som osårbara supermänniskor. Många forskare 

inom psykologi började undersöka vad det kunde bero på att barnen var osårbara och 

motståndskraftiga. Frågor som undersöktes fokuserade på om osårbarhet var en medfödd 

egenskap eller om den kunde förvärvas i miljön och i samspel med andra människor. Michael 

Rutter (refererad i Cronström, 2003) som är professor i barnpsykiatri, menade på att det även 

för dessa barn fanns det en gräns för hur stor belastning de kunde klara av. För att lösa 

mysteriet fann forskare nu även ledtrådar till att det både fanns de barn som klarade sig bra 

och benämndes osårbara, samt de barn som var mer sårbara och bröt samman. År 1986 

började forskare diskutera kring stresståliga och motståndskraftiga barn, vilket gjorde att 

bilden av ”superkidsen” blev mer mångsidig.  

 

I Sverige används begreppet maskrosbarn, vilket har utvecklats från Norges ”lövetannbarn”. 

Detta eftersom att maskrosor lever i mager jord och tenderar att hitta nya vägar. De överlever 

även i svåra klimat mot alla odds. Maskrosbarn har förmågan att anpassa sig och tillverka 

”proteser” av hållbart material som gör att de kan livnära sig i en stressig miljö. Cronström 

menar att maskrosbarns dans med träben är riskfull och att vissa faller hårt. Även 
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maskrosbarn vissnar om de inte får kärlek och mänsklig värme under de första levnadsåren, 

då anknytning till närmaste vårdnadshavare skapas. Därför måste maskrosbarnen ha haft 

någon i sin närhet som gett dem känslomässig näring (Cronström, 2003). År 2009 beräknades 

det finnas 500 000 barn och ungdomar i Sverige som växer upp med en förälder med 

alkoholmissbruk eller som har en psykisk sjukdom. Det är en siffra som motsvarar cirka 25 % 

av alla barn och ungdomar i Sverige (Eriksson, 2009). En del av dessa kommer att bli 

maskrosbarn och utveckla strategier för att hantera påfrestningar och svårigheter (Claezon, 

1996).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att granska vilka faktorer som spelar en betydande roll för att vissa 

barn, de så kallade maskrosbarnen, växer upp och utvecklas positivt i livet. Detta trots att 

barnen under sin uppväxt levt under ogynnsamma förhållanden präglade av föräldrarnas 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa.  

 

Frågeställningar för studien är: 

 Vilka riskfaktorer kan finnas i miljön för barn som växer upp med föräldrar med 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa? 

 Vilka skyddsfaktorer kan påverka barn att växa upp till maskrosbarn? 

 

Utifrån syftet avgränsas åldern på respondenterna till att vara över 18 år, vilket innebär att det 

är respondenternas minne av sin uppväxt vi studerar. Detta eftersom respondenterna ska vara 

vuxna och ha fått distans till sin uppväxt, enligt SoL 1:2 är människor barn upp till 18 år. Då 

det står att barn växer upp med en ”sjuk” förälder innebär detta endast att föräldern har 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Begreppet ohälsa i studien avgränsas till 

missbruk och/eller psykisk ohälsa.  

 

1.3 Begreppsförklaringar 
 

Begreppet maskrosbarn innefattar de barn vars föräldrar har missbruksproblematik och/eller 

psykisk ohälsa och som har klarat sig bra trots svårigheter i uppväxten (Cronström, 2003). Att 

klara sig bra är ett svårdefinierat begrepp. Urvalskriterierna för respondenterna i studien är: 

förmåga till goda relationer, god självkänsla, klara av att ha en sysselsättning samt att inte 

utveckla egen psykisk ohälsa eller missbruk (Claezon, 1996). Detta innebär att maskrosbarn i 

likhet med andra människor dock kan genomgå svårigheter i livet. Ett barns motståndskraft 

kan underlätta för barnet att utvecklas väl, trots allvarliga riskfaktorer i miljön. Motståndskraft 

är faktorer hos barnet som kan ge skydd mot att utveckla egen ohälsa (Broberg, Almqvist & 

Tjus, 2003). Coping är ett sätt att hantera stress och påfrestning. Coping skiljer sig från 

begreppet motståndskraft på så vis att det inriktar sig på beteenden i stressade situationer 

(Lagerberg & Sundelin, 2008). Sårbarhet är barnets medfödda eller tidigt utvecklade 

egenskaper, dessa ökar risken för utveckling av psykisk ohälsa. Riskfaktorer är faktorer i 

miljön som ökar risken för ohälsa hos barnet. Riskfaktorer kan finnas både inom familj och i 

samhället (Broberg et al., 2003). Skyddsfaktorer påverkar utfallet av en risksituation genom att 

förbättra eller förändra en persons respons på denna. Det är endast i närvaro av en risk som 

skyddsfaktorer bidrar till ett gynnsamt utfall, det vill säga att finns det ingen risk så behövs 

inget skydd. Skyddsfaktorer kan vara både egenskaper hos barnet och yttre faktorer i 

omgivningen (Lagerberg & Sundelin, 2008).  
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1.4 Disposition 
 

I det kommande kapitlet, kapitel två presenteras och jämförs tidigare forskning. Detta görs i 

form av fyra teman, dessa är: Motståndskraft, coping, socialt nätverk, samt föräldrars 

missbruksproblematik och/eller psykiska ohälsa. I det tredje kapitlet redogörs för den 

teoretiska tolkningsramen, som är systemteori och anknytningsteori. I det fjärde kapitlet 

beskrivs vald metod samt tillvägagångssätt vid datainsamling och analys. Sedan diskuteras 

validitet, reliabilitet och etiska aspekter. I det femte kapitlet redovisas resultatet av den egna 

studien. I det sjätte kapitlet görs en analys kring risk- och skyddsfaktorer samt kopplingar till 

tidigare forskning och teorier. I det sjunde kapitlet förs en slutdiskussion kring alla studiens 

delar.  

 

 2. Tidigare forskning 
 

Valda artiklar i vår studie är relevanta på så sätt att de berör vilka risk- och skyddsfaktorer 

som kan finnas när ett barn växer upp med en förälder med missbruksproblematik och/eller 

psykisk ohälsa. En del av studierna utgår ifrån kvalitativ metod medan andra bygger på 

kvantitativ metod. Den valda litteraturen berör även den risk- och skyddsfaktorer och har mer 

fokus på barns upplevelser av att växa upp med föräldrar som har missbruksproblematik.  

 

2.1 Motståndskraft 
 

Fergusson och Horwoods (2003) longitudinella studie på 21 år syftade till att undersöka 

samband mellan motståndskraft och motgångar i uppväxten. Forskarna använde sig av 

metodtriangulering i form av intervjuer med föräldrarna, självrapportering, mätning av 

respondenternas mentala förmåga, lärarrapportering, läkarjournaler och polisregister. Urvalet 

bestod av 1265 barn och av dessa var det 991 barn som utsattes för risker under barndomen, 

och som sedan utvecklade psykisk ohälsa mellan 16-21 år. Studien grundade sig i 

anknytningsteori och systemteori. Resultatet visade att vissa personliga egenskaper spelade en 

viktig roll för att utveckla motståndskraft. Dessa var: ett bra självförtroende, låg impulsivitet 

samt låg neuroticism. Vidare menade Fergusson och Horwood att det var svårt att dra en skarp 

gräns mellan risk- och skyddsfaktorer, eftersom de kan verka på båda sätt i olika situationer. 

Ett lågt självförtroende kan öka risken till att utveckla problematik medan ett bra 

självförtroende kan bidra till att reducera svåra uppväxtförhållanden.  Forskarnas studie 

visade att skyddsfaktorerna kompenserade för de svåra uppväxtförhållandena snarare än att 

verka som en skyddande roll. 

 

Även Werner och Smith (2003) har gjort en longitudinell studie som innefattade 505 kvinnor 

och män. Den kvalitativa studien bedrevs på ön Kaui och datainsamlingen skedde genom 

intervjuer. Var tredje av dessa föddes med problem av olika slag som kunde förhindra en 

gynnsam utveckling. Studien grundade sig i när dessa vid 32 års ålder såg tillbaka på sina liv. 

Forskningen syftade även till att studera vilka skyddsfaktorer som gjorde att barn med en 

problemfylld bakgrund utvecklades till välanpassade vuxna. Studien visade att positiva 

personlighetsdrag hos barnen utgjorde en skyddsfaktor. Riskbarnen i studien som utvecklades 

till välfungerande vuxna upplevdes som trevliga, vänliga barn och i likhet med barnen i 

Fergusson och Horwoods studie (2003), hade de ett bra självförtroende. Werner och Smiths 

(2003) studie visade även att de motståndskraftiga barnen vid tidig ålder hade vissa 

temperamentsbaserade drag som väckte positiva reaktioner i deras omgivning. Flickorna 

upplevdes som keliga och tillgivna och pojkarna som lättsamma. 
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I likhet med båda ovanstående studier belyste Ong, Bergeman och Bokers (2009) 

longitudinella studie att motståndskraft uppstod som respons på motgångar. Forskarnas 

intention var att fokusera på risk- och skyddsfaktorer, samt bakomliggande mekanismer till 

motståndskraft. Studien utgjordes av 300 vuxna som fick besvara enkäter, vilka mätte 

egenskaperna motståndskraft och neuroticism, samt positiva och negativa känslor. Enkäterna 

innehöll olika teman som var och en besvarades utifrån en fyrgradig skala. Även denna studie 

hade systemteori som teoretisk utgångspunkt. Forskarna utgick ifrån två hypoteser. Den första 

hypotesen var att individer som hade fått höga resultat på skalan med motståndskraft skulle 

reagera starkare på positiva händelser samt uppvisa mer respons på positiva känslor. Den 

andra hypotesen var att individer som hade fått höga resultat på skalan med motståndskraft 

skulle uppvisa bättre kvarhållning av positiva känslor. Resultatet av studien visade att båda 

hypoteserna fick stöd. Genom sambandsanalys utifrån hypotes två fick forskarna fram att p-

värdet var under 0,01, vilket visade att det fanns ett signifikant samband mellan variablerna 

motståndskraft och kvarhållning av positiva händelser. Vidare visade resultaten att det fanns 

ett signifikant samband mellan individer som hade fått höga resultat på skalan med 

motståndskraft och starkare reaktion på positiva händelser och mer respons på positiva 

känslor (hypotes ett), då p-värdet var under 0,001. Till skillnad från Werner och Smiths (2003) 

studie som belyste motståndskraft vid en problemfylld bakgrund har Ong et al. (2009) 

fokuserat på motståndskraft vid positiva händelser. Något negativt som Ong, Bergeman och 

Boker framförde kring sin egen studie är att den till stor del byggde på självskattning.  

 

2.2 Coping 
 

Claezons (1996) studie hade som avsikt att ge en röst åt barn till föräldrar med ett 

narkotikamissbruk samt att göra deras retrospektiva bilder av sin uppväxt synliga. Studien 

baserades på djupintervjuer med 20 ungdomar som var barn till narkotikamissbrukare och 

hade sin teoretiska grund i KASAM (Känsla av sammanhang). Resultatet visade att flera av 

respondenterna hade utvecklat olika copingstrategier för att klara av sin livssituation. De 

beskrev hur behovet av kontroll och förmågan att klara sig hängde ihop. För maskrosbarnen 

var det viktigt att de begrep vad som skedde hela tiden. Kontrollbehovet hade för några av 

maskrosbarnen blivit deras sätt att överleva och därigenom ansåg de att de även hjälpte 

familjen. Så länge maskrosbarnen kände att de hade kontroll på situationen gjorde de allt för 

att undvika att det skulle bli bråk i familjen. Studien belyste vidare att maskrosbarnens konst 

att bemästra sin livssituation, inverkade på möjligheterna till att ett positivt utfall ökade samt 

att de negativa konsekvenserna reducerades.  

 

Mordochs (2005) studie grundade sig på intervjuer, observationer och anteckningar från fältet. 

Urvalet bestod av 22 barn mellan 6-16 år som bodde med en förälder med psykisk sjukdom. 

Syftet med studien var att konstruera en varaktig teori som kunde förklara hur barn som bodde 

med psykiskt sjuka föräldrar kunde uppfatta och hantera den erfarenheten. Studien grundade 

sig i symbolisk interaktionism. Resultatet av studien visade bland annat att det var viktigt för 

barnen att dels finna ett mönster och dels att upprätthålla en ram. Att finna ett mönster delades 

upp i två steg. Det första innebar att barnen bevakade föräldrarnas beteende och det andra 

innebar att barnen anpassade sitt eget beteende efter föräldrarnas beteende. Detta skapade ett 

dagligt mönster mellan barnens liv och föräldrarnas beteende. Dessa mönster kunde pågå 

under långa perioder men förälderns psykiska sjukdom kunde ibland skapa störningar i 

mönstret. Mönstret hjälpte även till att skapa den dagliga vardagen med hushållssysslor och 

aktiviteter. Barnen i studien försökte aktivt att finna ett mönster i deras relation till sina 

föräldrar från och med att de gick upp på morgonen genom att läsa av hur föräldern var just 

den dagen. Detta kunde dock vara svårt, eftersom den psykiska sjukdomen hos föräldern 
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gjorde att humöret snabbt kunde växla. Efter att ha iakttagit sina föräldrar försökte barnen 

ändra sitt eget beteende i hopp om att kunna förminska den psykiska sjukdomens negativa 

effekt på resten av familjen. Syftet med att finna ett mönster var även för barnen ett sätt att 

försöka ha en relation med sin psykiskt sjuka förälder då barnet fortfarande brydde sig mycket 

om denne. Att upprätthålla en ram innebar att barnen försökte hålla en säker och bekväm 

distans till sina föräldrar men samtidigt ha en relation till dem. De flesta av barnen i studien 

ville ha en relation till sin förälder med psykisk sjukdom, men samtidigt kunde bevara sig 

själva som individer. Dock var det ett barn i studien som inte kunde upprätthålla en ram till 

sin psykiskt sjuka förälder. Barnet distanserade sig från föräldern och ansåg att denne var 

grunden till alla problem. Att upprätthålla en ram samverkade med att finna ett mönster då de 

båda strategierna hade som mål att ha en bra och fungerande relation till sin förälder. En äldre 

studie av Rutter (1987) visade även den att barn emotionellt distanserade sig vid jobbiga 

situationer, detta kunde verka som en skyddsfaktor.  

 

De motståndskraftiga barnen i Werner och Smiths (2003) studie visade i tidig ålder att de ville 

möta världen på sina egna villkor. Då de slutade skolan hade barnen fått en positiv 

självuppfattning och en känsla av att styra sitt eget öde. Precis som barnen i Claezons (1996) 

studie ville även dessa barn ha kontroll över sin livssituation. Werner och Smiths (2003) 

studie visade att många av deras respondenter sökte stöd i sin egen kompetens och 

handlingsförmåga istället för att vända sig till andra då de hamnade i svåra livssituationer. 

Denna överlevnadsstrategi byggde på att inte smita undan ifrån problemen utan att alltid 

försöka en gång till hur svårt det än var. Ungefär hälften av respondenterna fann även styrka 

och tröst i sin tro och genom att be böner. 

 

Cronströms (2003) studie med tretton vuxna maskrosbarn syftade till att belysa vad som 

hände när de senare i livet blev vuxna, samt vad som utgjorde deras överlevnadskonst. 

Urvalet bestod av tolv kvinnor och en man. En copingstrategi som togs upp i studien var 

förmågan att kunna ta till sig och bevara bra minnen. En respondent menade att förmågan att 

kunna måla bilder av bra minnen var till en ovärderlig hjälp och att det till och med kanske 

var den främsta av alla förutsättningar för att överleva. De tolv kvinnorna ansåg alla att de 

hade en välutvecklad intuition och att den hade varit till stor hjälp under uppväxten. 

Intuitionen gjorde att de snabbare kunde agera och på ett målmedvetet sätt. Vidare hjälpte 

intuitionen dem att utveckla tron på sig själva och att intuitionen blev en viktig del i deras 

överlevnadskonst. Studien visade att flera av respondenterna hade alternativa tröstesätt. Ett 

sätt var att de flydde till böckernas värld. Ett annat var att de skapade nya världar genom sin 

fantasi och uppfann egna gudar. Andra skrev dikter eller tog hand om djur som copingstrategi. 

Cronström kritiserade sin studie på grund av att det var snedfördelat mellan könen i urvalet, 

vilket gjorde det svårare att generalisera resultatet. Dock var det inte det kvinnliga och 

manliga som forskaren ville fånga upp, utan det mänskliga. 

 

2.3 Socialt nätverk 
 

Rutter (1987) har sammanställt flera kvantitativa studier, både äldre studier av honom själv 

och andra forskare, som finns på fältet om motståndskraft och skyddsmekanismer. En nackdel 

som han själv tog upp kring sin studie var att den hade låg trovärdighet. Detta med 

anledningen av att det fanns begränsat med forskning på fältet kring ämnet då studien gjordes. 

I en studie av Rutter visade det sig att om barn hade en bra anknytning till åtminstone en 

förälder så utgjorde detta en skyddsfaktor. Vidare menade forskaren dock att det var oklart 

huruvida det var anknytningen eller självförtroendet som anknytningen gav som verkade som 

skyddsfaktor. Vidare visade hans studie att barn som växte upp med psykiskt sjuka föräldrar 
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utvecklade copingstrategier i form av att de socialt knöt an till andra familjemedlemmar, eller 

viktiga personer utanför familjen. I Fergusson och Horwoods (2003) studie framkom det i 

likhet med Rutters (1987) studie att en bra anknytning, som är en miljömässig skyddsfaktor, 

kunde kompensera för dåliga uppväxtförhållanden. Detta gällde en bra anknytning till båda 

eller någon av föräldrarna eller någon i den övriga släkten.  

 

En annan viktig skyddsfaktor som nämndes inom det sociala nätverket var skola. I Claezons 

(1996) studie framkom det att en del av maskrosbarnen valde att satsa på skolan hängivet med 

målet att inte bli som sina föräldrar. Det kunde ta sig uttryck i att prestera för att bli bäst i 

klassen. Andra maskrosbarn skolkade från skolan då de inte orkade med skolarbetet. En 

speciell lärare kunde bli ett maskrosbarns räddning då denne uppmärksammade de svåra 

hemförhållandena. Werner och Smith (2003) betonade även vikten av skola och olika 

fritidsaktiviteter som skyddsfaktorer. Speciellt syftade forskarna på verksamheter som byggde 

på samarbete och där ledargestalterna var viktiga personer i deras liv. Barnen med hög 

motståndskraft i deras studie hade ofta högre utbildning än deras föräldrar, vilket var ett 

tecken på att de hade klarat sig bra. 

 

Vidare visade Claezons (1996) studie att även andra vuxna kunde ha en nyckelroll i 

maskrosbarnens liv. En respondent uppgav att det var mormodern som stod för det vuxna 

stödet.  Andra ansåg att de hade starka känslomässiga band till sina föräldrar trots att de hade 

missbrukat. Dessa starka band till en vuxen var en skyddsfaktor oavsett om det var till en 

förälder eller en annan vuxen i omgivningen, detta i likhet med Fergusson och Horwoods 

studie (2003). För en del av maskrosbarnen i Claezons (1996) studie var det lättare att själv ta 

hjälp av omgivningen och skapa ett socialt nätverk genom att anstränga sig för att bli 

omtyckta, medan det för andra var svårare. Några av maskrosbarnen agerade med 

aggressivitet mot sin barndom och kunde därför inte ta tillvara på nätverket runt omkring 

dem. Maskrosbarnens beteende och oförmåga att ta tillvara på omgivningens resurser blev en 

riskfaktor för dem till skillnad från de andra då omgivningen agerade som skyddsfaktor. 

Werner och Smith (2003) upptäckte efter sin studie på ön Kaui, i likhet med Claezon (1996), 

att de motståndskraftiga barnen i många fall hade haft känslomässigt stöd från utomstående. 

Detta påverkade dem i en positiv riktning. Barnens sociala stöd bestod främst av släktingar, 

grannar, kamrater och äldre bekanta.  

 

I Cronströms (2003) resultat framkom det till skillnad från Claezons (1996) och Werner och 

Smiths (2003) studier att endast tre av tretton hade haft stöd av någon vuxen person utanför 

familjen. En anledning till detta var att de inte ville prata med andra om sin familjehemlighet. 

Dessutom ville dessa tretton maskrosbarn inte visa sig vara sårbara, vilket de skulle ha gjort 

om de bad om hjälp. Denna stolthet i att klara sig själv medförde att maskrosbarnen hade ett 

bristfälligt socialt nätverk, vilket blev en riskfaktor. Trots detta var det flera som uppgav att 

om någon utanför familjen skulle ha frågat, så skulle de troligtvis ha berättat om sin 

familjesituation. Något annat som även bidrog till att maskrosbarnen inte ville berätta för 

någon annan var rädslan för att bli avvisade, vilket skulle vara värre än att bära bördan själv.   

 

2.4 Föräldrars missbruksproblematik och psykiska ohälsa 
 

Manjula och Raguram (2009) studerade vilken påverkan föräldrars psykiska ohälsa hade på 

vuxna barns självuppfattning. Studien omfattade en undersökningsgrupp med 30 personer 

som hade en förälder med diagnosen schizofreni, samt en kontrollgrupp med 30 personer vars 

föräldrar som inte hade någon psykisk ohälsa. Undersökningen var en kvantitativ 

tvärsnittsstudie där forskarna mätte respondenternas självuppfattning genom ett formulär i 
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fyra olika skalor: egen självkänsla, social självkänsla, självkänsla i familjen och 

självförtroende. Studien utgick ifrån kognitiv teori, vilket innebar att självuppfattningen var 

ett slags tankeschema hos individen. De utgick även ifrån systemteori då de studerade 

individen i förhållande till familj och socialt nätverk.  

 

Manjula och Ragurams (2009) studie resulterade i en signifikant skillnad mellan deras 

undersökningsgrupp och kontrollgrupp. Undersökningsgruppen visade sig ha lägre resultat 

gällande alla dimensioner inom självuppfattning. Studien indikerade på att respondenterna 

hade lägre självkänsla inom flera olika områden. Föräldrarnas psykiska ohälsa utgjorde en 

riskfaktor för deras barn, vilket även fick till följd att de utvecklade en låg självkänsla som 

ytterligare en riskfaktor. Vidare visade studien på ett lågt, men signifikant positivt samband 

mellan sjukdomens varaktighet och den sociala självkänslan. Detta resultat var endast kopplat 

till denna dimension av självkänslan. De respondenter som hade föräldrar med 

sjukdomssymtom visade sig ha signifikant lägre resultat beträffande självkänsla i familjen. 

Även självkänslan i familjen blev lidande för barnen på grund av förälderns psykiska ohälsa, 

vilket blev en riskfaktor i form av ett bristande socialt nätverk. Vidare delades 

undersökningsgruppen upp i två mindre grupper för att undersöka samband mellan 

självkänsla och tidpunkten för föräldrarnas insjuknande. Jämförelsen visade att förälders 

insjuknande, efter det att barnen fyllt 10 år, gav lägre resultat gällande självkänslan inom tre 

av fyra dimensioner. Forskarna har ställt sig kritiska till att de har använt sig av ett litet 

bekvämlighetsurval, vilket resulterade i en skev könsfördelning.  

 

Fergusson och Horwoods (2003) studie visade att i 12 % av familjerna hade en av föräldrarna 

alkoholproblem. I 25 % av familjerna hade en eller båda föräldrarna ett narkotikamissbruk. 

Över hälften av respondenterna hade upplevt motgångar under barndomen noll till en gång, 

medan över 9 % hade upplevt sex eller flera motgångar. De barn som erfarit sex eller flera 

motgångar hade 2,4 gånger högre risk att utveckla utåtagerande problematik än de som blivit 

utsatta för motgångar noll eller en gång. Det fanns även ett samband mellan antalet motgångar 

och alkohol och/eller narkotika missbruk hos föräldrarna. Detta resultat var signifikant där 

värdet p var 0,001. På motsvarande sätt fanns det även samband mellan antal motgångar i 

barndomen och risk för att utveckla inåtvänd problematik. Inåtvänd problematik som 

nämndes i studien var depression, ångest, suicidrisk. Resultatet var även här signifikant, då 

värdet p var 0,001. I studien har forskarna även studerat samband mellan risk för utåtagerande 

problematik och variablerna otrygg anknytning till föräldrarna, dåligt självförtroende och 

sämre skolprestation. Det fanns ett signifikant samband mellan risk för utåtagerande 

problematik och var och en av dessa variabler. Resultatet visade även ett samband mellan 

dessa variabler och risk för inåtvänd problematik. Sammanfattningsvis visade Fergusson och 

Horwoods studie att ju högre grad respondenterna drabbats av utsatthet i barndomen desto 

högre grad av inåtvänd och utåtagerande problematik hade de utvecklat. I likhet med Manjula 

och Ragurams (2009) studie visade Fergusson och Horwoods (2003) studie att dåligt 

självförtroende och dålig självkänsla kunde ha bidragit till utvecklande av egen ohälsa. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen kring ämnet maskrosbarn har visat att fyra teman har varit 

genomgående, dessa var: motståndskraft, coping, socialt nätverk och föräldrars 

missbruksproblematik och psykiska ohälsa. Dessa teman kan utgöra både risk- och 

skyddsfaktorer för barn som växer upp med föräldrar med denna problematik. Under temat 

motståndskraft framkom det att personliga egenskaper kunde spela en viktig roll i 

utvecklandet av motståndskraft. Dock kunde de personliga egenskaperna även utgöra en 
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riskfaktor. Vidare visade forskningen att barnen med hög motståndskraft lättare kunde 

kvarhålla positiva känslor. Under temat coping visade studierna att barnen hade utvecklat 

olika strategier för att hantera familjesituationen. Vissa av barnen sökte stöd i sin egen 

kompetens och handlingsförmåga medan andra hade en välutvecklad intuition. Under temat 

socialt nätverk framkom det att en bra anknytning till åtminstone en förälder eller övrig släkt 

kunde verka som skyddsfaktor. Även skola och fritidsaktiviteter kunde verka som skydd. 

Dock fanns det ett antal respondenter som hade ett bristfälligt socialt nätverk på grund av att 

de inte vågade prata med andra om familjehemligheten, vilket för de kunde utgöra en 

riskfaktor. Den tidigare forskningen under temat föräldrars missbruksproblematik och/eller 

psykiska ohälsa visade att barn som växte upp med en förälder med psykisk ohälsa hade lägre 

självkänsla. De barn som växte upp med en förälder med missbruksproblematik löpte större 

risk att utveckla inåtvänd- eller utåtagerande problematik än barn som inte växt upp med en 

förälder med missbruksproblemtik.  

  

 3. Teoretisk tolkningsram 
 

Systemteori var relevant då det var viktigt att se hur det såg ut runt omkring respondenterna, 

vilka faktorer som fanns där och kunde utgöra skydd eller risk. Anknytningsteorin var 

relevant eftersom den belyste hur relationen mellan barnet och dennes föräldrar såg ut under 

de tidiga uppväxtåren. Teorierna var bestämda innan intervjuerna genomfördes, dock utgick 

inte intervjuerna ifrån dessa. Efter att datamaterialet samlats in kopplades det till systemteori 

och anknytningsteori (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

 

3.1 Systemteori 
 

Under 1970-talet utvecklade psykologen Bronfenbrenner (1979) ett ekologiskt synsätt på 

barns utveckling. Det ekologiska perspektivet innefattade ett ömsesidigt samspel mellan 

barnet och miljön där utvecklingsförloppet var en produkt av dessa två komponenter. Barnets 

utvecklingsprocess påverkades av omgivande sociala relationer som uppstod i och mellan de 

olika miljöerna samt även ett större socialt sammanhang som dessa ingick i. Modellen 

utgjordes av olika cirklar som illustrerade de olika miljöerna. På ett symboliskt sätt beskrevs 

de olika cirklarna som de ryska ”babusjkadockorna”, vilka var trädockor med olika storlekar 

som passade i varandra. Miljön delades in i olika nivåer, där närheten till barnet illustrerades 

utav de olika cirklarna. Vidare illustrerades den ömsesidiga påverkan som skapade barnets 

uppväxtmiljö och hur dessa hängde samman. Nivåerna kallades för mikrosystemet, 

mesosystemet, exosystemet samt makrosystemet. Mikrosystemet innefattade de miljöer som 

barnet hade en direkt kontakt med och som kunde avgränsas till andra miljöer både socialt och 

fysiskt. Mikrosystemet kunde även ses som en beteendeuppsättning, en primärmiljö eller som 

en social arena. De andra systemen kunde inte på samma sätt avgränsas så lätt i tid och rum. 

Mesosystemet utgjorde kontakterna, relationerna och överlappningen mellan de olika 

mikrosystemen, medan exo- och makrosystemet hade en mera överordnad inverkan på barnets 

uppväxtmiljöer. 

 

Vidare menade Bronfenbrenner (1979) att i mitten av mikrosystemet fanns individen, barnet, 

som agerade aktör i sitt liv. Aktören hade olika roller och beskrevs genom vilka uppgifter och 

vilken funktion denne hade i förhållande till sin omgivning. Övriga aktörer i systemet kallades 

för deltagare och kunde exempelvis utgöras av familjemedlemmar, kamrater i förskolan eller 

skolelever. Familjemedlemmarna hade olika roller och funktioner. Föräldrarna hade en roll, 

barnen en annan, makar sinsemellan en tredje. Mamman i familjen kanske hade den 

omvårdande rollen, medan pappan hade den försörjande rollen. Funktionellt sätt kunde det 
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vara en familjemedlem som var konfliktlösare, en som var syndabock och så vidare. Det var 

relationerna som tillsammans utgjorde de olika sociala systemen. Relationen mellan två av 

familjemedlemmarna var viktiga under barnets utveckling, men även hur en tredje part i 

familjen påverkade samspelet de emellan, så kallade subsystem. Vid en skilsmässa kunde 

stödet från pappan vara oerhört viktigt, även om barnet bodde kvar hos mamman. Hemmet 

och skolan var exempel på mikrosystem.  

 

De olika mikrosystemen utgjorde tillsammans själva ett system som kallades för 

mesosystemet. Mesosystemet hade en oerhört viktig funktion för barnets uppväxt. Beroende 

på hur mesosystemet såg ut och verkade sinsemellan kunde det leda till 

utvecklingsmöjligheter eller risker för barnet. För barnet utgjordes mesosystemet vanligtvis 

utav kontakten mellan familjen, skolan och fritidsmiljön. Ett mesosystem som var i balans 

kunde kännetecknas av att det fanns många och varierade kontakter sinsemellan 

mikrosystemen och att dessa inte utgjordes utav konflikter. Ett välfungerande samarbete 

mellan hemmet och skolan, som präglades av en ömsesidig kontakt kunde verka gynnande för 

barnets utveckling. Både att föräldrarna kom på föräldramöten som skedde på skolans 

initiativ, samt att föräldrarna själva tog kontakt med skolan om det var något problem. 

Samverkan kunde även ske på fritiden genom att föräldrarna deltog i lag- och 

förändringsarbete. De olika mikrosystemen fungerade i detta fall som bra länkar då kontakten 

skedde smidigt och då nätverket kunde stödja då det uppkom kriser. 

 

Ett nytt mesosystem uppkom när barnet rörde sig från ett mikrosystem till ett annat. 

Exempelvis när barnen rörde sig från familjen till förskolan eller skolan innebar det en 

ekologisk övergång. Dessa skedde under hela livet och avgörande för hur övergångarna 

uppfattades berodde på vilka känslor de omges av, vem som var inblandad och på vilket sätt. 

Övergången mellan förskola och skola kunde bli bra om föräldrarna kände att det var en 

positiv händelse, och följde med barnet dit så att de såg att barnet blev välomhändertaget vid 

skolstarten. Exosystemet utgjordes av formella och informella miljöstrukturer, som barnet inte 

var direkt deltagare i. Dessa miljöer kallades för samhällsinstitutioner och de påverkade barns 

utveckling på så sätt att det indirekt fick konsekvenser för barnen. Fritidsklubbar, föräldrarnas 

arbetsplats och kommunstyrelsen var några av de institutioner i samhället som påverkade 

barnets utveckling. Ett gynnsamt exosystem för barnet innebar att systemet hade ett utpräglat 

barnperspektiv och omgavs av personer som såg till barnets behov och intressen.  

 

Bronfenbrenner (1979) menade att makrosystemet kunde ses som bärare av kultur och 

värdesystem som präglades av ideologiska och institutionella mönster. Detta omgivande 

system påverkade mikro-, meso- och exosystemen på så vis att det motiverade till vissa 

aktiviteter och framhävde vissa roller och andra mindre. En viss kultur kunde präglas av ett 

visst beteendemönster i uppfostran och hur undervisning skulle ske i skolan. Detta 

avspeglades i sin tur vilket värdemönster som kulturen innefattade. Makrosystemet kunde 

även ses i relation till utvecklingsmöjligheter och risker.  

 

3.2 Anknytningsteori 
 

Bowlby (1994) studerade föräldrabeteende utifrån ett etologiskt perspektiv. Han menade att 

barnets band till sin mamma kunde ses som ett resultat av ett bestämt och delvis 

programmerat system av beteendemönster som utvecklades under barnets första månader i 

livet. Detta bindningsbeteende, vilket även kallades anknytningsbeteende, gjorde att barnet 

hölls kvar i mammans omedelbara närhet. Beteendet aktiverades när vissa omständigheter 

inträffade och kunde även upphöra om nya omständigheter rådde. Det kunde aktiveras när 
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mamman verkade oåtkomlig och om det var av hög intensitet kunde barnet bli ängsligt och 

behöva hålla fast i mamman innan beteendet upphörde. Anknytningsbeteendet utgjorde en 

slags biologisk funktion och antogs vara beskydd mot fara. Vidare hävdade han att 

anknytningsbeteendet även fanns hos ungdomar och vuxna, men att det inte aktiverades lika 

lätt. Det berodde på vilken känsla som väcktes och hur stark denna var. Vidare berodde det på 

hur relationen såg ut mellan dessa två individer. En bra relation ledde till känslan av glädje 

och trygghet, medan en hotad relation präglades av ångest och svartsjuka. Om den hotade 

relationen bröts kunde sorg och depression uppstå. Anknytningsbeteendet hos en individ 

påverkades i hög grad av upplevelser denne hade haft i sin ursprungsfamilj. 

 

Bowlby (1994) hade uppfattningen att föräldrabeteendet hade starka biologiska rötter, som 

kunde förklara de starka känslor som uppkom i samband med föräldraskapet. Men att 

beteendet även till stor dels formades utifrån miljömässiga faktorer såsom föräldrarnas 

upplevelser under barndomen. Föräldrarna kunde genom föräldraomsorg utgöra en trygg bas 

för barnet. Då barnet kände denna trygghet kunde det ge sig ut i världen med vetskapen om att 

barnet kunde återvända och vara välkommen tillbaka och att få känslomässig närhet samt tröst 

om barnet kände sig ledset. Om den ena föräldern blev sjuk visade det sig omedelbart hur 

betydelsefull basen var för barnet eller ungdomen. Att föräldern utgjorde en trygg bas för 

barnet innebar att föräldern intuitivt förstod och respekterade barnets anknytningsbeteende. 

En mamma som själv hade växt upp med negativa upplevelser under sin barndom i form av 

en ångestfylld anknytning kunde vara benägen att söka omsorg från sitt eget barn och kunde 

därmed framkallade ångest och skuld hos barnet. 

 

Anknytningsteorin belyste vikten för individer att knyta intima emotionella band till andra 

människor. Under spädbarnstiden och barndomen skedde anknytningen främst till föräldrar, 

eller annan vårdnadshavare. Under ungdoms- och vuxenlivet fanns dessa band kvar, men 

kompletterades med andra band till framtida kärlekspartners. Till en början skedde 

kommunikation mellan barnet och dess vårdnadshavare genom emotionella uttryck och 

beteenden för att senare kompletteras med språk. Denna förmåga att knyta emotionella band 

till andra människor var en viktig del av personligheten och av den mentala hälsan. Ibland 

kunde anknytningen präglas av att barnet eller den vuxne var omsorgssökande och ibland 

omsorgsgivande. 

 

Något som kunde påverka anknytningen mellan barnet och föräldern var om föräldern hotade 

att inte älska sitt barn om det betedde sig på ett visst sätt. Ett sådant hot innebar indirekt ett 

hot om att inte ge barnet tröst och kärlek i de stunder då det var ledset, skrämt eller behövde 

hjälp av något slag. Om en eller bägge föräldrarna systematiskt använde sig av sådana hot 

kunde det leda till att barnet med tiden blev ångestfyllt av att inte vara till lags och lätt fick 

dåligt samvete. Dock var det ännu mer skrämmande för ett barn om dess föräldrar hotade att 

överge det. Särskilt ifall föräldern försvann i väg eller packade barnets väska, vilket gjorde att 

barnet trodde att det ska få bo någon annanstans. En annan situation som kunde inge barnet 

skräck var om föräldern i en förtvivlad situation hotade om att begå självmord. Det kunde 

både vara ett direkt hot riktat mot barnet eller att barnet råkade höra detta när föräldrarna 

grälade. 
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Bowlby och Ainsworth (1991) genomförde en studie i Uganda under 1960-talet, som byggde 

på observationer på 28 barn och deras mödrar.  Ainsworth blev imponerad av hur barnen tidigt 

sökte kontakt med sina mödrar när de var oroliga, när modern rörde sig bort från barnet eller 

när de var hungriga. Detta var bevis på att barnet använde modern som en trygg bas för att 

utforska världen och som en oas av säkerhet. Vid situationer som kändes hotande för barnet 

grät de eller gjorde något form av läte och även någon form av hälsning när modern återvände 

från en frånvaro. Utefter detta kunde Ainsworth dela upp anknytningen mellan barnet och 

modern i tre olika mönster; trygg anknytning, otrygg anknytning samt ingen anknytning. Barn 

med en otrygg anknytning grät mycket när modern var i närheten medan barn med en trygg 

anknytning grät lite om modern inte var närvarande eller på väg att gå. Barn som inte hade 

någon anknytning till sina mödrar blev lämnade under långa perioder av omottagliga mödrar.  

 

3.4 Sammanfattning av teorier 
 

Systemteori utgick ifrån att individen var i centrum och samspelade med dess omgivning. 

Individen ingick i olika system: mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet och 

makrosystemet. Beroende på hur de olika systemen samverkade kunde de utgöra både risk 

och skydd för individen. Anknytningsteorin innebar att anknytningen mellan barnen och dess 

närmaste vårdnadshavare utvecklades under uppväxten. Om inte föräldern fanns tillgänglig 

och kunde uppfylla barnets behov kunde det utgöra en risk för barnet.  

 

 4. Metod och empiriskt material 

 

4.1 Val av metod 
 

I föreliggande studie ansågs mest lämpligt att använda en kvalitativ metod för att besvara 

syftet och frågeställningarna. Avsikten har inte varit att generalisera varför vissa barn vilka 

växer upp med en eller flera föräldrar med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa blir 

maskrosbarn, utan att få en större kunskap och en ökad förståelse i ämnet. Avsikten var inte 

heller att generalisera vilka riskfaktorer som funnits i miljön för dessa barn utan att även här 

få en större kunskap. En kvalitativ studie innebär att studera situationer och individer ur ett 

helhetsperspektiv, samt att studera dem i deras naturliga helhetssammanhang. Den kvalitativa 

metoden innebär även en strävan efter att försöka förstå vissa enskilda teman som sedan 

kopplas till helheten. Vidare fokuserar den kvalitativa metoden på individens subjektiva 

upplevelser. Forskare som bedriver kvalitativ forskning försöker förstå hur individens 

livsvärld upplevs genom ett empatiskt förhållningssätt. Utifrån detta kopplas individens 

subjektiva upplevelse till teoretiska perspektiv. Studien utgick ifrån en abduktiv ansats. 

Studien baserades till en början på tidigare forskning. Därefter samlades forskning in från 

empirin som sedan kopplades till teori. Slutligen innebär en abduktiv ansats att en omtolkning 

görs av materialet (Larsson et al., 2005). Vidare var studien retrospektiv, vilket innebar att 

respondenterna såg tillbaka på sin uppväxt. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att fånga upp målande beskrivningar av 

kvalitativa aspekter utifrån den intervjuades livsvärld. Intervjuerna bidrar till ett utbyte, ett 

samspel mellan forskaren och respondenten (Larsson et al., 2005). Då målet var att nå 

respondentens livsvärld var den kvalitativa forskningsintervjun det bästa alternativet i studien. 

Inom den kvalitativa forskningsintervjun finns olika grader av struktur på intervjuer, varav 

datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Den 

semistrukturerade intervjun baserades på en intervjuguide med olika teman. Dock hade 

respondenten frihet att själv utforma svaren. Frågor som inte ingick i intervjuguiden ställdes 
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även, såsom följdfrågor som anknutit till det respondenten tidigare sagt. 

        

4.2 Datainsamling och genomförande 
 

I vår studie om maskrosbarn användes ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att 

forskaren utifrån vissa kriterier väljer ut vissa respondenter som har specifika kvalitéer. I vår 

studie innebär dessa kriterier att vara ett maskrosbarn, det vill säga ett barn som har växt upp 

med en förälder med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa och ändå klarat sig bra. 

Ett strategiskt urval gjordes på grund av att ämnet var av känslig karaktär och att det var svårt 

att nå respondenter med de upplevelser som studien skulle belysa. På ett strategiskt sätt togs 

kontakt via e-mail med en stödorganisation i Mellansverige. Då inget svar kom togs även 

kontakt via telefon. Detta resulterade i att flera intervjuer bokades in med ett antal 

respondenter. Vidare togs kontakt med en person i vår närhet. Kontakten resulterade även den 

i ett antal inbokade intervjuer. En intervjuguide utformades innan intervjuerna ägde rum. 

Intervjuguiden bestod av teman som berörde olika tidpunkter i respondenternas liv. Frågorna i 

intervjuguiden hade en logisk följd, detta för att det skulle vara lättare och mer naturligt för 

respondenten att svara. I intervjuguiden hade teoretiska begrepp såsom coping och anknytning 

konkritiserats i intervjufrågor på ett mer lättförståeligt sätt. Även ett missivbrev utformades 

för att tydliggöra studiens syfte och respondenternas rättigheter, samt våra kontaktuppgifter. 

Detta brev fick respondenterna i början av intervjun. Slutligen konstruerades även en 

nätverkskarta som varje respondent fyllde i, detta för att få en klarare bild av hur deras 

nätverk sett ut under deras uppväxt. För att öka tillförlitligheten i studien lånades en diktafon 

så att intervjuerna kunde spelas in, dock med samtycke från respondenterna. Innan de riktiga 

intervjuerna ägde rum gjordes testintervjuer, detta för att se huruvida frågorna uppfattades och 

hur de var att förstå (Lantz, 1993). Efter testintervjuerna gjorde några justeringar gällande 

utformningen av frågorna.  

 

Intervjuerna skedde i Mälardalens högskolas lokaler, detta för att få en neutral plats. Dock 

med förutsättningen att respondenterna kände sig bekväma med detta, vilket respondenterna 

uppgav att de gjorde. Ett antal av intervjuerna skedde i de lokaler som organisationen i 

Mellansverige arbetade i. Under intervjuerna ställdes även en del frågor till respondenterna 

som inte ingick i intervjuguiden, detta eftersom det fanns en del följdfrågor som kändes 

relevanta. När en respondent berättat om en händelse i uppväxten kunde vi exempelvis fråga 

hur respondenten kände kring detta.  Efter intervjuerna tackades respondenterna för deras 

medverkan och blev förfrågade om de ville läsa igenom transkriberingen innan den 

sammanställdes. De blev även tillfrågade om de ville ta del av den färdiga studien och ifall 

kontakt fick tas vid behov av kompletterande frågor.  

 

4.3 Databearbetning och analysmetod 
 

Efter att ha intervjuat respondenterna transkriberades samtliga intervjuer. En transkribering 

innebär att forskaren skriver ner ord för ord vad respondenten har sagt. Datamaterialet delades 

upp och vi transkriberade fyra intervjuer var. För att bryta ner transkriberingen av intervjuerna 

användes meningskoncentrering. Först lästes transkriberingarna igenom för att få en 

helhetsbild. Därefter fastställdes meningsenheterna som respondenterna uttryckt. Utifrån 

meningsenheterna och frågeställningarna skapades teman, därefter tolkades dessa utan att låta 

förförståelsen styra. Slutligen sammanställdes dessa teman i en beskrivande utsaga, vilket 

utgjorde resultatet (Kvale, 1997). Respondenternas riktiga namn figurerades för att de skulle 

behålla sin anonymitet. 
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Vidare analyserades resultatet av studien utifrån den hermeneutiska cirkeln. Hermeneutik är 

ett synsätt som innebär en strävan efter att förstå en texts mening. Denna analysmetod lägger 

stor vikt vid att forskare har en förförståelse inför studien. Även i denna studie var det viktigt 

att vara medveten om sin förförståelse då denna kunde spela en stor roll (Larsson et al., 2005). 

Den hermeneutiska cirkeln används för att kunna få en förståelse av en text. Denna förståelse 

sker genom en process där de enskilda delarnas innebörd bestäms utav textens helhetliga 

mening. De enskilda delarna kan bidra till en ändring av hur textens hela mening uppfattas, 

vilket även i sin tur kan påverka de enskilda delarna. Detta kan utgöra en oändlig process, 

men brukar upphöra när helheten blivit enhetlig, det vill säga fri från motsägelser (Kvale, 

1997). I studien gjordes först delanalyser utifrån de åtta olika temana, vilka kopplades till 

tidigare forskning och teorier.  Därefter sammanställdes dessa till en helhet. Denna kopplades 

sedan till frågeställningarna och syfte. Slutligen skrevs en slutdiskussion där alla studiens 

delar och helhet diskuterades och kopplades ihop.  

 

4.4 Förförståelse 
 

Att vara medveten om vår förförståelse var viktigt när studien skulle genomföras. 

Förförståelse var inte enbart en kunskap dessförinnan studien tog sin början utan den gav även 

riktning i sökandet. Den påverkade även valet av ämne att studera och utan förförståelsen 

fanns det inget problem eller något som kunde ge ledtrådar (Ödman, 2007). Därför skrevs 

förförståelsen ner innan intervjuerna genomfördes.  

 

Vårt brinnande intresse för ämnet maskrosbarn har bidragit till mycket läsning kring ämnet, 

bland annat biografier. I många biografier beskrevs misärförhållanden ofta som extrema där 

barnen fick vara den vuxna och som tog hand om hushållet och där alla pengarna inom 

familjen gick till missbruket. Även om vi inte trodde att denna bild stämde generellt, så 

påverkade det ändå våra fördomar och förförståelse kring ämnet. Vidare har läsning av artiklar 

och litteratur som funnits på forskningsfältet bidragit till en mer fördjupad förståelse. Även 

medias negativa bild av missbrukarfamiljen och psykiskt sjuka har påverkat förförståelsen. 

Ofta stämplas psykiskt sjuka i media som galningar och som en fara för samhället. Detta 

ledde till att tron att det fortfarande var tabubelagt att prata om detta ämne och därmed 

upprätthölls bilden som presenterades i media. Genom arbetslivserfarenheter samt VFU 

perioder har vi mött människor, dels med egen problematik, och dels barn till föräldrar med 

missbruksproblematik och/eller psykisk sjukdom. Även egna erfarenheter i livet har bidragit 

till förförståelsen. Sammanfattningsvis så har bilden av ett ”typisk” maskrosbarn varit att 

denne är utåtriktad och social eller blyg och osäker.  Ett genomgående karaktärsdrag hos 

maskrosbarnet är driftighet. En uppfattning har även varit att många maskrosbarn är hårda 

utåt, men känsliga inombords. Utifrån läsningen kring ämnet har vi upplevt att det varit fler 

kvinnor som trätt fram och berättat om sin uppväxt, vilket har gjort att förförståelsen 

egentligen mest gäller för kvinnor samt att det finns fler kvinnor som är maskrosbarn.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet innebär att forskare undersöker det fenomen de ämnar göra enligt syftet. Kan inte 

detta uppnås, innebär det att validiteten är låg. Detta kriterium utgör intern validitet. Vi har i 

frågeställningarna frågat efter risk- och skyddsfaktorer, de svar som erhållits innehåller 

faktorer som anses verka som risk respektive skydd. Dock finns det inte ett entydigt svar på 

frågeställningarna då det kan ha funnits andra faktorer som respondenterna inte har upplevt 

eller berättat om i intervjuerna. För att öka den inre validiteten är det viktigt att formulera 

öppna intervju frågor som ger ett svar som kan kopplas till syfte och frågeställningar, vilket 
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har gjorts i studien. Validiteten beror även på om studier kan generaliseras, detta är den 

externa validiteten. Den externa validiteten i studien är obefintlig då ett fåtal respondenter 

medverkar. Det hade behövts ett representativt urval, dock är detta inte möjligt i en kvalitativ 

studie (Bryman, 2002). Validiteten inom kvalitativ forskning handlar snarare om att kunna ge 

informationsrika fallbeskrivningar och analys av detta än om urvalsstorlek (Larsson et al, 

2005).  

 

Reliabilitet är ett begrepp som innefattar tillförlitligheten i studien och som präglar 

trovärdigheten (Bryman, 2002). I kvalitativa studier utgör forskare själva mätinstrumentet och 

detta påverkar studiens trovärdighet (Kvale, 1997). Intern reliabilitet innebär att om det är 

flera forskare som utför en studie tillsammans diskuterar och kommer överens om vilken 

tolkning som ska ske (Bryman, 2002). Tillsammans har vi diskuterat och kommit fram till en 

tolkning av studiens resultat. Då hermeneutisk analys användes kunde helheten ha tolkats 

annorlunda beroende på hur vi uppfattade delarna (Kvale, 1997). Extern reliabilitet innebär att 

om två nya forskare skulle göra om samma studie, replikera den, skulle de få liknande 

resultat. Dock är det i kvalitativa studier svårt att uppnå hög extern reliabilitet då sociala 

miljöer inte kan ”frysas”. Det är heller inte målet med kvalitativa studier (Bryman, 2002).   

 

4.6 Etiska aspekter 
 

Etiska aspekter var viktiga att beakta under hela forskningsprocessen. Det gick inte att 

undvika etiska dilemman under intervjuerna, utan det viktiga var att försöka lösa dessa på ett 

sätt att det blev bra för både forskaren och respondenten (Kvale, 2007). Under en intervju 

ställde en respondent frågor till oss som intervjuade kring egen erfarenhet, vilket hänvisades 

till efter intervjun. Detta eftersom det inte var lämpligt att diskutera det under intervjun. Detta 

forskningsämne var i sig av känslig karaktär då respondenterna fick svara på frågor kring 

deras barndom. Det kunde ha väckt minnen och känslor hos respondenterna, vilket kunde ha 

gjort det svårt att veta om vissa frågor upplevdes som kränkande och obehagliga att svara på. 

Därför var det viktigt att inta ett professionellt förhållningssätt präglat av empatisk förståelse. 

Dock upplevde vi att respondenterna kände sig bekväma med frågorna. En del av 

respondenterna berättade om många minnen som inte var relevanta för studien, där vi borde 

ha avbrutit och inriktat respondenten på nästa fråga. Vi valde att inte göra detta då vi märke 

att behovet om att prata om sin barndom fanns hos vissa respondenter. För att försöka minska 

risken att frågorna skulle uppfattas som alltför känsliga i intervjuerna gjordes testintervjuer. 

Det gav även en chans att upptäcka problem med intervjufrågorna samt sättet att ställa dem 

på. Det blev då möjligt att revidera intervjufrågorna innan de riktiga intervjuerna 

genomfördes.  

 

Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska krav som ska följas då forskning bedrivs. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskare informerar respondenten om studiens syfte, hur 

studien är upplagd samt eventuella fördelar och nackdelar med att delta i studien. 

Respondenterna blev informerade innan intervjuerna om att han eller hon deltog frivilligt och 

när som helst kunde välja att lämna intervjun. Samtyckeskravet innefattar att deltagare i en 

undersökning själva bestämmer om de vill delta eller inte. Kontakten med respondenterna 

skedde genom att ansvarig personal på stödorganisationen i Mellansverige frågade 

respondenterna om de ville medverka i studien. På motsvarande sätt hade personen i vår 

närhet tagit kontakt med respondenterna. Detta innebar att respondenterna fritt kunde välja att 

medverka, utan att de behövde prata med oss innan. Konfidentialitetskravet innebär att privat 

data som kan identifiera respondenten inte ska redovisas i studier. Respondenternas riktiga 
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namn har inte redovisats i studien, utan de har döpts om till figurerade namn. Nyttjandekravet 

säger att uppgifter om respondenten endast får användas i forskningssyfte (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2003). De uppgifter som respondenterna uppgav har endast använts 

i denna studie. Nyttjandekravet innebär även att respondenterna ska ha möjlighet att ta del av 

studien, därför informerades respondenterna om att den färdiga studien kunde skickas. 

 

 5. Resultat  
 

Resultatet av föreliggande studie har konkretiserats i åtta olika teman, dessa är: relationen till 

föräldrar, relationen till syskon, viktiga personer, skola, fritidsaktiviteter, upprätthållandet av 

en fasad, känsloreaktioner samt överlevnadsstrategier.  

 

5.1 Presentation av respondenter 
 

Emma växte upp med en pappa som hade missbruksproblematik, pappans problematik 

påverkade till att Emmas mamma under en period gick in i en depression och till att de skilde 

sig. Emma växte även upp med två systrar. Till skillnad från Emmas föräldrar bodde Elins 

föräldrar bodde aldrig ihop under hennes uppväxt. Elins mamma hade borderline 

personlighetsstörning och pappan hade alkoholproblem. Elin växte även upp med en 

lillasyster. Även Erika växte upp med två föräldrar med alkoholproblematik, hennes mamma 

hade även psykisk ohälsa. Erika växte upp med tre äldre syskon. Ellinors mamma var psykiskt 

sjuk och hade alkoholproblem. Ellinor hade en äldre bror som flyttade hemifrån tidigt. Ebbas 

föräldrar bodde ihop och hennes pappa hade psykisk ohälsa. I Ebbas familj fanns även två 

systrar. Emil bodde hos sin mamma men hade kontakt med sin pappa som hade 

alkoholproblem. Eva växte upp med båda sina föräldrar och en yngre syster. Pappan hade 

alkoholproblem. Elisabeth växte också upp med båda sina föräldrar. Hon hade tre bröder. 

Elisabeths pappa hade alkoholproblem.  

 

5.2 Relation till föräldrar 
 

Alla respondenterna har växt upp med minst en förälder med missbruksproblematik och/eller 

psykisk ohälsa. Detta har påverkat relationen mellan respondenterna och den ”sjuka” 

föräldern, i en del fall har det även påverkat relationen mellan respondenten och den ”friska” 

föräldern. När Ellinor var 11 år berättade hennes pappa att hennes mamma hade 

alkoholproblem. Hon berättar följande: ”Min mamma var frisk tills att jag var 11 år och jag 

hade jättestark anknytning till dem, jag visste att de älskade mig och att jag fått så väldigt 

mycket med mig tills jag var 10-11 år”. På grund av detta säger Ellinor att hon har fått en bra 

självkänsla. Vidare beskriver Ellinor att hon är en syntes av sina föräldrar och att hon kan se 

alla sidor de har hos sig själv. Några liknande egenskaper hon beskriver om sin pappa är att 

han är en drömmare och visionär. Ellinor berättar att hennes pappa reagerade med att bli 

barnslig när hennes mamma blev sjuk, det gjorde att Ellinor fick vara vuxen och ta ansvar 

hemma. Men däremot beskriver hon att hennes pappa trots barnsligheten alltid kunde visa sin 

kärlek och bekräfta henne. Ellinor och hennes pappa kunde sitta uppe på nätterna och fundera 

över vad de skulle göra åt situationen hemma. Ellinor beskriver sin relation till sin pappa som 

väldigt betydelsefull och att han är hennes bästa vän. Ellinors mamma beskrivs som 

strukturerad, organisatorisk och som en varm människa som alltid hjälpte alla i hennes 

omgivning. Första tecknet på att mamman var sjuk beskriver Ellinor att det var när hon 

började dricka. Då förstärktes hennes mindre bra egenskaper. Strukturen och organiseringen 

gick till överstyr och allt skulle vara på sin plats i hemmet för att det skulle se bra ut utåt. Då 
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kunde Ellinors mamma bli helt galen om hon lagt en strumpa fel och säga vassa kommentarer. 

Vidare berättar Ellinor att hennes mamma gick in i sin första depression när Ellinor var 14 år, 

när hon hade bestämt sig för att sluta dricka. Under i stort sett hela årskurs åtta låg hennes 

mamma i sängen och var självmordsbenägen. Ellinor berättar att det under denna tid inte gick 

att prata med henne, att hon var helt okontaktbar som en zombie.  

 

För Eva har det istället varit hennes pappa som hade alkoholproblem. Eva beskriver relationen 

till sin pappa som dubbeltydig, dels var han den person hon kunde diskutera med och dels var 

han ”jävligt tråkig” när han drack. Hon beskriver vidare att pappan ändå var den som var med 

och spelade ishockey och fotboll och var kul. Pappan nämns ha egenskaper som social, 

sportig och bestämd. Mamman beskriver Eva som glad och trevlig, sparsam och 

omhändertagande. Däremot berättar Eva att hennes mamma inte orkade ha henne hemma när 

hon väntade hennes lillasyster. Eva blev då lämnad hos sin mormor i ett par månader, vid ett 

tidigare tillfälle bodde hon ett par månader hos sin farmor då hennes föräldrar funderade på att 

skiljas. Eva belyser hur relationen mellan henne och föräldrarna har sett ut. Hon beskriver att 

de hade ett problematiskt sätt att hantera problem på. Mamman blev förtvivlad och orkade 

inte och kunde ibland svimma. Pappan var den som skulle ta tag i saker, men gjorde inte det 

utan det fick Eva göra själv. Hon berättar: ”Så försökte jag cykla runt och leta efter syrran till 

exempel”. Ebba berättar att hennes pappa var ganska våldsam och kränkande och att han hade 

svårt att hantera att dottern blev tonåring. På grund av detta säger Ebba att hon har fått en låg 

självkänsla. Hon säger att det nästan blev krig hemma och att hennes mamma aldrig sa emot 

hennes pappa. Vidare berättar Ebba att hennes mamma är en riktig ”bullmamma” som 

verkligen bryr sig om alla och som är otroligt omtänksam.  

 

Emma berättar att hon har haft en pappa med alkoholproblem. Hennes föräldrar skiljde sig när 

hon var 7 år och då förklarade de att anledningen var för att pappa drack. Till en början bodde 

Emma varannan vecka hos sin pappa, men hans drickande eskalerade vilket gjorde att hon 

började bo mer hos sin mamma. Emma beskriver sin pappa som en person som ljuger mycket. 

Som exempel berättar Emma om att föräldrarnas gård var skriven på hennes mamma och att 

när mamman skulle sälja den gick hon in i en depression för att det var mycket skulder. Under 

denna period fick Emma tvätta, städa och laga mat hemma för att mamman inte orkade. 

Emma uttrycker att hon gjorde allt för att få vardagen att fungera. Hon blev mamma till sin 

tvillingsyster och lillasyster. Även Emils mamma var viktig för honom. Emil säger att 

följande om sin familj: ”Min familj har varit min mamma, alltid. Slut”. När Emil får frågan 

om huruvida hans pappa har funnits med i bilden, svarar han följande: ”Alltså för att man ska 

kvalificeras för familj så tycker jag ändå att man ska…värna om vissa ideal och värdegrunder 

och de fanns inte riktigt där”. Vidare beskriver Emil sin mamma som hans ängel och 

beskyddare och att hon också är ett maskrosbarn, men att hon har sina brister också precis 

som alla andra. Emil beskriver att hans pappas personlighet påverkas mycket av alkoholen, 

alkoholen gjorde att pappan inte var speciellt trevlig eller rolig. Dock uppger han att hans 

pappa också har bra sidor, att han är driftig, rättvis, duktig och snäll. Vidare menar Emil att 

han kanske skulle ha haft en bättre relation till sin pappa om han hade växt upp med honom 

ensam, men att Emil inte tycker att pappan förtjänar det. Emil betonar att han inte vill att hans 

mamma ska tro att han glömt bort allt som hon gjort för honom. Han säger att hans mamma 

har kämpat för honom. Vidare säger Emil att han kommer att ta hand om sin mamma när hon 

blir gammal och göra allt för henne precis som hon gjort för honom.  
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Elin växte upp med två föräldrar som är sjuka, hennes mamma har borderline 

personlighetsstörning och hennes pappa har alkoholproblem. Elin beskriver att i hennes 

mammas värld är allt svart eller vitt. Detta menar hon vidare gör att hennes mamma har svårt 

att ha nära relationer. Elin berättar vidare att hennes mamma hade fruktansvärda 

humörsvängningar och att det kunde växla från ena stunden med gråt till att hon började 

skrika. Därutöver präglades mammans tillvaro utav att hon ett stort kontrollbehov och att allt 

skulle vara pedantiskt rent. Elin beskriver att hennes mamma mer ville ha en vänskapsrelation 

till henne, då hon pratade om alla hennes killar och om ekonomi med Elin. Elin blev psykiskt 

misshandlad av mamman dagligen då hon blev arg. Mamman kunde säga saker som att hon 

hatade Elin och att hon var ful. Sin pappa beskriver Elin på ett sådant sätt att hon inte känner 

honom väl och att han hade svårt att prata om sina känslor och var kall. Elisabeth har också 

haft en pappa med alkoholproblem som hon beskriver blev helt odräglig när han drack. 

Samtidigt säger hon att hennes båda föräldrar var jättesnälla och att hennes mamma alltid 

försökte att skydda barnen. Elisabeth uttrycker att mamman alltid försökte vara sig själv. 

Pappan var väldigt ”pappig” som nykter. Elisabeth berättar att de brukade vara ute och tälta på 

holmar. Fram tills att Elisabeth var 20 år var hennes mamma en trygghet för henne, men där 

någonstans började även hon att dricka alkohol som hon blandade med lugnande tabletter.  

 

På ett tydligt sätt beskriver Erika att det finns två sidor hos sina föräldrar, att det beror på hur 

man väljer att se på det. Erika berättar att pappan var lekfull, rolig och intresserad av sociala 

frågor och att det var mycket diskussioner hemma. Hon delger också att hennes pappa alltid 

har druckit och att han fortfarande gör det. Erikas mammas psykiska ohälsa började märkas 

när mamman var i 18-års ålder och fick åka in till psykiatrin för självmordsförsök. Erika har i 

efterhand fått höra att mamman började dricka när hon själv föddes. Mammans syfte var att 

börja dricka för att pappan skulle börja dricka mindre. Hon kombinerade även alkohol med 

tabletter. Erika säger att mammans bra sidor var hennes kreativitet, att hon alltid ville ha fint 

omkring sig. Vidare menar Erika att mamman var kärleksfull och uppmuntrande när hon 

mådde bra. Men det fanns perioder då mamman kunde försvinna i väg, max tre veckor i 

sträck. Under den tiden fanns det inte alltid mat och Erika fick ta hand om sig själv. Vidare 

berättar Erika att hon har skött sig själv sen hon var 7 år, exempelvis sin ekonomi och sina 

kläder.  

 

5.3 Relation till syskon 
 

Alla respondenterna i studien har hel eller halvsyskon. Relationerna till dessa har sett olika ut 

och betytt olika mycket för respondenterna. Fem av respondenterna har ett syskon som själv 

har utvecklat ohälsa på något sett under uppväxten eller senare i livet. Eva har en 5 år yngre 

syster, hon beskriver relationen såsom att hon har tagit ansvar och har försökt att uppfostra 

henne. Trots att Eva inte har många minnen av sin syster i tidigt ålder anser hon själv att hon 

måste ha brytt sig om henne då hon var mycket orolig för sin yngre syster. Eva berättar att hon 

och hennes syster var väldigt olika, eftersom systern revolterade mer och medan hon själv var 

det till synes duktiga barnet. Eva berättar att hennes syster har utvecklat egen ohälsa i vuxen 

ålder.  

 

Ebba växte upp med två äldre systrar, den äldsta systern hade hon ingen relation med under 

uppväxten på grund av att denne är mycket äldre och flyttade hemifrån när Ebba var liten. 

Den andra systern beskriver Ebba som hennes bästa vän fram till 12 års ålder då de istället 

började bråka. Ebba upplever även att systern på något sätt hade egen ohälsa, vilket gjorde att 

hon bråkade en del hemma och var väldigt utåtagerande. Emma har även hon växt upp med 

två systrar, en tvillingsyster och en yngre syster. Emma berättar att hon inte hade någon nära 
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relation med sin yngre syster utan hon höll ihop med sin tvillingsyster. Vidare säger Emma att 

hon under hela sin uppväxt stod väldigt nära sin tvillingsyster, trots att denna utvecklade egen 

ohälsa. Emma menar att när hennes syster utvecklade ohälsa var det hon som tog all plats, 

vilket gjorde att hon själv inte kunde prata med någon i deras omgivning om 

familjesituationen. Till följd av detta berättar Emma att hon stundvis kände sig bortglömd och 

att hon under en period även fick agera medlare mellan systern och deras mamma.  

 

Erika har växt upp med tre äldre syskon, två bröder och en syster. När Erika var 13 år fick hon 

en lillasyster, dock nämner hon inget om deras relation. Erika beskriver sin äldsta bror som 

sin stora idol när hon växte upp. Hon berättar att det var de som var mest lika till sättet av 

syskonen och i den relationen fanns mycket värme och kärlek. Vidare säger Erika att brodern 

sedan utvecklade egen ohälsa, vilket gjorde att han inte var hemma mycket. Den andra 

brodern beskriver Erika som ordentlig och lugn. Erika berättar att det var han som tog hand 

om systrarna för att de inte skulle märka allt som pågick hemma. Relationen till sin syster 

beskriver Erika som att den varit ”olika”. I likhet med den andra brodern var de väldigt olika 

till sättet, vilket gjorde att de inte hade mycket gemensamt. Dock har även systern varit viktig 

under stunder då det var jobbigt hemma. De tröstade varandra och höll ihop då föräldrarna 

bråkade. Erika sov i sina föräldrars rum, vilket gjorde det jobbigt när de bråkade och då kom 

systern och tog hand om henne, Erika berättar: ”Så kom hon och hämtade mig för hon visste 

att jag stod utanför och var rädd. Så samtidigt betydde hon jättemycket”.  

 

Elisabeth växte upp med tre bröder, varav en har utvecklat egen ohälsa. Relationen till 

bröderna beskriver Elisabeth som bra, men att det var den äldre brodern som hon stod 

närmast: ”Och vi har alltid varit väldigt tajta under hela vårt liv”. De var väldigt nära 

varandra under uppväxten och de fick tillsammans ta mycket ansvar för de yngre bröderna.   

Elin växte upp med en 6 år yngre halvsyster som hon uppger att hon hade en bra relation med 

när hon bodde hemma, de stod varandra nära. Ellinor har en ganska mycket äldre bror, vilket 

gjorde att hon ansåg att de inte hade mycket gemensamt. De bråkade mycket som syskon gör 

och han flyttade hemifrån innan deras mamma blev psykiskt sjuk. Detta gjorde att det tog 

längre tid för brodern att inse hur sjuk deras mamma var än vad det gjorde för Ellinor. Emil 

bodde inte med några syskon, men har en halvbror som cirka 9 år yngre än honom. 

 

5.4 Viktiga personer  
 

För majoriteten av respondenterna i studien har det funnit någon person utanför familjen 

under deras uppväxt som de har upplevt som extra viktig. Grannar, lärare och vänner har 

exempelvis spelat en stor roll för respondenterna då det har varit jobbigt hemma.  Endast 

Emma och Elin uppger att de inte haft någon viktig person i deras liv utanför familjen när de 

växt upp. Ellinor berättar om hennes skolkurator: ”Och hon var jätte jätte betydande, väldigt 

viktig vuxen som kanske var den enda vuxna personen som skulle ha sett om allting bara gick 

åt skogen för mig, som var den enda som hade lite koll”. Citatet belyser att Ellinors 

skolkurator var viktig på det sätt att Ellinor kunde lita på att det fanns någon som skulle fånga 

upp henne ifall att hon inte längre orkade med sin situation hemma. Ellinor pratar även om sin 

teaterlärare som en viktig person, inte för att hon på något sätt pratade om sin situation 

hemma med denne utan för att hos henne kunde Ellinor slappna av och släppa allt som var 

jobbigt hemma. Elisabeth säger att det var hennes mormor som stod för tryggheten i hennes 

liv. Mormodern var en fast punkt som aldrig rubbades, och trots dispyter dem emellan fanns 

hon och var den hon var. Ebba berättar att hennes bästa kompis var väldigt viktig, hon var 

mycket hemma hos bästa kompisen och under en kort period bodde hon även där. Vidare 

uttrycker Ebba att hon kunde berätta om sin familjesituation för bästa kompisen och vara ärlig 
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om vad som hände hemma.  

 

Emil berättar att hans träslöjdslärare trodde på honom och hans kapacitet även fast han var 

stökig och jobbig i skolan. Trots att Emil själv inte anser att han var särskilt kunnig inom 

ämnet lyfte läraren honom genom att ge Emil ett högt betyg. Emil säger att träslöjdsläraren 

gav honom trygghet och en tro på sig själv utan att behöva vara ”tuff” som han annars var. 

Emil nämner även en vän till hans mamma som var väldigt viktig. Han beskriver denne vän 

som ödmjuk och snäll, och inte så ”macho” som en man förväntas vara. Emil betonar att han 

tyckte om denna vän: ”…han va lite töntig såhär och det var jäävligt skönt och ha en sån man 

i sitt…i sin närhet och han betydde mycket för mig…”. Erika uppger att en granne betydde 

väldigt mycket under hennes uppväxt, eftersom det bara var att gå ner till honom. Grannen 

uppmärksammade Erikas familj utan att lägga sig i och det räckte. Erika hade under sin 

uppväxt problem med mattematik, detta visste grannen om och gjorde olika mattetal som 

Erika var tvungen att lösa innan hon fick komma innanför dörren. Vidare berättar Erika om en 

kompis som hon träffade redan i 7 års ålder. Kompisen hade det också jobbigt hemma och de 

båda var, enligt Erika lite udda och fann på det sättet varandra. När Eva växte upp fanns det 

en äldre vän som jobbade på hennes skola som betydde jättemycket. Eva berättar att hon och 

denne kunde prata nästan dygnet runt under en lång period. De hade djupa diskussioner och 

kunde sitta fram till på morgonen och tala om vad som helst.  

 

Fem av respondenterna berättar om hur viktiga deras kompisgäng var när de växte upp, detta 

trots att kompisgängen i vissa fall hade ett destruktivt beteende. Ellinor säger att relationen till 

hennes vänner var en otroligt viktig skyddsfaktor. Detta eftersom det gav henne trygghet att 

veta att de fanns där för henne när hon växte upp, även om de tillsammans var utåtagerande 

och drog med varandra i dumma saker. Även Elisabeth uppger att hon tillsammans med två 

andra tjejer i klassen gjorde uppror i skolan och höll ihop mot lärarna. Elisabeth berättar: ”Vi 

var tre tjejer som höll ihop. Och alla hade vi något taskigt såhär bakom oss”. Emil uppger att 

äldre kompisar var viktiga under hans uppväxt trots att de inte på något sätt ledde honom i rätt 

riktning. Vidare menar Emil att han såg upp till dessa trots att de inte var bra förebilder, utan 

eftersom de var äldre och bättre på exempelvis att måla graffiti. Ebba berättar att hennes 

tjejkompisar alltid har funnits där för henne när hon blivit retad av andra i skolan. Även fast 

alla vännerna inte visste om hur situationen var hemma har de alltid stöttat henne och har i 

och med det varit viktiga.  

 

5.5 Skola 
 

Respondenterna har olika känslor kring sin skolgång och en del av de anser att hemmiljön har 

haft en inverkan på hur de har haft det i skolan. Ebba säger att hon började skolka mycket från 

skolan i och med att det var mycket bråk hemma, detta gjorde även att hon fick dåliga betyg 

och hon upplevde att lärarna tyckte att hon var jobbig. Även efter att ha berättat om sin 

situation hemma kände Ebba att lärarna inte förstod hur det kunde gå ut över skolarbetet. 

Ebba berättar efter att ha tänkt efter en stund: ”…så jag kände mig ganska missförstådd tror 

jag av lärarna”. Även Ellinor uppger att situationen hemma påverkade hennes skolarbete. 

Eftersom hon var en ambitiös elev och ville mycket blev hon frustrerad över att det inte fanns 

tid eller ork till att klara av alla skoluppgifter. Om mamman var jättefull och behövde åka till 

sjukhuset gick all tid till det istället för att göra hemläxan. Ellinor upplevde att det blev ett 

krig mellan henne och lärarna, eftersom hon sökte deras bekräftelse medan de trodde att hon 

struntade i skolan då hon inte hann med alla skoluppgifter. Vidare ansåg Ellinor att oron och 

ångesten över skolan var nästan lika stor som över situationen hemma. För Emil gick det bra i 

skolan, men han uppger att det troligtvis hade gått bättre om han ansträngt sig mer. Erika 
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beskriver att hon var ganska provokativ och var borta mycket ifrån skolan men att det ändå 

gick bra: ”På något konstigt sätt så klarade jag det. Ja, jag hade bra betyg…”. Vid ett tillfälle 

trodde lärarna i skolan att Erika använde droger eftersom hon ofta var trött, men anledningen 

till att hon var trött var att hon var ute sent på kvällarna och gick för att slippa ”fyllefesterna” 

hemma. Dock missade lärarna att fråga varför hon var trött och drog istället egna slutsatser. 

Elin och Eva uppger båda att det gick bra i skolan och att det inte var några problem. Elin 

berättar även att hennes mamma var väldigt pådrivande när det gällde läxor. Skolan var en 

plats där Elin kunde släppa de problem som fanns i hemmet och bara vara ”normal”. Även 

Emma berättar att det var i skolan hon fick vara barn eftersom hon då inte behövde tänka på 

allt där hemma. Elisabeth tyckte inte om skolan utan trivdes bara under teckningslektionerna. 

 

5.6 Fritidsaktiviteter 
 

Majoriteten av respondenterna uppger att de har ägnat sig åt olika fritidsaktiviteter under sin 

uppväxt. Flera uppger vidare att fritidsaktiviteterna har varit viktiga och ett sätt att komma 

ifrån hemmiljön. Elin nämner endast fritidsaktiviteter i förbifarten, att hon ”typ har dansat” 

under sin uppväxt. Emma berättar att hon var väldigt intresserad av dans och att hon sedan 

gick på ett dansgymnasium. Ellinor berättar att hon spelade badminton fram tills att hon gick i 

sjuan för att hon då inte tyckte att hon hade tid att spela längre. Anledningen till detta var att 

hon behövde ta hand om och se efter sin mamma som hade alkoholproblem. Däremot nämner 

Ellinor att teatern har spelat en viktig roll för henne: ”Jag gick på teater och det var en sak 

som var väldigt viktig och den enda saken jag inte slutade med”. Och det tror jag har 

påverkat mitt liv otroligt mycket. Hon berättar att hon sedan började på teatergymnasium och 

att hon därefter har arbetat mycket med teater. Även Ebba har spelat teater och har varit med i 

en teatergrupp. Vidare berättar Ebba att hon hållit på med ridning och dans på sin fritid. Hon 

nämner även att hon skrev dagbok och dikter.  

 

Emil belyser att han hade graffiti som hobby och livsstil när han växte upp. Vidare säger han 

att graffitin upptog en stor del av hans fritid och ekonomi. För Erika utgjorde hobbys och 

kreativitet en betydande funktion för att hantera sin situation hemma. Hon berättar att hon 

hade en kvarterstidning som hon höll på med i något år. Hon tyckte det var jätteroligt att göra 

intervjuer. Dock gick tidningen back och hon försörjde det genom att panta petflaskor. Erika 

uppger även att hon haft aktiviteter som skytte, keramik och bowling på sin fritid. 

Gitarrspelandet blev betydelsefullt för henne, hon berättar: ”Sen började jag spela gitarr, så 

då kunde jag sitta mycket med gitarren då, försvinna iväg”. Eva säger att hon har spelat 

badminton i hela sitt liv och att hon fortfarande gör det som vuxen. Hon berättar att hon minns 

när hon satt i handbollsmålet med sina leksaker när hennes mamma spelade badminton. Hon 

var runt 3-4 år när hon började slå med racketen. Eva minns även att hon varit på 

badmintonläger och badmintonturneringar. När hon blev lite äldre, runt 15 år träffade hon en 

pojkvän som åkte motorcykel och köpte själv motorcykel när hon var 16 år. Elisabeth 

beskriver på ett liknande sätt som Erika att kreativitet funnits med i bilden, både 

keramikkurser samt att göra fint omkring sig.  

 

5.7 Upprätthållandet av en fasad  
 

Flertalet av respondenterna berättar att de höll upp en fasad mot omgivningen. Ett fåtal 

exempelvis vänner fick höra om hur det stod till hemma. Flera av respondenterna berättar 

även att de fick ett dåligt bemötande av omgivningen när de till slut berättade. Emil är den 

enda av respondenterna som inte nämner något kring huruvida han berättade för omgivningen 

om sin pappa eller inte. Emma berättar att hon i början inte sa något till sina kompisar om sin 
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situation hemma, eftersom hon skämdes. När hon efter ett tag började berätta om sin situation 

kände hon inte att de förstod eller tog det på allvar. Hennes mamma var även noga med att 

barnen inte skulle berätta för någon utanför familjen om vad som pågick hemma och de fick 

inte säga någonting till sina vänner. Emma uppger också att eftersom de växte upp i en liten 

stad ville hon inte prata mycket om vad som hände i familjen. Detta gjorde att familjen inte 

fick hjälp utifrån, till exempel från sociala myndigheter. I likhet med Emma pratar Ebba om 

att hon skämdes över sin familjesituation, vilket gjorde att hon inte berättade för vänner om 

hur hon hade det hemma. Ebba berättar: ”…men inför andra så skämdes man ju det var ju inte 

så att man ville kanske…tyckte att det var jätte kul att ta hem kompisar om, om min pappa 

skulle få nåt utbrott till exempel”. För sin bästa kompis var hon dock öppen med om sin 

situation hemma. Till skillnad från Emma pratade Ebba både med skolkuratorn och med en 

kurator på ungdomsmottagningen.  

 

Elin uppger och hon och hennes familj levde ganska isolerade. Mamman bestämde vilka hon 

och hennes syster skulle ha kontakt med och det var inte många. Det var också mamman som 

tyckte att problemen skulle hållas inom familjen. Vidare berättar Elin att det var ganska skönt 

att hålla upp en fasad eftersom det gjorde det lättare att klara av vardagen. Elin säger följande 

om att hålla upp en fasad: ”Det kändes inget speciellt för det hade man ju gjort i hela sitt liv, 

det var ju normalt tyckte man”. När Elin vid 14 års ålder började berätta för sin omgivning 

om situationen hemma fick hon ett hemskt bemötande. Hon anser att bemötandet var värre än 

att sitta och berätta om sin livshistoria i fyra timmar så då slutade hon att berätta. Elin berättar 

också att hon anser att socialtjänsten inte kunde ge henne den hjälp hon behövde. I likhet med 

Elin berättar Elisabeth att hon höll upp en fasad som ett sätt att skydda sig samt att hon ofta 

bytte vänner. Eva beskriver att hon inte talade om problemet vare sig med utomstående eller 

med sina föräldrar. Den enda som hon pratade om situationen hemma med var en kompis som 

även han hade en missbrukande förälder.  

 

Ellinor växte upp i en liten förort där det fanns en norm som innebar att allt var bra så länge 

ingen pratade om problemen. Vidare berättar Ellinor att hon kände sig påverkad av detta och 

att även hennes mamma som var sjuk kämpade enormt med att hålla upp den fina fasaden. 

Vidare berättar Ellinor att hon tror att detta gjorde det svårare för familjen att få hjälp ifrån 

socialtjänsten, eftersom det var svårare att bli trodd på. Dock talade Ellinor med en 

skolkurator om situationen hemma. Till skillnad från de andra respondenterna berättade 

Ellinor för många i sin omgivning om problemen i hemmet. Hon anser själv att det var en 

jätte viktig skyddsfaktor för henne att kunna diskutera och dela med sig av sina tankar och 

känslor till vänner. Från en del utomstående blev reaktionen dock att de blev rädda och drog 

sig undan, de ansåg att de inte levde i samma värld som Ellinor. Eftersom Ellinor inte heller 

träffade på någon som delade hennes erfarenheter kände hon sig ensam och tanken blev att det 

var endast hon som levde såhär, att släkten inte låtsades om att problemet fanns bidrog också 

till hennes ensamhetskänsla.  

 

Erika berättar att hon endast var ärlig för en vän om sin familjehemlighet, vid 7 års ålder 

försökte hon berätta i skolan men reaktionen blev att de trodde att hon var inne i sådan en 

period. De kunde inte tänka sig att hennes mamma som var så fin skulle kunna ha några 

problem. Erika säger: ”Så vart jag tyst ganska snabbt”. Hon vågade inte heller prata med 

utomstående. Erikas mamma hade skrämt upp henne med att om hon berättade för någon 

skulle mamman hamna i fängelse. Erika uppger att det blev mindre och mindre kontakt med 

släkten och det blev mindre insyn i deras familj.  
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5.8 Känsloreaktioner 
 

Respondenterna berättar om sina känslor de upplevde under uppväxten. En del uttrycker ilska 

medan andra talar om ångest. Emil berättar att han var rädd, ledsen, sårad och skrämd tills han 

var runt 7 år. Sedan blev han arg och reagerade genom att intala sig att han var stor och tuff. 

Vidare nämner Emil att han var en känslig person, men att han valde vem han visade det för. 

Detta menar Emil har fått följden att han inte tillåter någon att få grepp om hans känslor. Han 

säger följaktligen: ”Så tror jag att om man gör såhär om man väljer att vara den utåtriktade 

typen och man spelar jävligt häftig och tuff, men egentligen är man bara ledsen och rädd och 

typ orolig och så”. Emil uttrycker en stark ilska mot sin pappas nya kvinna som han beskriver 

har brutit ner hans självförtroende när han var tonåring. Emil berättar att han ville döda henne 

när han var liten. Vidare säger Emil att hon inte bar något ansvar för att hon inte var hans 

mamma och uttrycker en ilska mot att det var hans pappa som bar ansvaret.  

 

Elin uttrycker inte mycket känslor kring sin uppväxt. Dock säger hon att: ”Det finns inte 

något annat alternativ, vad ska man göra? Lägga sig på marken och börja gråta liksom”. Till 

skillnad från Elin berättar Eva att hon var tyst, duktig samt rädd och ängslig som liten. Senare 

under mellanstadiet reagerade hon med att vara kaxig och modig. Eva berättar vidare att 

hennes pappa uttryckt en önskan om att det skulle bli en pojke när hennes mamma var gravid 

med henne. Eva kände sig oönskad och försökte därför att leva upp till att vara pojke. 

Elisabeth beskriver att hon var en riktig tonåring och att hon gjorde en revolt som bestod utav 

att vara sent ute, dricka och pröva på att röka hasch. Vidare beskriver hon att hon blev jättearg 

på pappan när han var full och på mamman. Elisabeth säger själv att hon tror hon gjorde en 

revolt då hennes föräldrar tenderade att belasta henne med deras problem.  

 

Likaså Ebba uppger att hon haft en riktig tonårsperiod, då hon sökte mycket spänning och 

testade alla gränser, men att hon inombords kände sig väldigt osäker. Hon berättar vidare att 

hon kunde bli väldigt arg och nästan okontrollerbar samt att hon ofta provocerade för att få 

någon slags reaktion från sina föräldrar. Ebba uppger även att hon inte kände sig trygg 

hemma, även fast hon hade ett eget rum. När hon och hennes pappa bråkade hade hon velat 

kunna låsa in sig på sitt rum, men hon hade ingen egen nyckel. Hon säger även att hon i 

perioder varit väldigt ledsen och skrivit mycket dagbok. Ellinor beskriver att högstadiet var 

känslomässigt en enda röra av ångest och oro. Hon skrev i sin dagbok om att hon hade ångest 

kring skolan och sin hemsituation.  

 

Erika var clownen i familjen, som dök upp och försökte hitta på något roligt för att avleda 

uppmärksamheten. Hennes föräldrar skiljde sig när hon var 6 år och då blev Erika arg och 

förbannad. I skolan slogs och bråkade hon, samtidigt som hon hemma hade en ansvarsfull roll 

och tog hand om hushållet. Vidare berättar Erika att hon var den enda som vågade konfrontera 

båda sina föräldrar. Hon hamnade ofta i strid med sin pappa och fick sitta på sitt rum för att 

hon var stöddig. Mot mammans drickande protesterade hon genom att hälla ut spriten 

demonstrativt framför henne. Emma tyckte att det både kändes skönt och läskigt att få reda på 

att hennes pappa hade alkoholproblem. Hon säger att det kändes som en lättnad att få veta att 

det var en sjukdom, men samtidigt jobbigt då många inte förstod det. Emma nämner även att 

hon kände sig lite bortglömd då hennes tvillingsyster mådde dåligt på grund av 

familjesituationen. Emma berättar att hon la skulden på sig själv och att hon var ganska blyg 

och inte tog plats som barn.  
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5.9 Överlevnadsstrategier  
 

Alla respondenterna utvecklade någon form av överlevnadsstrategi under uppväxten. Dessa 

såg ut på olika sätt men gemensamt för de olika strategierna var att de hjälpte respondenterna 

att ta sig vidare i livet. Emma berättar att hon fick ta mycket ansvar under en period för att 

hon själv och framför allt familjen skulle överleva. Hon har klarat sig bra till skillnad från sin 

syster och på frågan varför hon tror att hon har gjort det medan hennes syster har utvecklat 

ohälsa svarar hon: ”…jag kan inte svara på det…det är väl att man kanske…är starkare 

inombords eller nåt…har kanske mer…jag vet inte…för hon gav ju upp mycket lättare 

liksom…”. Vidare menar Emma att hon tror att hennes uppväxt har påverkat henne på så vis 

att hon har haft det jobbigt, men att hon har klarat ta sig ur det. Emma uttrycker själv att hon 

har en kämparglöd som har tagit henne framåt i livet och att det har gjort att hon anser att 

ingenting är omöjligt. Även Erika säger att ingenting är omöjligt och att det finns ingenting 

som är värre än när det var som värst under uppväxten. Erika berättar vidare att hon ofta bjöd 

in sig själv hos människor runt omkring henne och att hennes kanin var viktig, då det var den 

enda hon kunde prata med inom familjen. Hon säger också att hon protesterade hemma och 

att det var hennes sätt att klara sig. Även Ellinor berättar att hon ser att ingenting är omöjligt 

och att om hon väl har bestämt sig för att göra någonting ser hon till att det blir gjort. Vidare 

berättar Ellinor att hon lyssnar på sin egen intuition och är sin egen bästa vän, samt ständigt 

gör egna utvärderingar för att allt ska bli så bra som möjligt. 

 

Elin får frågan om hur hon har hanterat sin situation hemma och hon svarar att hon bara levde 

sitt liv, då det inte fanns något annat alternativ. Elin nämner vidare att hon tänker på följande 

sätt kring att hantera svårigheter och kriser: ”…du har ditt liv i din hand på något sätt och du 

väljer och göra vad du vill med det”. Elin tror själv att hon har klarat sig bra är för att hon 

fortsatte att leva sitt liv. Någonstans fanns den hopplösheten att ingen skulle ta hand om henne 

i fall hon gav upp och Elin sa även att det fanns viktigare saker att tänka på än sitt eget psyke. 

Elin menar att det är en slags drivkraft att fortsätta att vara okej och klara sig bra.  

 

Elisabeth säger att hon har haft en fasad utåt och varit väldigt manipulativ för att klara sig: 

”Det är ett sätt att skydda sig, man kryper in bakom det där och så håller man sig där”. Hon 

säger själv att hon kommer att klara sig bra, oavsett hur mycket som händer runt omkring 

henne anser hon sig vara en stabil person. För att hantera problem tar hon tag i dem på en 

gång och hon ser positivt på framtiden och kallar sig själv för en obotlig optimist. Även Emil 

säger att han har varit duktig på att manipulera andra människor och har använt det för att 

överleva. Vidare säger han att han har lärt sig att läsa av andra människor och ser det som en 

överlevnadsstrategi. Emil berättar att han har en ganska stark tro på sig själv och att han 

kommer att klara av alla kriser som han möter samt att livet inte kommer att vara ett problem 

för honom. 

 

Eva beskriver att hon trivdes där hon var när hon var liten. Själv tror hon att hon hanterade sin 

familjesituation genom att hålla sig hemifrån, hon umgicks mycket med kompisar och var på 

fritidsgården. Vidare säger hon att hon står ganska stadigt med fötterna på jorden och hon 

tycker att hon var stark när en kris nyligen inträffade. Relationen till djur har även varit en 

viktig del i hennes liv. Hon red och tyckte om kor. För att klara av sin situation hemma 

berättar Ebba att hon bad om hjälp och fick då hjälp genom samtal med kuratorer. Vidare 

berättar hon att hon hanterade situationen både på ett bra sätt och på ett destruktivt sätt då hon 

vände det inåt och mådde dåligt. Ebba säger också att hon pratade med vänner, festade och 

”grävde ner sig i killproblem” för att koppla bort det som var jobbigt. På frågan på hur hon 

möter kriser och svårigheter säger hon att hon vet att hon alltid reser sig och skakar av sig det. 
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Vidare säger hon att hon har en ganska stor överlevnadsinstinkt.  

 

5.10 Sammanfattning av resultat 
 

Relationen till föräldrarna har sett olika ut för respondenterna. Alla har haft minst en förälder 

med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, medan två av respondenterna har växt 

upp med båda föräldrarna med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Alla 

respondenter har hel eller halvsyskon dock såg relationen till dessa olika ut. Alla utom två av 

respondenterna har haft en viktig person utanför familjen under sin uppväxt som har varit 

betydelsefull. Skolan har för några av respondenterna haft en betydande roll då de kunde 

slappna av i skolan och vara barn, medan för andra skapade skolan mer oro och ångest. 

Respondenterna nämnde att de under uppväxten har haft någon aktivitet på fritiden. Flertalet 

av respondenterna berättade att de höll upp en fasad mot omgivningen och det var endast ett 

fåtal som släpptes in i familjehemligheten. Respondenterna har på olika sätt reagerat 

känslomässligt under sin uppväxt. En del har utvecklat ett utåtagerande beteende medan andra 

har vänt det inåt. Alla respondenterna har på något sätt utvecklat någon form av 

överlevnadsstrategi, dessa har sett ut på olika sätt. Flera har levt efter mottot att ingenting är 

omöjligt.  

 

 6. Analys 
 

Relationerna som respondenterna har haft med sin ursprungsfamilj har påverkat hur de har 

utvecklats till de vuxna de är idag. På olika sätt har relationerna präglats av att antingen en 

eller båda av föräldrarna har haft missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Sex av 

respondenterna i föreliggande studie har haft en förälder som inte har haft 

missbruksproblematik eller psykisk ohälsa under deras uppväxt. I de fall då endast en av 

föräldrarna har haft missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa kan den andra föräldern ha 

agerat som en skyddsfaktor. Detta eftersom respondenterna då förmodligen har haft en trygg 

anknytning till den föräldern som inte har haft problematik. Dessa resultat stämmer överens 

med innebörden i Bowlbys (1991) anknytningsteori, det vill säga att anknytningen till en 

förälder kunde ha utgjort en trygg bas under uppväxten. Resultatet bekräftas av Rutters (1987) 

studie samt Fergusson och Horwoods (2003) studie. Rutters (1987) studie visade att en bra 

anknytning till åtminstone en förälder utgjorde en skyddsfaktor. Fergusson och Horwoods 

(2003) studie visade att en bra anknytning kunde kompensera för barnens miljö präglad av 

missbruk. Ebba har troligen haft en otrygg anknytning till sin pappa och att det i kombination 

med kränkningar har lett till att Ebba utvecklade en låg självkänsla. Ebba uppgav själv att hon 

hade låg självkänsla på grund av pappans kränkningar. Ellinors mamma insjuknade när 

Ellinor var 11 år. Ellinor berättade att hon troligtvis har fått en bra självkänsla på grund av den 

anknytning hon hade med mamman innan. Ebbas otrygga anknytning går att koppla till det 

Bowlby (1991) beskrev om hur barn kan reagera när en förälder utsätter det för hot, det vill 

säga att barnet inte känner sig älskvärt. Enligt Manjula och Raguram (2009) fanns det en 

koppling mellan föräldrars psykiska ohälsa och låg självkänsla hos barnen. I motsats till Ebba 

och resultatet i Manjula och Ragurams studie har Ellinor däremot utvecklat en bra självkänsla. 

I Ellinors fall är det troligt att hon i likhet med vad Bowlby (1991) beskrev om en trygg bas, 

att den trygga basen har bidragit till att hon har kunnat utveckla en bra självkänsla. Vidare 

visade Manjula och Ragurams (2009) studie att om föräldern insjuknat efter att barnet fyllt 10 

år utvecklade barnet lägre självkänsla än om insjuknandet skett tidigare, vilket är i motsats till 

hur det var för Ellinor.  
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Föräldern som har haft missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa kan ha utgjort en 

riskfaktor för respondenten, det var dock inte föräldern i sig som utgjorde en risk utan dennes 

problematik. Trots problematiken har respondenterna kunnat beskriva positiva sidor hos 

föräldrarna som kan ha verkat som skydd. Resultatet i Mordochs (2005) studie visade att 

barnen ville ha en kontakt med den sjuka föräldern, och detta kan tolkas som att föräldern 

trots sin sjukdom hade flera positiva egenskaper som gjorde att barnen fortfarande brydde sig 

om dem. Något som kan utgöra en betydligt större risk är att växa upp med två föräldrar som 

är sjuka, vilket Elin och Erika har gjort. Vår tolkning är att dessa respondenter har haft andra 

skyddsfaktorer som har gjort att de har klarat sig bra och inte utvecklat egen ohälsa, trots att 

relationen till deras föräldrar var bristfällig under uppväxten. Vår tolkning är även att Elin och 

Erika har utvecklat ett otryggt anknytningsmönster till båda sina föräldrar, i likhet med vad 

resultatet visade i Ainsworth och Bowlbys (1991) studie, som visade att barn kunde utveckla 

olika anknytningsmönster såsom ett otryggt anknytningsmönster. Däremot kan Elin och Erika 

har kunnat utvecklat en trygg anknytning till någon annan viktig person och på så vis ha klarat 

sig bra.  

  

Respondenternas familjer utgör olika mikrosystem där familjemedlemmarna har olika roller. I 

fem av respondenternas familjer har de olika rollerna växlats när föräldern har utvecklat 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Emma fick under en period ta hand om 

hushållet när hennes mamma gick in i en depression, detta för att få vardagen att fungera. I 

Evas familj fick Eva själv lösa familjens problem när mamman blev förtvivlad och passiv och 

pappan som hade alkoholproblem inte tog tag i saker. Eva fick ta vuxenrollen då båda 

föräldrarna blev handlingsförlamade och inte tog ansvar. Dessa roller i mikrosystemen går att 

relatera till Bronfenbrenner (1979), som menade att relationen mellan barnet och den ”friska” 

föräldern påverkas utav relationen till den ”sjuka” föräldern. Vidare menade Bronfenbrenner 

att barnet ingår i många olika subsystem och dessa påverkar varandra. Dessa 

rollförskjutningar kan ha utgjort en riskfaktor för respondenterna när de växte upp. I 

samstämmighet med Bronfenbrenners ekologiska modell visade Mordochs (2005) studie att 

barnen ibland tog över hushållssysslorna och anpassade sig efter förälderns mående. Emil 

ansåg att hans pappa inte var en riktig pappa när han växte upp och han tog avstånd ifrån sin 

pappa känslomässigt. Emil markerade tydligt att han inte uppfyllde de kriterier som en riktig 

pappa skulle ha. Detta kan ha utgjort en riskfaktor för honom när han växte upp. Resultatet 

kring Emils avståndstagande går att koppla till Bowlbys (1991) anknytningsteori som innebar 

att barn i riskfamiljer behöver en trygg bas, men då respondenten inte har upplevt pappan som 

någon trygg bas har han istället tagit avstånd ifrån honom. Detta går även att koppla till 

Bronfenbrenners (1979) makrosystem som utgjorde vilka normer, värderingar och ideal som 

ett samhälle präglas av. Vi tolkar att de befintliga normer och värderingar som råder i 

makrosystemet kan ha utgjort en risk för respondenterna då dessa bestämmer vad människor 

ska tycka och tänka. I likhet med Emil valde ett av barnen i Mordochs (2005) studie att 

distansera sig från sin psykiskt sjuka förälder, då barnet inte orkade upprätthålla en kontakt. 

Erikas mamma försvann periodvis och Erika uppgav att hon var väldigt rädd under dessa 

perioder, vilket kan kopplas till Bowlbys (1991) beskrivning om hur barnet reagerade när 

föräldern lämnade sitt barn samt hur barnets reaktion vid separation från föräldern kan ha 

yttrat sig.   

 

För majoriteten av respondenterna i studien har det varit viktigt att upprätthålla en fin fasad 

utåt, att inte släppa in någon utomstående i familjens hemlighet. Anledningen till detta har 

varit olika för respondenterna. En del fick stränga order av sina föräldrar att inte berätta för 

någon, andra skämdes eller fick så dåligt bemötande av omgivningen att de slutade berätta för 

andra. Elin, Erika och Ellinor berättade att de fick en negativ reaktion ifrån omgivningen när 
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de berättade om sin situation hemma, vilket i Elin och Erikas fall gjorde att de slutade berätta. 

I och med att de flesta av respondenterna inte pratade med andra om sin familjesituation blev 

många ensamma om sina problem och i vissa fall isolerade. Detta kan ha utgjort en riskfaktor 

för respondenterna. Dock fanns det de som uppgav att de tyckte att det var skönt att ha en 

yttre fasad i exempelvis skolan, eftersom de då kunde lämna sina problem hemma. I 

Cronströms (2003) studie uppgav de vuxna maskrosbarnen att de inte berättade om sin 

familjesituation för någon utomstående på grund av att de var rädda för att bli avvisade, detta 

skulle vara värre än att behålla hemligheten för sig själv. Upprätthållandet av en fasad kan 

även kopplas till det makrosystem som Bronfenbrenner (1979) ansåg ingick i den ekologiska 

modellen. Makrosystemet ses som bärare av bland annat värdesystem och det finns mycket 

fördomar kring missbruk och psykisk ohälsa. Detta kan ha utgjort en riskfaktor för 

respondenterna, dels för att de inte vågade berätta för omgivningen, men även för att de blev 

isolerade i det slutna mikrosystem som familjen skapade. Även kontakten mellan de olika 

mikrosystemen såsom familjen och skolan kan kopplas till Bronfenbrenners ekologiska 

modell, där kontakten mellan de olika mikrosystemen utgjorde det som kallas för 

mesosystem. Vår tolkning är även att fasaden har kunnat verka som skydd då det var ett sätt 

för respondenterna att vara ”vanlig” i skolan exempelvis.  

  

För Emma och Ebba har upprätthållandet av en fasad haft att göra med att de växt upp i en 

småstad eller fin förort. Ellinor bodde också i fin förort men till skillnad från Emma och Ebba 

berättade hon om sin familjesituation. För Ellinors familj blev det svårare att få hjälp ifrån 

sociala myndigheter, eftersom de inte trodde att familjen kunde ha problem. Uppväxtmiljön 

för Ellinor, Emma och Ebba går att koppla till Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell som 

beskrev exosystemet, vilket utgör det lokala samhället som respondenterna bodde i. Vidare 

går respondenternas miljö att koppla till det omgivande makrosystem som Bronfenbrenner 

beskrev i den ekologiska modellen. De normer och värderingar som fanns kring en förälder 

med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa kan ha spelat en betydande roll för de 

respondenter som valde att inte berätta. Det ansågs inte vara fint att prata om problemen, och 

reaktionerna blev att folk inte förstod hur det kunde vara att ha en förälder som hade 

missbruksproblem.  

 

Alla respondenterna i studien har hel eller halvsyskon. Flera av respondenterna har haft 

syskon som har varit betydelsefulla under deras uppväxt. Elisabeth hade en nära relation till 

sin äldsta storebror, likaså Emma till sin tvillingsyster. Även Erika berättade att hennes äldsta 

storebror hade en viktig roll när hon växte upp. För de respondenter som har haft en nära 

relation med sitt eller sina syskon kan detta ha varit en bidragande skyddsfaktor medan för de 

som har haft en sämre relation till syskon kan det i sig ha fungerat som en riskfaktor. Då flera 

av respondenternas syskon har utvecklat egen ohälsa kan syskonet i och med det ha utgjort en 

riskfaktor. När Emmas syster utvecklade ohälsa fick hon ta all plats, vilket gjorde att Emma 

kom i skymundan, vilket gör att systerns ohälsa på flera sätt kan ha varit en riskfaktor för 

Emma. Enligt Fergusson och Horwoods (2009) studie kunde en bra anknytning till övrig släkt 

kompensera för dåliga uppväxtförhållanden, vilket går att koppla till Bowlbys (1991) 

anknytningsteori som belyste att när barn blir äldre även utvecklar anknytning till andra 

personer än föräldrarna. På så vis kan syskonen ha utgjort en trygg bas för respondenterna och 

varit en bidragande skyddsfaktor under deras utveckling. Syskonen ingick i det mikrosystem 

som familjen utgjorde, och alla inbördes relationer påverkade varandra ömsesidigt 

(Bronfenbrenner, 1979).   
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Alla respondenter i studien utom två hade någon viktig person utanför familjen i deras liv 

under uppväxten. För Ellinor var skolkuratorn en betydelsefull vuxen. För Elisabeth var det 

mormodern som stod för tryggheten i hemmet. För både Ebba och Erika var deras bästa 

kompisar viktiga och det var endast de som fick ta del av situationen hemma. Emils mamma 

hade en vän som betydde mycket för Emil, då han var väldigt ödmjuk och snäll. Eva hade bra 

kontakt med en personal på skolan som hon kunde prata om allt med. En viktig person utanför 

familjen har för de flesta respondenterna verkat som en skyddsfaktor som inte gick att finna 

hemma. För Emil var det viktigt med manliga förebilder, vilket kan vara ett resultat av den 

frånvarande pappan. Trots att respondenterna haft stöd av utomstående har dessa inte 

kommunicerat vidare bra med föräldrarna ifråga. Även gruppidentitet har varit en viktig 

skyddsfaktor för flera av respondenterna. Vi tolkar det som att tillhöra en grupp var ett viktigt 

komplement när familjen inte räckte till. Gruppidentiteten kunde dock även vara en riskfaktor 

då gruppen ibland hade ett destruktivt beteende. Viktiga personer utanför familjen eller att 

tillhöra en grupp har haft stor betydelse för våra respondenter och detta resultat bekräftas av 

Claezons (1996) och Fergusson och Horwoods (2009) studier som visade att vuxna personer 

utanför familjen kunde ha en betydande roll. Även i Werner och Smiths (2003) studie 

framkom det att vissa utomstående utgjorde ett känslomässigt stöd, dessa utomstående var 

främst släktingar, grannar, äldre bekanta och kamrater. Det kan även kopplas till att ungdomar 

utvecklar anknytning till andra viktiga personer, vilket Bowlbys (1991) anknytningsteori 

belyste. Enligt Bronfenbrenner (1979) ingick viktiga människor runt omkring individen i 

olika mikrossystem som alla interagerar med varandra och som tillsammans bildar 

mesosystemet. Vi tolkar det som att de olika mikrosystem respondenterna har ingått i har i 

vissa fall bidragit till att stödja dem, medan andra inte fått hjälp i den utsträckning de behövt. 

Varken Emma eller Elin hade någon viktig person utanför familjen att prata med. Även i 

Cronströms (2003) studie framkom det att majoriteten av de vuxna maskrosbarnen ansåg att 

de inte hade någon viktig person i deras liv.  

  

För Emma, Elin och Eva gick det bra i skolan och både Emma och Elin upplevde att det var i 

skolan som de kunde få vara barn. Även för Erika och Emil gick det bra i skolan trots att de 

var stökiga och inte ansträngde sig. För ovanstående respondenter kan skolan ha utgjort en 

skyddsfaktor. Ebba och Ellinor däremot kände att de inte orkade med skolarbetet och de 

kände sig missförstådda av lärarna, då de ville lyckas men inte kunde på grund av 

hemförhållandena. För dem kan skolan ha utgjort en riskfaktor. Som tidigare nämnt var 

Ellinors skolkurator en viktig del i hennes liv, även hon ingick i Ellinors mesosystem. 

Eftersom Ellinors familj inte fick någon hjälp av socialtjänsten tolkar vi det som att kontakten 

mellan skola och socialtjänst har varit bristfällig, det vill säga kommunikationen inom 

mesosystemet (Bronfenbrenner, 1979). I Claezons (1996) studie framkom det att skolan var 

viktig för en del, då ungdomarna i studien valde att satsa engagerat på skolan. Andra orkade 

inte med skolarbetet på grund av situationen hemma. Likaså i Werner och Smiths (2003) 

studie framkom det att skolan var viktig.  

 

För majoriteten av respondenterna har fritidsaktiviteter varit viktiga. Både Ellinor och Ebba 

har spelat teater, vilket bygger mycket på samarbete. För Emils del var graffiti en viktig 

fritidsaktivitet. Erika hade flera olika aktiviteter som var viktiga för hanterandet av 

hemförhållandena. Fritidsaktiviteter eller att ha någon hobby kan ha verkat som en viktig 

skyddsfaktor för respondenterna. Även Werner och Smiths (2003) studie visade att 

fritidsaktiviteter var viktiga, speciellt de som byggde på samarbete. På motsvarande sätt 

belyste Cronströms (2003) studie att aktiviteter var viktiga. Skillnaden med Cronströms studie 

var att andra aktiviteter framkom som viktiga, såsom litteraturläsning och diktskrivning. 

Cronström beskrev att det var ett sätt för de vuxna maskrosbarnen att fly ifrån 
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familjesituationen. I linje med Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell tillhörde miljön för 

fritidsaktiviteterna respondenternas olika mikrosystem och utgjorde en viktig del i deras liv. 

För att kontakten mellan de olika mikrosystemen skulle kunna ha blivit bättre för 

respondenterna skulle föräldrarna ha engagerat sig mer i de olika aktiviteterna, till exempel ha 

pratat med teaterläraren.   

 

Respondenternas känsloreaktioner har kunnat verka som en riskfaktor då de utvecklat ett 

utåtagerande och/eller inåtvänt beteende. En del av respondenterna omvandlade sina känslor, 

istället för att vara ledsna blev de arga och en aspekt kan vara att de ansåg att det inte var lika 

sårbart att vara arg. Vidare tolkar vi att Emil projicerar den ilska han har mot sin pappa på 

pappans nya kvinna. En underliggande mening kan vara att respondenten var besviken på att 

pappan inte tog sitt ansvar och att han hade valt en kvinna som inte uppfyllde modersrollen. 

Elin uttryckte enligt oss inte några känslor kring sin uppväxt, vår tolkning är att Elin använde 

en skyddsmur där hon valde att inte känna efter utan att hon istället trängde bort det som 

kändes jobbigt. I och med att hon inte kände efter kan detta ha utgjort en riskfaktor för Elin. 

Majoriteten av respondenternas känsloreaktioner kan ha även ha utgjort ett skydd, då det 

enligt vår mening är sunt att reagera istället för att stänga inne och förtränga jobbiga 

händelser. Erika och Ebba uppgav att de provocerade mycket och Erika slogs och bråkade 

mycket i skolan. Ebba och Emil uttryckte att de bar på mycket ilska som barn och Ebba sa att 

hon nästan kunde bli okontrollerbar. Ellinor och Ebba har båda på olika sätt uttryckt känslor 

som ångest och oro. Det bör dock tilläggas att Ellinor haft en trygg anknytning till sin mamma 

innan elva års ålder, men att den blivit otrygg då mamman blivit sjuk. Otrygg anknytning går 

även att relatera till Erika som hade ett utåtagerande beteende som barn och båda hennes 

föräldrar hade missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa.  Enligt Bowlby (1991) kunde 

barn som hade en otrygg anknytning till sina föräldrar utveckla känslor som ångest och oro. 

Claezons (1996) studie belyste att ungdomarna i studien reagerade med aggressivitet mot 

riktad mot hemförhållandena. Detta ledde till att de inte tog till vara på de människor som 

fanns i omgivningen. Även Fergusson och Horwoods (2003) berörde aggressivitet, deras 

resultat visade ett samband mellan antal motgångar i barndomen och utvecklandet av 

utåtagerande problematik eller inåtvänd problematik. Vidare visade studien att det fanns ett 

samband mellan utåtagerande problematik och otrygg anknytning till föräldrarna. Hemma 

hade Erika en ansvarstagande roll och försökte se till att föräldrarna slutade att bråka genom 

att agera clown. Detta i likhet med Claezons (1996) studie då några av ungdomarna försökte 

stoppa bråk genom att hela tiden ha kontroll över situationen.  

  

Respondenterna har olika överlevnadsstrategier som kan kopplas till deras positiva livssyn. 

Elin har lyckats utveckla en överlevnadsstrategi trots sin uppväxt, hon tänker positivt och 

bestämmer själv vad hon vill göra med sitt liv. Emma, Ellinor och Erika har alla levt efter 

samma livsmotto ”ingenting är omöjligt”, vilket har påverkat hur de väljer att se på händelser 

både som har inträffat under uppväxten och som kommer att inträffa i framtiden. Vidare har 

Ellinor haft en trygg bas till båda hennes föräldrar fram tills hon var 11 år, vilket kan ha 

bidragit till hennes positiva livssyn. Även Emma har haft en ”frisk” förälder att ty sig till och 

kan i och med det ha haft positiva händelser. Erika såg som barn till att hon hade ett stort 

nätverk genom att bjuda in sig till andra människor och ha många fritidsaktiviteter. 

Respondenternas positiva livssyn går att relatera till Ong, Bergeman och Bokers (2009) studie 

som visade att det fanns ett signifikant samband mellan vuxna med hög motståndskraft och 

kvarhållning av positiva händelser och känslor.  
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Elisabeth berättade att hennes strategi var att lösa problem på en gång. I motsats till Elisabeth 

hanterade Eva familjesituationen genom att hålla sig hemifrån. I likhet med Elisabeth tog de 

vuxna med hög motståndskraft i Werner och Smiths (2003) studie tag i problem på en gång 

och försökte alltid lösa de hur svåra de än var. Emil berättade att han lärt sig att läsa av 

människor och såg det som en överlevnadsstrategi. Vidare menade Emil att hans intuition har 

hjälpt honom att utveckla en tro på sig själv. Dock uppgav både Emil och Elisabeth att de 

blivit duktig på att manipulera människor som en överlevnadsstrategi. Detta kan ha gjort att 

andra människor inte har kunnat lita på dem, vilket kan ha utgjort en riskfaktor för 

respondenterna.  I likhet med Emil visade Cronströms (2003) studie att majoriteten av de 

vuxna maskrosbarnen ansåg att de hade en välutvecklad intuition som hjälpte dem under 

uppväxten. Även Mordochs (2005) studie visade att barnen lärde sig att läsa av sina föräldrar 

för att kunna hantera dem. Erika hade en kanin som var en viktig familjemedlem och som 

bidrog till att hon överlevde situationen hemma. Även för Eva var relationen till djur viktig. 

Alla respondenterna hade någon överlevnadsstrategi under deras uppväxt, vilket för dem kan 

ha utgjort en skyddsfaktor. Det fanns även vuxna maskrosbarn i Cronströms (2003) studie 

som tog hand om djur och att ansåg att det var ett viktigt inslag i deras liv.   

 

 7. Slutdiskussion 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att granska vilka skyddsfaktorer som inverkar 

på maskrosbarns förmåga att växa upp och utvecklas positivt i vuxenlivet, samt vilka 

riskfaktorer som kan finnas i dessa barns uppväxtmiljö präglad av föräldrarnas missbruk 

och/eller psykisk ohälsa. Frågeställningarna var: Vilka riskfaktorer kunde finnas i miljön för 

barn som växte upp med föräldrar med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa? Vilka 

skyddsfaktorer påverkade barn att växa upp till maskrosbarn?  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Föreliggande studie resulterade i åtta teman, vilka var: relationen till föräldrar, relationen till 

syskon, viktiga personer, skola, fritidsaktiviteter, upprätthållandet av en fasad, 

känsloreaktioner och överlevnadsstrategier. Vissa teman utgör både risk- och skyddsfaktorer, 

vilka dessa är kommer att framgå i diskussionen. De fem första temana berör socialt nätverk, 

dock lämpade det sig bättre att dela upp det sociala nätverket då det var omfattande. 

Resultatdiskussionen kommer att delas in i risk- och skyddsfaktorer och relateras till tidigare 

forskning och teorier. 

 

7.1.1 Riskfaktorer  

 

Utifrån respondenternas berättelse fann vi två centrala riskfaktorer, dessa var: 

missbruksproblematik och/psykisk ohälsa hos föräldrar och syskon samt omgivningens 

bemötande, detta kan dock ha skiftat mellan respondenterna. Relationen till föräldrarna har 

sett olika ut för respondenterna. Sex respondenter har haft en förälder med 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa medan två av respondenterna har växt upp 

med två föräldrar med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, vilket har utgjort en 

riskfaktor för respondenterna enligt oss. Resultatet av studien går att koppla till Bowlbys och 

Ainsworths (1991) studie kring anknytningsmönster. Det har funnits tendenser till att flertalet 

av respondenterna haft en otrygg anknytning till minst en av föräldrarna.  Då relationen 

mellan respondenterna har präglats av förälderns missbruk och/eller psykiska ohälsa är det av 

vikt att relatera detta resultat till begreppen missbruk och psykisk ohälsa. Begreppet missbruk 

nämns i en relativt liten utsträckning av respondenterna och begreppet psykisk ohälsa nämns 
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inte alls. Respondenterna talade i termer om att deras föräldrar var alkoholister eller pratade 

om diagnoser som rörde psykisk ohälsa.  Vi har uppfattningen om att dessa begrepp inte 

nämns i så stor utsträckning då det finns andra vanligare uttryck för samma problematik. 

Dock finns det många likheter mellan respondenternas beskrivningar av familjesituationen 

och det som beskrivs i studier av Manjula och Raguram (2009) och Fergusson och Horwoods 

(2003). Vidare uppgav flera av respondenterna att det var de som fick ta ansvar i hemmet 

istället för de sjuka föräldrarna, vilket enligt oss kan ha utgjort en riskfaktor. Detta innebar att 

det skedde rollbyten i respondenternas familjer, respondenterna fick ta den vuxne 

ansvarsrollen. Rollbytena går att relatera till Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell, då 

det kan ske rollbyten inom mikrosystemet. Bronfenbrenner menade att mamman och pappan 

har en viss funktion i en familj, till exempel att ta hand om hushållssysslor, när roller växlas 

blir det i stället barnet som får ta hand om dessa sysslor, vilket har skett i vissa av 

respondenternas familjer.  

 

Fem av respondenternas syskon har utvecklat ohälsa enligt respondenternas egna utsagor. 

Dessa respondenter berättade att deras syskon drack för mycket, tog droger eller var 

depressiva redan under uppväxten, vilket vi har kopplat till ohälsa. Syskonens ohälsa kan 

enligt oss ha verkat som en riskfaktor. Relationen mellan respondenten och syskonet som 

utvecklat ohälsa utgör ett subsystem enligt Bronfenbrenners (1979) ekologiska system. Två 

respondenter har inte haft en viktig person utanför familjen under sin uppväxt. Även i 

Cronströms (2003) studie framkom det att majoriteten av de vuxna maskrosbarnen ansåg att 

de inte hade någon viktig person i deras liv. Utifrån materialet tolkar vi att en viktig person 

utanför familjen kan ha en betydande roll, dock inte avgörande då det finns respondenter som 

inte har haft det och ändå klarat sig bra.   

  

Skolan har för några respondenter skapat oro och ångest på grund utav att de har upplevt att 

lärarna inte förstått deras situation, vilket kan ha bidragit till en risk för respondenterna. Alla 

respondenter utom två berättade att de höll upp en fasad mot omgivningen och det var endast 

ett fåtal som släpptes in i familjehemligheten. De respondenter som berättade fick en negativ 

reaktion ifrån omgivningen, vilket gjorde att de slutade berätta om familjesituationen. Den 

negativa reaktionen från omgivningen var enligt oss en riskfaktor. Det ledde till att de 

familjerna blev ensamma om sina problem och i vissa fall isolerade. Detta stämmer överens 

med vår förförståelse kring att det är tabu att prata om missbruk samt psykisk sjukdom och 

ohälsa. Vidare kan det bero på de normer och värderingar som råder i makrosystemet som 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska modell belyste. Vidare är en tanke att lärarna i skolan 

blundade för respondenternas situation på grund av dessa normer och värderingar.  

 

Respondenterna har på olika sätt reagerat känslomässligt under sin uppväxt. En del har 

utvecklat ett utåtagerande beteende medan andra har vänt det inåt, problematiken hos 

respondenterna kan ha utgjort ytterliggare en riskfaktor. En förvånande upptäckt kring detta 

var att det endast var ett fåtal av respondenterna som hade utvecklat utåtagerande eller inåt 

vänd problematik. Att det är ett förvånande resultat grundar vi på det signifikanta resultat 

Fergusson och Horwoods (2003) studie visade att det är vanligt att utveckla utåtagerande eller 

inåtvänd problematik om barn utsatts för motgångar i barndomen. Slutligen har vi funnit att 

även överlevnadsstrategier kan utgöra en riskfaktor. Två av respondenterna har använt 

manipulation som överlevnadsstrategi, vilket kan uppfattas negativt av omgivningen.  Detta är 

en form av coping, alla copingstrategier behöver inte vara bra men det är ett sätt att överleva. 
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Då respondenterna och deras syskon i princip har haft likadana uppväxtförhållanden kan 

frågan ställas varför de har klarat sig bra medan deras syskon inte har det? Då vi inte har 

intervjuat syskonen är det svårt att veta hur deras övriga nätverk har sett ut under uppväxten 

och det var kanske just nätverket som gjorde att respondenterna har klarat sig bra. Det kan 

även bero på att våra respondenter har haft andra copingstrategier eller högre motståndskraft 

än sina syskon. Även syskonen i en familj är egna individer som tolkar och upplever 

händelser på olika sätt. Anknytningen till föräldrarna kan även ha sett olika ut för 

respondenterna och deras syskon och det kan har varit en viktig del. Respondenterna 

tillsammans med sina syskon utgör subsystem som påverkas av föräldrar som blir en tredje 

part. Föräldern kan påverka både positivt och negativt genom sitt missbruk och/eller psykiska 

ohälsa. Under intervjuerna fick vi en känsla av att respondenterna reagerade starkare på om 

syskonet drack mycket alkohol eller tog droger än om föräldern gjorde det. Detta upplever vi 

kan bero på att respondenterna har haft en bra anknytning till syskonet och att de har delat 

samma erfarenheter. När syskonet sedan har utvecklat ett missbruk kanske respondenten känt 

sig väldigt sviken och övergiven. Det går inte precisera vilka riskfaktorer som har påverkat 

mest då det är olika för olika individer. Samt att antalet riskfaktorer kan ha haft en stor 

påverkan, även i frånvaro av skyddsfaktorer blir risken större.  

 

Vi har fått svar på den första frågeställningen utifrån våra respondenters upplevelser av sin 

uppväxt. Detta eftersom studien har resulterat i olika riskfaktorer som kan ha påverkat 

respondenterna under sin uppväxt. Riskfaktorerna haft skiftat mellan respondenterna, förutom 

den grundläggande risken föräldrarnas missbruksproblematik och/eller psykiska ohälsa har 

utgjort. Dock är respondenterna utvalda utifrån deras föräldrars problematik. I och med detta 

har en otrygg anknytning varit en central riskfaktor. Samhällets negativa bemötande av denna 

typ av problematik, som kan skapa rädsla för att berätta om sin situation har varit en 

genomgående riskfaktor. Även frånvaron av fritidsaktiviteter, viktiga personer, vänner och 

släkt kan utgöra en riskfaktor.  

 

7.1.2 Skyddsfaktorer 

 

Vi har utifrån materialet funnit tre centrala skyddsfaktorer, dessa var: en trygg anknytning till 

någon, fritidsaktiviteter samt överlevnadsstrategier. Sex av respondenterna växte upp med en 

förälder utan missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Alla respondenterna växte upp i en 

familj med hel eller halvsyskon. De respondenter som hade en nära relation till sina syskon 

fann stöd hos dem. Majoriteten av respondenterna hade en viktig person i sin närhet utanför 

familjen. Föräldern utan missbruksproblematik eller psykisk ohälsa, nära syskon och viktiga 

personer har kunnat bidra till en trygg anknytning för respondenterna, vilket kan ha utgjort en 

skyddsfaktor. Enligt Bowlby och Ainsworth (1991) kan barnet utveckla en trygg anknytning 

till en nära person. Även enligt Rutter (1987) kunde en bra anknytning till åtminstone en 

förälder utgöra en skyddsfaktor, samt att anknytning även kunde utvecklas till personer 

utanför familjen. I resultatet har inte begreppet socialt nätverk inte tagits upp av 

respondenterna, dock har de delar som ingår i det sociala nätverket varit viktiga, exempelvis 

viktiga personer såsom vänner, släkt eller grannar. Även skola och fritidsaktiviteter är viktiga 

delar i det sociala nätverket. En möjlig anledning kan vara att begreppet socialt nätverk är 

akademiskt förankrat. Egentligen är inte begreppet i sig viktigt utan det som begreppet 

innefattar.   

 

Skolan har för några av respondenterna haft en betydande roll och på så vis verkat som ett 

skydd. Detta eftersom de kunde slappna av i skolan och vara barn. Alla respondenterna 

nämnde att de under uppväxten har haft någon aktivitet på fritiden, vilket har verkat som 
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skydd för samtliga respondenter. Kreativitet har varit en återkommande egenskap hos 

respondenterna som beskrivits tydligt under intervjuerna. Vi tolkar att känslan av att ha fint 

runt omkring sig kan ha varit viktigt för flera på grund av den oordning de kanske känt inom 

sig. Både skola och fritidsaktiviteter har utökat respondenternas mikrosystem och gett dem 

fler platser och personer att vända sig till (Bronfenbrenner, 1979). Majoriteten av 

respondenterna har haft olika känsloreaktioner under sin uppväxt, vilket kan ha utgjort ett 

skydd. Trots att dessa i vissa fall har varit destruktiva kan de ha hjälpt respondenterna att 

bearbeta familjesituationen. Alla respondenterna har på något sätt utvecklat någon form av 

överlevnadsstrategi, dessa har sett ut på olika sätt men har alla verkat som ett skydd. En av 

respondenterna sa att man bestämmer själv över sitt liv och det är upp till var och en vad man 

gör med det. Överlevnadsstrategier har varit ett övergripande tema som även har gått att 

koppla till övriga teman. Dessa strategier går att koppla till coping och motståndskraft. 

Fergusson och Horwoods (2003) och Werner och Smiths (2003) studier visade att självkänsla 

utgjorde en viktig del av motståndskraften hos de ungdomar och vuxna som deltog i 

studierna. I likhet med majoriteten av respondenterna i föreliggande studie belyste Werner och 

Smiths studie att de vuxna med hög motståndskraft kände att de kunde styra över sina egna 

öden och över livssituationen.  

 

Det går inte att avgöra vilken skyddsfaktor som har varit viktigast för respondenterna, då de 

alla samverkar med varandra. Det som kan ha varit en den viktigaste skyddsfaktorn för en av 

respondenterna kan ha varit mindre betydelsefull för en annan respondent. Det är svårt att 

mäta i vilken utsträckning en skyddsfaktor verkar, exempelvis har skolan varit en 

skyddsfaktor men i vilken grad är omöjligt att säga. Kreativitet har varit en återkommande 

egenskap hos respondenterna. Att vara kreativ kan vara ett sätt att fly iväg från den jobbiga 

familjesituationen, vi tolkar även att det kan ha varit ett sätt att uppnå någonting och känna sig 

kompetent. Även om respondenterna har haft skyddsfaktorer i miljön har vi fått känslan av att 

respondenterna har en styrka inombords som gör de till överlevare. Det är också svårt att veta 

vad som beror på arv och miljö. En bra självkänsla kan uppstå i samspel mellan arv och miljö 

exempelvis. Vi upplever att viktiga personer kan kompensera för den relation respondenterna 

har haft till de ”sjuka” föräldrarna och att detta har kunnat väga upp som skydd.  

 

I likhet med första frågeställningen är det svårt att få fram ett konkret svar på den andra 

frågeställningen. Detta eftersom svaret är beroende på individers upplevelser och att det kan 

skifta från människa till människa. Dock har studien resulterat i svar på andra frågeställningen 

utifrån respondenternas upplevelser av deras uppväxt. Vi har funnit en samstämmighet mellan 

de olika skyddsfaktorerna som har kommit fram i resultatet utifrån respondenternas 

upplevelser. De centrala skyddsfaktorerna som har framkommit är: en bra anknytning till 

någon (exempelvis mamma, farmor, kompis eller grannen), fritidsaktivitet och 

överlevnadsinstinkt. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

I vår studie gjordes valet att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 

De problem vi stötte på gällande intervjuerna var att flera av respondenterna tyckte att det var 

svårt att svara på frågorna gällande dåtid. Dåtidsfrågorna gällde uppväxten, upp till 18 år. Nu i 

efterhand har vi kommit fram till att ”dåtiden” borde ha delats in i olika ålderkategorier 

eftersom respondenterna inte visste exakt vilken ålder de skulle utgå ifrån. Anledningen till att 

frågorna inte ändrades var på grund av att detta problem kom då det endast var ett fåtal 

respondenter kvar att intervjua. En intervjufråga som tillhörde nutiden gällde hur 

lokalsamhället såg ut där respondenterna lever idag togs bort. Efter första intervjun stämde vi 
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av hur intervjufrågorna fungerat och insåg då att denna fråga inte var relevant i förhållande till 

syftet och frågeställningarna. Det var även en fråga om framtiden som fick revideras då 

respondenterna inte tyckte att frågan gick att svara på. Då denna studie var retrospektiv fick 

respondenterna tänka tillbaka på uppväxten och hur det var då. Problem som kan uppstå i 

retrospektiva studier är att respondenterna kan minnas fel, de kan också ha förträngt vissa 

saker som inträffat under uppväxten vilket kan ge oss en felaktig bild av hur det egentligen 

var. Det gör det även svårt att veta hur anknytningen mellan respondenterna och deras 

föräldrar såg ut under de tidigaste levnadsåren.  Under studiens gång har det stundvis varit 

oklart huruvida vi skulle få ihop åtta respondenter då vissa kontakter har varit osäkra. Det var 

även en av respondenterna som bokade om intervjun två gånger, vilket ledde till 

tidsplaneringen fick ändras. Dock var vi ute i god tid att hitta respondenter, vilket gjorde att 

dessa bakslag inte påverkade oss i så stor grad.  

 

En positiv aspekt med studien har varit det brinnande intresse vi har haft för ämnet, vilket i 

sin tur har gjort att problem som har dykt upp under uppsatsens gång för oss har lösts på ett 

motiverat sätt. Även intervjuerna med respondenterna har bidragit till en fortsatt inspiration 

att ta reda på vad det är som har gjort att de har klarat sig bra, medan andra har utvecklat 

ohälsa. Det som kunde ha gjorts annorlunda var att noggrannare granska tidigare forskning 

innan valet gjordes vilka artiklar som skulle tas med. Detta för att inte behöva byta ut artiklar i 

slutet av uppsatsskrivandet, eftersom utbytet av artiklar kan göra resultatet mer vinklat. Ett 

annat problem som uppstod var att hitta primärkällor gällande teorierna.  

 

Den interna validiteten i studien har uppnåtts då vi studerat risk och skyddsfaktorer samt 

erhållit svar på frågeställningarna. Skyddsfaktorer har endast en kompenserande verkan då de 

existerar i relation till riskfaktorer. Om däremot riskfaktorerna överväger skyddsfaktorerna 

finns det en risk att individer kan utveckla ohälsa. Reliabiliteten kan ha ökat då vi redogjorde 

för vår förförståelse innan intervjuerna genomfördes. Studiens tillförlitlighet kan ha ökat då vi 

diskuterat tillsammans om varandras tolkningar. Huruvida den externa reliabiliteten är hög är 

svårt att säga, dock skulle troligen inte samma resultat framkomma om studien gjordes igen. 

Detta eftersom sociala miljöer inte kan ”frysas”, den sociala interaktionen mellan respondent 

och forskare blir annorlunda om studien skulle genomföras av två nya forskare. Däremot 

skulle kanske några teman vara samma.  

 

Ämnet som sådant är av känslig karaktär, dock har det inte varit påtagligt under 

forskningsprocessen. Vi hade en föreställning om att respondenterna skulle bli mer upprörda 

och reagera starkare under intervjuerna än vad de gjorde. Anledningen till att det inte har 

blivit mer känslosamt kan bero på att vi har intagit ett professionellt förhållningssätt och varit 

förberedda på att det skulle kunna bli jobbigt under intervjuerna.  

 

7.3 Diskussion kring maskrosbarn 
 

Som nämndes i bakgrunden talade forskare först om osårbara barn som var motståndskraftiga. 

Med tiden utvecklades begreppet maskrosbarn, vilket används än idag. När resultatet i studien 

sammanställdes märkte vi att begreppet maskrosbarn omedvetet föll bort. Efter att ha 

diskuterat detta tillsammans kom vi fram till att maskrosbarn inte är ett begrepp som bör 

användas på respondenterna eller andra. Inte för att respondenterna inte uppfyller kriterierna 

som finns för maskrosbarn utan för att vi helt enkelt inte vill sätta dem i ett fack. Alla 

människor är sårbara på ett eller annat sätt, även respondenterna. Att placera människor i fack 

skapar fler kategorier och uppdelningar i samhället, även fast det är en positiv titel som 

tilldelats. Vi vill istället kalla respondenterna för överlevare, eftersom det är precis vad de är. 



34 

 

Starka människor som överlever när andra människor för länge sedan hade gjort valet att ge 

upp. Överlevare är människor som klarar sig mot alla odds, samt har en kämparglöd som 

sprider sig till människor i dess omgivning. Respondenterna har lärt sig konsten att överleva. 

 

7.4 Egna reflektioner 
 

Som nämnt tidigare är det 500 000 barn som växer upp med föräldrar som har 

alkoholproblematik eller psykisk ohälsa, vilket är en stor siffra. Även om dessa barn inte 

utvecklar ohälsa är de i behov av hjälp och stöd. Både som medmänniskor och som 

professionella hävdar vi att socialtjänsten bör lägga mer resurser på att synliggöra dessa barn. 

Vidare anser vi att det samhälleliga stödet borde öka och på så sätt verka som skyddsfaktor. I 

brist på detta utelämnas dessa barn till familj och vänner, för en del barn är dessa dock 

frånvarande. Detta innebär att en del barn är utelämnade åt sig själva. Vi hoppas att denna 

studie ska hjälpa till att synliggöra barn som växer upp med föräldrar som har 

missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa, då det finns de barn som utvecklar egen 

ohälsa. Detta framgår i Fergusson och Horwoods (2003) studie samt av respondenternas 

syskon. Systemteorin har varit användbar då den gett oss ett helhetsperspektiv över 

respondenternas uppväxt. Exosystemet och makrosystemet var viktiga komponenter i 

respondenternas liv och påverkade i hög grad hur situationen under uppväxten samt samspelet 

mellan de olika mikrosystemen. Anknytningsteorin har hjälpt oss att förstå samspelet mellan 

respondenterna och personer i deras närhet. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 
 

Förslagsvis skulle det vara intressant att vidare studera ämnet maskrosbarn utifrån observation 

mellan barn och deras föräldrar. Dock är det omöjligt att veta vilka barn som kommer att 

utvecklas till maskrosbarn när de växer upp, vilket skulle försvåra denna typ av studie. För 

detta skulle en longitudinell studie krävas där observation av anknytningen mellan små barn 

och föräldrar med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa för att senare observera hur 

det gått för samma barn när de växt upp. I en sådan studie skulle Bowlbys och Ainsworths 

(1991) anknytningsteori kunna vara en utgångspunkt
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Inledning: 

• Presentation av forskarna  

• Studiens syfte 

• Disposition av intervjun 

• Intervjuns tid 

• Etiska forskningskrav 

 

Intervjufrågor: 

 

Nutid 

-Hur ser din livssituation ut idag? 

 Sysselsättning- arbete, skola? 

 Boende- ensam, med familj? 

Relationer- nuvarande familj, relationen till föräldrar, övrigt nätverk såsom släkt och 

vänner? 

 

-Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

 

-Vill du tillägga något? 

 

Dåtid  

-Hur såg familjesammansättningen ut?  

Föräldrar, syskon, släkt? 

 

-Hur bodde du och din familj? 

 Fördelningen av hushållsarbete? Eget utrymme? 

 

-Hur var dina föräldrar när du växte upp? 

 

-Hur var du som person under din uppväxt? 

 

-Hur såg din relation ut till dina syskon? 

 

-Vilka andra personer umgicks du med? Var det någon/några som betydde mer för dig? 

 Övrig släkt, vänner, grannar, andra viktiga personer? 

 

-Hur upplevde du din skoltid? 

 Skolarbetet, skolkamrater, kontakt till lärare och övrig personal? 

 

-Vad gjorde du på din fritid? 

 Aktiviteter, intressen? 

 

-Hur såg samhället ut där du växte upp? 

 Lokalsamhället: omgivning, skola, centrum? 

 

-Hur/vad gjorde du för att hantera din situation hemma? 

 



 

-Vill du tillägga något?  

 

Framtid 

-Hur tror du att din uppväxt har påverkat dig som vuxen? 

 Arv av psykisk sjukdom/missbruk, bli likadan som sin förälder? 

 

-Hur tror du att din relation till dina föräldrar kommer att se ut i framtiden? 

 

-Hur kommer din livssituation se ut om fem år? 

 

-Om du i framtiden skulle möta svårigheter i livet, hur skulle du då hantera dessa? 

 

-Finns det några erfarenheter som du tror du kommer ha nytta av? 

 

-Vill du tillägga något? 

 

Följdfrågor 

-Hur kände du då? 

 

-Hur menar du då? 

 

-Kan du berätta mer? 

 

-På vilket sätt? 

 

-Hur tänkte du kring det? 

 

-Det du säger låter väldigt intressant men låt oss nu fokusera på…… 



 

Bilaga 2 Missivbrev 

 

Till medverkande personer i studien kring maskrosbarn 

 

Våra namn är Linda Englund och Josefin Sundström. Vi studerar till socionomer på 

Mälardalens högskola och är nu inne på termin sex. Under vårterminen 2010 skriver vi en C-

uppsats om maskrosbarn, det vill säga barn som växt upp med föräldrar med missbruk 

och/eller psykisk sjukdom men ändå klarat sig bra. Syftet är att studera vilka faktorer som 

påverkar dessa barn att klara sig positivt i vuxenlivet. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas under studiens 

gång. Intervjumaterialet kommer endast att användas i forskningssyfte och förstöras när 

studien är färdig. Alla personuppgifter i studien behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

medverkande personer inte kommer att kunna identifieras.  

 

De av er som vill ta del av den färdiga uppsatsen är välkomna att ta kontakt med oss via mail 

eller telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar Linda och Josefin 

 

Linda Englund  Josefin Sundström 

0736-XXX   0739-XXX 

  

 

 

Handledare: 

Regina Ylvén 

016-XXX 
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