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Sammanfattning 
 
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka vilka skyddsfaktorer som funnits i 
dessa maskrosbarns liv, hur de trots en destruktiv uppväxtmiljö kunnat skapa ett fungerande liv. 
Alla intervjupersonerna i denna studie har vuxit upp med föräldrar som haft missbruk och/eller 
psykisk sjukdom. Datamaterialet samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som hade 
fem stycken teman. Empirin analyserades sedan med hjälp av anknytningsteori och Antonovskys 
teori KASAM. Resultatet visar att det fanns skyddsfaktorer och att dessa spelat stor roll för 
intervjupersonerna. Skyddsfaktorerna delades upp i tre kategorier: skyddspersoner, personlighet 
och sysselsättning. Relationer till individer som gett maskrosbarnen hjälp och stöd visade sig vara 
en betydande skyddsfaktor. Ens personlighet och förmågor att hantera situationen har även det 
verkat som en skyddsfaktor. Sysselsättning, så som att komma bort ifrån hemmet och 
hemsituationen har också hjälpt dessa individer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer bakgrunden till studien att redovisas, samt problemformulering, studiens 
syfte och frågeställningar, avgränsningar, definitioner, sökmotorer och arbetets uppdelning. 
Kapitlet avslutas med kunskapsöversikt inom ämnet.  

1.1 Bakgrund 
 
Av Sveriges cirka två miljoner barn är det inte känt hur många av dessa som lever i en familj med 
missbruk av alkohol, droger och läkemedel. Undersökningar har gjorts för att få en aning om hur 
många barn som lever i dessa familjer. Enligt en kartläggning av Folkhälsoinstitutet (FHI) är det 
en femtedel av alla svenska barn som lever i en familj där en eller båda föräldrarna har en 
riskkonsumtion av alkohol (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Bengtsson och Gavelin (1996) växer 
10-15% upp med en eller två föräldrar som missbrukar. Det finns även internationella studier 
som visar att mellan 8-27 % av alla barn lever i en familj där minst en förälder har 
alkoholproblem (Socialstyrelsen, 2009).  
 
Det finns ett stort mörkertal när det kommer till alkoholmissbruk. Detta kan bero på att det i den 
svenska kulturen är socialt accepterat med alkohol men också att det ofta saknas statistik ifall 
man inte vårdats för sitt missbruk. Däremot finns studier på de som vårdats för sitt missbruk. En 
analys från 2000-2004 visar att 1,2 % av barnen som bor i Sverige har minst en förälder som har 
vårdats i slutenvård på grund av alkohol missbruk. När det kommer till barn med föräldrar som 
missbrukar droger är det svårare att uttala sig om antalet barn. FHI gjorde 2007 en undersökning 
som visade att mellan 1,2 och 1,8 % av alla barn lever i en familj där en vuxen använt cannabis 
under det senaste året. Internationell forskning visar att 30-50 % av de som vårdas för missbruk 
även lider av psykiska sjukdomar och att 20-30 % av de som söker vård för psykisk sjukdom 
även har ett missbruk (Socialstyrelsen, 2009). Dessa studier säger dock inget om hur barnen som 
lever i dessa familjer har det. 
 
Riskfaktorer för barn att utveckla sociala- och/eller psykiska problem kan vara att föräldrarna inte 
klarar av de krav som ställs på dem som föräldrar. Att föräldrarna inte kan ge barnen en trygg 
tillvaro eller ge dem en god uppväxt. Föräldrar som har missbruk, psykisk sjukdom eller 
utvecklingsstörning har svårare att uppfylla dessa krav och är en riskgrupp. Barnen till föräldrar 
med missbruk, psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning riskerar därför att i högre grad få 
sociala och psykiska problem i uppväxten och i vuxen ålder. Med riskgrupp menas grupper som 
senare kan komma att kräva många och omfattande samhälleliga resurser (Forinder & Hagberg, 
2008).  
 
Cronström (2003) skriver att barn som inte får kärlek eller knyter an till sina föräldrar löper större 
risk för att utveckla sociala och psykiska problem i uppväxten och vuxenlivet. Trots den ökade 
risken finns de barn som inte utvecklar dessa problem och Cronström (2003) menar att det måste 
funnits någon i dessa barns liv som funnits där för att ge kärlek. Bengtsson och Gavelin (1996) 
tar upp en studie som visar att barn i ung ålder upplever alkohol som något negativt. De ser 
alkoholen som något som förändrar deras föräldrar och att det för barnen ofta var förknippat med 
rädsla och oro. "I familjespelet runt missbrukaren ingår att barnet tidigt lär sig förneka känslor 
och intryck. Dessa barn behöver hjälp med att sätta ord på sina upplevelser, eftersom de inte 
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uppmuntras till det hemma. De litar heller inte själva på vad de känner." (Bengtsson & Gavelin, 
1996, s. 51). Med dessa förutsättningar, hur får dessa barn en fungerande tillvaro?  
 
Uttrycket maskrosbarn kommer ursprungligen från Norge, där det kallades "lövetannbarn", vilket 
står för lejontand. Både lejonet och blomman står för styrka och uthållighet och maskrosor kan 
överleva i hårda klimat. Maskrosbarn sägs kunna växa i de mest ogynnsamma miljöerna likt en 
maskros som kan växa upp ur asfalt (Cronström, 2003). 
 
När det förekommer riskfaktorer kan det även förekomma skyddsfaktorer. Faktorer som gör att 
individer utvecklas positivt trots att riskfaktorer finns. Maskrosbarn är individer som trots en 
ogynnsam uppväxt kunnat utvecklas positivt. De har växt upp i hem där missbruk och/eller 
psykiska problem förekommit. Maskrosbarnet har haft skyddsfaktorer vilket har motverkat risken 
för negativ utveckling. Ur ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 2005) är det intressant att 
studera vad som skyddar en istället för att studera problemet. Vilka är skyddsfaktorerna som gör 
att maskrosbarnet klarar sig? 

1.2 Problemformulering 
 
I den här studien vill vi undersöka barn som växt upp i familjer med missbruk och/eller psykisk 
sjukdom och som idag har ett fungerande liv. Forskning visar att barn som växt upp i familjer 
med missbruk löper större risk att t.ex. själva hamna i missbruk, men långtifrån alla får själva 
liknande problem. Vad är det som gör att vissa klarar sig och andra inte? Vi vill undersöka vilka 
skyddsfaktorer som funnits hos de som idag har fungerande liv. Det är viktigt för samhället att 
forska kring detta då framtida problem på grund av uppväxt i en dysfunktionell hemmamiljö är 
vanligt. Vi vill med denna studie belysa vilka förebyggande åtgärder som behövs enligt 
maskrosbarnen själva.  

1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att undersöka hur maskrosbarns uppväxt kan se ut och vilka skyddsfaktorer som 
maskrosbarn själva upplevt har funnits där som avgörande faktorer för deras välmående.  

1.4 Frågeställningar 
 
* Hur kan maskrosbarns uppväxt se ut? 
* Hur har dessa barn hanterat sin uppväxt?    
* Vilka självupplevda faktorer kan ha fungerat som skydd för dessa barn? 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer inte intervjua barn under 18 år. Detta för att det ur ett forskningsetiskt perspektiv är 
svårare och för att man troligtvis fortfarande bor hemma och är mitt uppe i problematiken. Vi 
tänker också att en högre ålder ökar intervjupersonernas självinsikt och perspektiv. En annan 
avgränsning vi valt att göra är att inte fokusera på de personer som inte ”klarat sig”. Dels för att 
det är väldigt svårt att hitta dessa intervjupersoner, dels för att vi valt att fokusera på det friska 
hos människan. Det finns väldigt mycket forskning på riskfaktorer, men mindre när det kommer 
till skyddsfaktorer, varför vi valt att fokusera på det i vår studie.  
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1.6 Definitioner 

1.6.1 Maskrosbarn 
"Att som barn ha vuxit upp i hem som präglats av föräldrar som på grund av missbruk och/eller 
allvarlig psykisk störning under långa perioder inte har kunnat ta hand om sig själva, ännu 
mindre fungera som förälder för sina barn." (Cronström, 2003, s. 17). Det som kännetecknar ett 
maskrosbarn är att dessa trots sin uppväxt ”klarat sig”. Med klarat sig menar vi att de idag lever 
ett fungerande liv, utan missbruk och med god psykisk hälsa. Med god psykisk hälsa menar vi 
inte att de lever ett problemfritt liv och inte påverkas av sin barndom men att barndomen är 
hanterbar.  

1.6.2 Skyddsfaktorer 
Med skyddsfaktorer menar vi de sociala faktorer som minskar risken för att utveckla problem, 
trots att det finns riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2009). "Utmärkande för skyddsfaktorer är att de 
medverkar till ett gynnsamt utfall just i närvaro av en risk; vid låg eller obefintlig risk spelar det 
ingen större roll för utfallet ifall skyddsfaktorer finns eller saknas. Enligt denna definition 
integrerar alltså skyddsfaktorer med riskfaktorer, dvs. skyddsfaktorernas inverkan är beroende 
av och varierar med risknivån." (Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 216). 

1.6.3 Motståndskraft 
Definitionen på motståndskraft varierar, men en generell definition är att det är förekomsten av 
positiva utfall även i en miljö som är potentiellt negativ (Jaser, Champion, Dharamsi, Riesing och 
Compas, 2010). Synonymer för motståndskraft är t.ex. stresstålig och resiliens. Det är något man 
kan utveckla och som i förlängningen kan fungera som en skyddsfaktor. Vi ser alltså en skillnad 
på motståndskraft och skyddsfaktor. Skyddsfaktor är ett övergripande begrepp medan 
motståndskraft är en enskild komponent som mer sitter i personlighet och utveckling, som kan bli 
en skyddsfaktor.  

1.7 Redovisning av sökmotorer  
 
Sökmotorer som använts i denna studie för att söka litteratur – både nationell och internationell – 
har gjorts via Umeå universitets biblioteksalbum och vetenskapliga artiklar på tillgängliga 
databaser, som t.ex. SocINDEX, artikelsök, DIVA, swepub.   
Sökord: maskrosbarn, skyddsfaktorer, riskfaktorer, missbruk, familj, resilience, coping  

1.8 Arbetets uppdelning 
 
Vi har jobbat mycket tillsammans i genomförandet av denna uppsats. Bakgrunden och 
kunskapsöversikten har vi hjälpts åt med, vi har båda letat litteratur och läst, för att sedan 
diskutera dess relevans och vad vi skulle ta med. Lisa har i huvudsak haft ansvar för att kontakta 
intervjupersoner och teorikapitel. Fredrica har i huvudsak haft ansvar för metodkapitlet. Vi har 
båda närvarat på alla intervjuer. Då vi hade fyra intervjuer blev det så att vi hade ansvar för två 
intervjuer var, där man var den som ställde frågor. Den andre satt då och antecknade under hela 
intervjun. Den som antecknade var den som transkriberade. Empirin har vi gjort tillsammans, där 
vi diskuterade tillsammans hur vi skulle koda och kategorisera. Lisa har haft ansvaret för 
resultatkapitlet och Fredrica för slutdiskussion. Vi har alltid läst igenom varandras kapitel för att 
ge feedback.  
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1.9 Kunskapsöversikt  
 
Cronström (2003) nämner Garmezy och Anthony som två pionjärer inom forskningen kring 
maskrosbarn. Garmezy jämförde barn med tre olika slags dockor, en av plast, en av glas, en av 
metall och menade att de alla reagerade olika om de fick ett slag mot huvudet. Maskrosbarnen var 
dockan av metall - det blev bara ett litet metalliskt läte när de fick ett slag mot huvudet. Anthony 
myntade begreppet det psykiskt osårbara barnet (Werner & Smith, 2003) och menade att dessa 
osårbara barn var immuna mot det de upplevde och till och med mådde bra av det. Denna syn har 
dock ändrats med tiden. Numera ser man inte att det finns någon som är osårbar, man pratar 
istället om motståndskraftiga eller stresståliga barn (Cronström, 2003). Rutter tar också upp detta 
med osårbara barn och stresstålighet och att det är ett relativt begrepp (Werner & Smith, 2003). 
 
Bengtsson och Gavelin (1996) menar att det finns olika roller i en familj med missbruk: 
familjehjälten, tapetblomman, maskoten och syndabocken. Dessa roller fungerar som 
överlevnadsstrategier, de skapar balans i familjen och en sorts förutsägbarhet. Författarna 
beskriver att det brukar vara ett gott tecken när barn börjar vidga sina roller, men att det kan bli 
jobbigt för föräldrarna.  
 
Forinder och Hagborg (2008) tar upp att flera studier har visat att barn med föräldrar i riskgrupp i 
allt större grad utvecklar sociala och psykiska problem. Med riskgrupp menas exempelvis 
problem med missbruk eller psykisk ohälsa. Werner och Smith (2003) har gjort en longitudinell 
studie av barn till föräldrar i riskgrupp på Hawaii där man följde barnen från födsel till vuxen 
ålder. Resultatet visade att två tredjedelar av barnen med föräldrar i riskgruppen utvecklade 
problem i uppväxten och i vuxen ålder.  
 
Missbruk kan innebära problem i vardagslivet och störningar i familjens relationer och skapar 
ofta problem eller samverkar med andra problem. En förälder med missbruk kan bli mindre 
lyhörd till barnets behov, mindre känslomässigt tillgänglig, lättretlig och föräldern kan brista i 
tillsynen och omsorgen av barnet. Det finns studier som visar att barn i familjer med missbruk i 
större utsträckning riskerar att vanvårdas. Ofta präglas vardagen i familjer med missbruk av en 
oförutsägbarhet, brist på rutiner och gränssättningar, oklar rollfördelning och dålig 
problemlösning. Enligt en studie är det större risk för barn i familjer med missbruk att utsättas för 
fysiskt våld av sina föräldrar. Fysiskt våld mot barnet själv eller att bevittna våld i familjen kan 
innebära traumatisering (Socialstyrelsen, 2009). Barnard och McKeganeys (2003) studie på 
föräldrar med narkotikaproblem och hur det påverkar barnen visar att de barn med föräldrar som 
använder sig av kokain hade en högre risk för både vanvård och skador, de i störst risk var de 
små barnen. Föräldrar med missbruk är även den vanligaste orsaken till att barnen kan hamna i 
vård utanför familjen. Studien visade att missbruket kan påverka föräldrarnas möjlighet att vara 
konsekvent, varm och emotionell, vilket kan ha en negativ inverkan på barnets utveckling. Det 
ökade narkotikaanvändandet kan leda till att föräldern brister i sin översyn, oftare tar till 
bestraffning, mindre diskussion och mindre positiv interaktion med barnet. 
 
Jaser et al. (2010) tar upp att ungdomar med mödrar som har lidit av depression själva löper 
större risk att bli deprimerade, risken är nästan fem gånger så stor. De löper större risk för både 
yttre och inre problem, men speciellt för depression. De poängterar att det finns lite forskning 
angående skyddande faktorer för dessa ungdomar och även att alla barn till mödrar med 
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depression eller med en historia av depression inte får liknande problem eller symptom.  
 
Två riskfaktorer som det forskats mycket kring och som Chandy, Blum och Resnick (1996) 
beskriver är alkoholmissbruk hos föräldrarna och sexuellt utnyttjande. Det finns flera negativa 
konsekvenser för barn som blivit utsatt för detta, t.ex. när det gäller alkoholmissbruk är 
riskfaktorerna exempelvis alkohol- och/eller drogmissbruk, lagöverträdelser, känslomässiga 
problem, dålig självkänsla/självförtroende, antisocialt och aggressivt beteende, konflikter inom 
familjen, problem med auktoriteter, ätstörningar, fysisk misshandel, problem i skolan, risk för 
graviditet och självmordstankar. Vidare beskriver de hur studien visar att sexuella övergrepp är 
en riskfaktor för alla människor, oavsett ålder. Konsekvenserna skiftar lite beroende på ålder, 
men de farligaste utfallen är bland ungdomar, där bland annat prostitution och självmordstankar 
förekommer. Studien visar att både vara utsatt för alkoholmissbruk i familjen och sexuella 
övergrepp ökade riskfaktorerna. Lagerberg och Sundelin (2000) betonar också att om det 
förekommer flera riskfaktorer så kan dess påverkan bli dubbelt så stor.  
 
Det är svårt att ange de exakta orsakerna till varför vissa barn utvecklar en stor motståndskraft 
och andra inte. Jaser et al. (2010) tar upp några av de hypotetiska mekanismerna som bland annat 
är ens genetik, dysfunktionella neurologiska system, att man blivit exponerad för negativa 
affekter och beteenden och en stressande familjemiljö. Flera studier visar på hur barns positiva 
affekter och känslor var lägre med mödrar som led eller hade lidit av depression och att det också 
visades i barnens beteende och interagerande med sina mödrar (ibid). Chandy et al. (1996) visar 
också på komplexiteten när det gäller att definiera motståndskraft. De definierar motståndskraft 
som ett motstånd mot förväntande riskbeteenden, och kriterierna var att de skulle prestera över 
snittet i skolan, ha en sund inställning till sin kropp, inte ha använt marijuana, sällan eller aldrig 
använda tobak eller alkohol och inte visa någon risk för självmord. De som visade motståndskraft 
jämfört med de som inte gjorde det var bland annat yngre än de andra. De kommer dock fram till 
att den största skyddsfaktorn var att vara religiös eller en andlig person. Att kunna prata med 
familj eller vänner fungerade också som en skyddsfaktor.  
 
Werner och Smith (2003) betonar fem skyddsfaktorer som kan generera positiva förändringar. 
Dessa är personlig läggning, förmåga att använda de anlag de hade, att föräldrarnas attityd visade 
omsorg, att det fanns andra stödjande vuxna t.ex. far- och morföräldrar, ungdomsledare, lärare 
etc., och möjligheter till förändring vid viktiga tidpunkter i livet.  
 
Barnard (2003) ställer sig frågan om det alltid är bäst att se till vad närmaste familjen kan göra 
för barnen, då hennes studie visar att många av de föräldrar med missbruksproblem själva växt 
upp i en miljö där missbruk förekommit och har en problematisk relation till sina egna föräldrar. 
Hennes studie undersöker hur släktingar funnits där för barnen när föräldrarna missbrukat. I 
studien framkommer det att en mindre form av åtgärd som far- och mor föräldrar kan göra är att 
hålla koll på familjen, se till att familjen klarar av vardagen och hemmet samt att observera 
förändringar mot värre drogbruk. Detta upplevdes som något positivt. Det framkommer dock att 
föräldrarna vars föräldrar går in och hjälper till med barnen där det behövs, känner mindre ansvar 
gentemot barnen att vara drogfria eftersom de vet att deras föräldrar tar över ansvaret och vården 
av barnet när det behövs.  
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Jaser et al. (2010) beskriver två copingstrategier: “primary control coping” och ”secondary 
control coping.” Den första innefattar problemlösande, känslomässigt uttryck och känslomässig 
anpassning och den senare accepterande, positivt tänkande, distraktion och kognitiv 
omstrukturering och att högre nivåer av dessa två copingstrategier var relaterade till färre 
symptom. Resultaten visar en skillnad i hur mycket av ”primary control coping” man använde, 
hade ens mamma en historia av depression använde man mycket mindre av denna copingstrategi. 
Känslomässiga problem var större hos de ungdomar med en mamma som hade en historia av 
depression. Använde man mer av ”primary control coping” var nivåerna av positivt humör högre 
och lägre nivåer av känslomässiga problem. Detta gällde även för användningen av ”secondary 
control coping.” Studien visar också att ”disengagement coping strategies”, som innefattar 
avvikande, förnekelse och önsketänkande, ökade riskerna för känslomässiga problem senare i 
livet. Vidare visar studien att om man lyckas behålla positiva känslor under en stressig situation 
är det ett tecken på motståndskraft. De tar upp acceptans och att inte se saker som sitt eget fel och 
att delta i fritidsaktiviteter som sunda strategier för att hantera en stressad familjesituation.  
 
I Werner och Smiths (2003) studie som tidigare nämnts klarade sig en tredjedel av barnen och 
intresset blev därför vidare att studera vad som gjorde att vissa barn klarade sig trots allvarliga 
psykiska påfrestningar och eländiga förhållanden. Enligt Rutter (Werner & Smith, 2003) kan 
barnen som ”klarat sig” ha något som kallas resiliens, en förmåga att klara av höga påfrestningar 
och stress. Dessa barn har en motståndskraft och kan snabbt återhämta sig efter påfrestningar. 
Vidare menar Rutter att egenskaper hos barnet själv som intelligens, nyfikenhet, tillmötesgående 
beteende, humor, problemlösningsförmåga och social kompetens är viktiga skyddande faktorer. 
Forinder och Hagborg (2008) menar att familjesammanhållning och närvaro av en vårdande 
familjemedlem och ett extra stöd av utomstående är faktorer som skyddar dessa barn. Det kan 
därför sägas att både yttre omständigheter och egenskaper hos barnet själv spelar roll för att 
barnet skall få en gynnsam uppväxt och ett gott liv i vuxen ålder. 
 
Sommerschild (1999) tar upp att mycket forskning, bland annat Rutters, visat att en vuxen person 
i barnets liv fungerar som en skyddande effekt. Dock saknas forskning på hur denna relation 
utvecklas. Hur ett barn bemästrar svårigheter är också olika beroende på ålder, kön, färdigheter 
och temperament. Hur väl ett barn lyckas bemästra svårigheterna beror alltså på 
omständigheterna, hur stora påfrestningarna är och när de inträffar. Det finns väldigt lite 
forskning på hur effektiva strategier skapas, vilka mekanismerna bakom är. Vidare tas det upp att 
skyddsfaktorer definieras genom sin inverkan och inte sina egenskaper. Det är därför svårt att 
säga att skyddsfaktorer alltid fungerar som just skyddsfaktorer. Det är olika från person till 
person, och ställs alltid i relation till hur svåra riskfaktorerna är. Ålder, utvecklingsförmåga och 
stressnivå påverkar också vilken risk olika riskfaktorer utgör. Lagerberg och Sundelin (2000) 
menar att en riskfaktor kan i en situation ha stor betydelse och i en annan ingen inverkan. 
 
Med denna studie vill vi tillföra mer forskning kring skyddsfaktorer. För att i framtiden kunna 
hjälpa maskrosbarn behövs kunskap om vilka skyddsfaktorer maskrosbarn själva anser har hjälpt 
dem.  
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2 Metod  
 
I detta kapitel kommer metodval, tillvägagångssättet och bearbetning av empirin i studien att 
redovisas. Här beskrivs hur empirin insamlats, hur urvalsprocessen gått till och de etiska och 
metodologiska reflektionerna kring denna undersökning. I studien har vi använt oss av kvalitativ 
metod med semi-strukturerade intervjuer och ett bekvämlighetsurval har använts. Studiens 
analysmetod har varit att ta ut meningsbyggande enheter som sedan kodats och kategoriserats.   
 
2.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
Valet av metod för denna studie blev kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. 
Anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod 
var för att vi ville studera samhällsfenomenet mer djupgående och kunna tolka de skyddsfaktorer 
maskrosbarn upplevt och hur de beskriver dessa. Enligt Bryman (2011) vill man med kvalitativa 
undersökningar skaffa en djupare förståelse genom människors erfarenhetsbaserade kunskap och 
ambitionen är att försöka förstå och analysera helheten. Detta är också anledningen till att vi 
uteslöt kvantitativ metod, då denna metod syftar till att insamla statistisk data och kvantifiera 
olika aspekter av det samhälleliga livet (ibid). På grund av att det valda ämnet är känsligt och på 
så sätt skapar en svårighet i att hitta nog många respondenter hade vi inte kunnat generalisera 
materialet om vi använt oss av kvantitativ metod. Vi valde intervjuer för att kunna ta del av de 
erfarenheter och berättelser maskrosbarnen själva har. Då detta är ett känsligt ämne var det viktigt 
för oss att fokusera på en individs berättelse åt gången. 
 
Intervjuerna har varit av semistrukturerade karaktär, med både fasta och öppna frågor och 
möjlighet för följdfrågor. Detta för att veta vad vi ville studera och vilka frågor vi ville ha 
besvarade men ändå låta intervjupersonerna fritt kunna berätta. Enligt Bryman (2011) är detta ett 
sätt att få samtalet att flyta fram lättare utan att glida utanför den ursprungliga frågeställningen.     
 
Vi valde att utgå från en abduktiv ansats. Abduktion innebär att man tolkar händelser och 
företeelser med hjälp av begrepp och teorier, för att kunna beskriva ett övergripande fenomen 
(Dahlgren & Sauer, 2009). Abduktiv ansats kan ses som en kombination av induktiv och 
deduktiv ansats. I induktiv ansats forskar man förutsättningslöst. Empirin man samlar in skapar i 
sin tur problemformuleringen och kan också skapa teorier (ibid). Detta valdes bort då vi redan 
innan empiriinsamlingen hade en tydlig problemformulering och tanke med vår forskning. Om 
deduktiv ansats används så utgår man från teorier och redan färdiga hypoteser. Dessa hypoteser 
testas sedan i empirin för att se om det stämmer (ibid). Vi valde bort deduktiv ansats eftersom att 
vi ville forska förutsättningslöst. Då vi ville forska kring individers egna upplevelser kände vi att 
det var svårt att tolka empirin ur redan befintliga hypoteser och teorier.  
 
2.2 Urval 
 
Urvalet i denna undersökning var ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att man 
använder sig av de intervjupersoner som finns tillgängliga. Enligt Bryman (2011) är detta urval 
passande för att göra en förstudie. Eftersom vi i denna studie har begränsat med tid kan denna 
studie ses som ett frö till fortsatt forskning inom området. Vi har använt oss av de kontakter vi 
haft och nått våra deltagare genom kontakter, bloggar och Facebook. De intervjupersoner vi sökte 
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efter skulle själva se sig som maskrosbarn, det vill säga personer som växt upp i hem där ena 
eller båda föräldrarna haft ett missbruk och/eller psykisk sjukdom. Begreppet maskrosbarn 
innebär också att man nu upplever att man lever ett fungerande liv (se bilaga 1).  
 
Fyra personer har intervjuats. Valet av just fyra intervjupersoner var en avvägning mellan den 
begränsade tiden, tillgänglighet av intervjupersoner och att vi ville ha längre fördjupade 
intervjuer, istället för många korta.  
 
Urvalet har inneburit att deltagarna själv aktivt valt att kontakta oss för att delta. Det blev därför 
inget bortfall. Det bortfall som eventuellt skulle kunna ske var ifall deltagare valt att återta sitt 
samtycke under studiens gång, men detta har inte skett. 
 
Två intervjupersoner kontaktade oss för att ställa upp i undersökningen efter en förfrågan på 
sociala medier om frivilliga intervjupersoner. Två intervjupersoner nåddes via kontakter, där vi 
efter kännedom om dem skickade ut ett mail med en första förfrågan som de svarade på. Alla de 
intervjuade var kvinnor i åldern 20-65 år. Det har funnits en bred geografisk spridning i var 
intervjupersonerna växt upp. 
 
2.3 Tillvägagångssätt och bearbetning 
 
Studien startades genom att söka forskning inom området. Både nationell och internationell 
litteratur söktes via Umeå universitets biblioteksalbum och vetenskapliga artiklar söktes på 
tillgängliga databaser, som t.ex. SocINDEX, artikelsök, DIVA, swepub. De sökord vi använde var 
bland annat maskrosbarn, skyddsfaktorer, riskfaktorer, missbruk, familj, resilience, coping. 
  
I denna studie har deltagare sökts genom tre tillvägagångssätt. En efterfrågan har lagts ut på en 
Facebookgrupp, socionom termin sex. Deltagare söktes även genom att skicka förfrågningar till 
bloggare, där det tydligt framkom att de bloggade om sitt liv som maskrosbarn. Förfrågningar har 
även gjorts hos författarnas kontakter om möjliga deltagare. Alla dessa sätt har genererat 
deltagare, två genom förfrågningar hos kontakter och två genom sociala medier. Informationsblad 
skickades ut via mail till samtliga deltagare och möte för intervju bokades.  
 
Intervjuguiden konstruerades efter en semi-strukturerad form. Vi började med att skriva ner alla 
de frågor vi ville få besvarade. Vi fick inspiration till våra frågor från den litteratur vi tagit del av. 
Vi sorterade sedan frågorna, tog bort, la till och formulerade om för att vi skulle kunna få svar på 
våra frågeställningar. Sedan kategoriserades frågorna i fem teman som framkommit av frågornas 
art. Dessa blev: familj, skolgång, fritid och vänner, uppväxt och nutid. Temat familj hade tre 
underrubriker: missbruk, våld och psykisk sjukdom (se bilaga 2). 
 
Två intervjuer genomfördes på ett bibliotek, en intervju var en telefonintervju och en intervju var 
på intervjupersonens kontor. Uppbyggnaden av intervjuerna var en inledning med en kort 
information om intervjupersonens rättigheter och de fem teman intervjun skulle beröra. Vi tog 
även upp ämnets eventuella känslighet och att intervjupersonen när som helst under intervjun fick 
välja att avbryta eller att inte svara på någon fråga. Vid intervjutillfällena har en respondent och 
två forskare närvarat. Tillvägagångssättet under intervjuerna var att en av forskarna i huvudsak 
höll i intervjun och den andra antecknade på dator. Ljudupptagning har använts under 
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intervjuerna, för att säkerställa anteckningarnas korrekthet. Intervjuerna var av semistrukturerad 
karaktär med en intervjuguide, se bilaga 2. 
 
Vi lyssnade sedan på intervjuerna och fyllde på anteckningarna för att säkerställa att allt som 
sagts under intervjun framkom i text. Detta för att kunna bearbeta data. Bearbetningen av data har 
gått till så att vi har plockat ut meningsbärande enheter ur texterna och sedan kodat dessa för att 
skapa kategorier. Dessa kategorier redovisas i kapitlet Empiri med koder och citat av vad som 
framkom i varje kategori. I resultat- och analysdelen tolkades empirin med hjälp av tidigare 
forskning och teorier för att besvara studiens frågeställningar.  
 
2.4 Etiska reflektioner 
 
Vetenskaplig forskning är av nytta för samhället i stort och eftersom det är så viktigt behövs även 
krav på hur forskning bedrivs. Nyttan med forskning är att den utvecklar kunskap och metoder. 
Det finns två krav när det kommer till forskning: forskningskravet och individskyddskravet som 
enligt Vetenskapsrådet (VR, 2002) måste ställas mot varandra. Samhället och individerna i det 
har rätt att ställa krav på att forskning bedrivs och att den görs på ett rätt sätt. Forskningen får inte 
kränka individerna eller utsätta dem för fysisk eller psykisk skada.  
 
Det vi ville med denna forskning var att gå på djupet hos de som själva befunnit sig i en 
dysfunktionell hemmamiljö. Vi tänkte att de själva vet vad som är bäst för dem. 
Intervjupersonernas berättelser bidrar med kunskap om vad som fungerat och inte fungerat i deras 
liv och i förlängningen hur samhället kan hjälpa dessa med rätt resurser och kunskap. Precis som 
Vetenskapsrådet påpekar är det viktigt att väga nyttan mot riskerna med denna forskning. 
Riskerna som forskningen kan innebära är exempelvis obehag för intervjupersoner. För att 
förebygga detta valde vi att enbart intervjua vuxna människor över 18 år. Detta för att vi ansåg att 
det ur en etisk aspekt finns en större risk för psykisk smärta och obehag när personen är 
minderårig. Detta ämne kan vara ett känsligt ämne i relationen mellan föräldrar och barn, vi ville 
på grund av detta att våra intervjupersoner skulle vara myndiga. Vi tänkte att det skulle vara en 
fördel att vara myndig då en vuxen människa kan ge ett bredare perspektiv på sin historia. 
Vi har även förhållit oss till de forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa kan delas in i fyra stycken huvudkrav: 
 
Samtyckeskravet, vilket säger att alla deltagare måste lämna sitt samtycke till att delta i 
forskningen. Det skall alltså vara frivilligt att delta och deltagarna skall ha rätt att när som helst 
under forskningens gång kunna återta sitt samtycke. Deltagarna skall vara informerade om denna 
rättighet (VR, 2002). 
 
Informationskravet syftar till att alla deltagare skall vara informerade om deras rättigheter 
muntligt och skriftligt. De skall även tydligt framkomma att deltagarna förstått den information 
de fått. Det skall därför tydligt framgå i forskningen hur man informerat deltagarna och vilken 
information de fått (ibid). 
 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna skall ha anonymitet. Det skall i forskningen tydligt 
framgå hur forskaren gjort för att säkerhetsställa deltagarnas anonymitet (ibid).   
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Nyttjandekravet säger att det tydligt ska framgå vem som tar del av insamlad data, hur den 
förvaras och hur den ska användas samt att det endast ska användas i det syftet. Efter färdigställd 
studie ska data därför förstöras för att inte bryta mot detta krav (ibid). 
  
För att uppfylla dessa krav skickades ett informationsblad (se Bilaga1) ut till samtliga 
intervjupersoner med information om samtycke, konfidentialitet, nyttjande samt våra 
kontaktuppgifter. Vid intervjutillfället informerade vi muntligt om att respondenternas deltagande 
var frivilligt och att de hade rätt att återta sitt samtycke när som helst under projektet. Vi 
informerade deltagarna om att de var anonyma, att deras riktiga namn inte skulle komma att 
användas i undersökningen och att de insamlade materialet skulle finnas på lösenordskyddade 
datorer. Vi talade även om att den insamlade empirin inte skulle komma att användas i andra 
syften än denna studie. Intervjupersonerna informerades även om att undersökningen var en del 
av en kandidatuppsats som skulle publiceras på databasen DIVA. 
 
Vår utbildning och praktik har gett oss kunskaper och färdigheter som vi tänker är viktiga för att 
kunna forska om människor i utsatta situationer och även hantera eventuella svårigheter som 
kunnat uppstå. Vi har både före och efter intervjun prata om ämnets eventuella påverkan på 
deltagarna och lämnat våra kontaktuppgifter ifall deltagarna skulle vilja ha ytterligare kontakt 
med oss.  
 
2.5 Metodologiska reflektioner  
 
I all forskning är det viktigt att man reflekterar över sin studie. Nedan reflekterar och diskuterar 
vi kring studiens trovärdighet, med underrubrikerna reliabilitet och validitet.  
 
Reliabilitet:  
Enligt Bryman (2011) betyder reliabilitet att resultatet ska vara så pålitligt och korrekt som 
möjligt samt att tillvägagångssättet skall var tydligt redovisat för att andra forskare skall kunna 
göra samma undersökning och få liknande resultat. Vi har ökat reliabiliteten genom att i 
intervjuerna ställa öppna frågor, för att undvika att styra intervjupersonerna och låta dem svara 
utan vår påverkan. Det finns en maktobalans mellan forskare och intervjuperson. Det har därför 
varit viktigt för oss att våra intervjupersoner svarat utan att försöka svara vad de tror vi vill att de 
ska svara. Då en av intervjuerna gjordes över telefon fanns en risk för feltolkningar och 
missförstånd. Vi upplevde telefonintervjun som svårare då flödet på intervjun inte blev lika 
naturligt och vi inte kunde se varandra. Vi var därför väldigt noga med att fråga om vi uppfattat 
intervjupersonen rätt. Vi har även ökat reliabiliteten genom att bifoga den använda intervjuguiden 
i studien. En del av reliabiliteten handlar om objektivitet. Vi har försökt att vara så objektiva som 
möjligt och tydligt redogöra vår metod. Vi har i empiridelen strävat efter att lyfta det 
intervjupersonerna svarat utan att lägga in våra egna tankar för att öka objektiviteten i arbetet. 
När det gäller att vara objektiv är vi medvetna om att vi som forskare påverkar undersökningen 
genom att vi väljer det som vi anser är viktigt i den insamlade empirin samt att vi är de som 
tolkar empirin. Då det är vi som väljer ut meningsbärande enheter och kodar dessa, samt väljer 
kategorier och citat från intervjuerna finns det alltid en risk för subjektivitet (ibid). För att 
undvika detta har vi diskuterat koder, kategorier och citat med varandra samt att vi båda tagit del 
av allt material samt framställningen av det. 
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Validitet:  
Enligt Bryman (2011) ska man i forskning eftersträva hög validitet, vilket betyder att man 
studerat det man avsett att studera. Vi har försökt uppnå hög validitet genom att tydligt och fylligt 
framföra vår insamlade empiri och kopplat detta till befintliga teorier och tidigare forskning. Vi 
har reflekterat kring hur vårt urval kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet och även där ställt oss 
frågan om vi studerat det vi avsåg att studera från början. Det som kan vara negativt med vårt 
urval kan vara att alla respondenterna var kvinnor och därför inte belyser manliga maskrosbarn. 
Positivt med urvalet är att vi fick en bred geografisk spridning och även en bred spridning i ålder. 
Vi tänker att den breda spridningen geografiskt gör att studien inte kan knytas endast till en ort, 
vilket breddar perspektivet. Spridningen av ålder kan ses som både positiv och negativ. Det 
positiva är att vi även här fått ett bredare perspektiv och det negativa är att det blivit en stor 
generationsskillnad som kan betyda att intervjupersonernas berättelser inte går att jämföra på 
grund av samhällets utveckling. Synen på exempelvis psykisk sjukdom och barnaga ser väldigt 
annorlunda ut idag. Det har stiftats nya lagar och myndigheter har reformerats vilket innebär att 
våra intervjupersoner kan ha haft olika förutsättningar.  
 
Vi har efter intervjuerna reflekterat kring de kriterier vi satt upp för våra intervjupersoner och om 
dessa kriterier uppfylldes. Definitionen ”maskrosbarn” och sedan definitionen ”att klara sig” är 
de kriterier vi utgick ifrån när det gäller denna studie men det finns en komplexitet med dessa 
definitioner som vi märkt under arbetes gång. Dels är termen maskrosbarn inte något alla vill 
befatta sig med, dels är definitionen av vem som är ett maskrosbarn inte alltid homogen. Vi har 
därför insett att vår definition varit lite för snäv. Syftet med vår studie var dock att undersöka 
skyddsfaktorer. Alla våra intervjupersoner har vittnat om att sådana funnits och därför anser vi att 
vårt syfte har uppfyllts.   
 
Validitet i kvantitativ forskning strävar även efter att kunna generalisera resultatet. Bryman 
(2011) lyfter fram att det inom kvalitativ forskning är svårt att upprepa en undersökning, att det 
finns problem med generaliserbarheten och brist på transparens. Ickesannolikhetsurval har inte 
lika hög generaliserbarhet för populationen som ett sannolikhetsurval. Eftersom vi i denna 
underökning inte eftersträvar att kunna generalisera för hela populationen har vi valt ett 
ickesannolikhetsurval. 
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3 Teori  
 
I detta kapitel kommer de teorier som använts i denna studie att redovisas. De teorier som 
tillämpats i denna studie är anknytningsteorin och känslan av sammanhang (KASAM) och nedan 
förklaras dessa mer ingående. 
 

3.1 Val av teori 
 
Studiens tyngdpunkt ligger vid hur maskrosbarn kan utvecklas positivt i en miljö med ofta flera 
riskfaktorer. Anknytningsteorins relevans för studien har varit att studera hur maskrosbarnens 
anknytning i tidig ålder påverkat deras uppväxt.  
 
Teorin KASAM kan vara ett sätt att förklara maskrosbarnens positiva utveckling. Teorin bygger 
på att vissa individer har en motståndskraft som gör att riskfaktorer har mindre påverkan och att 
individer trots en kaosartad uppväxt kan känna förståelse, hanterbarhet och meningsfullhet. Det 
salutogena perspektivet genomsyrar denna teori och vi vill belysa de skyddsfaktorer som finns 
istället för alla de riskfaktorer som finns. 
 

3.2 Teori  

3.2.1 Anknytningsteori  
Som nyfödd är du utelämnad åt dina föräldrar och deras omsorg. Cullberg (2006) tar upp 
forskning som visar på att vissa karaktärsdrag är medfödda och till viss mån ärftliga. Vidare 
menar författaren att de barn som föds med en svag/skör stimuluskänslighet ställer högre krav på 
sin omgivning. Det krävs mer för att denna känslighet inte ska bli en börda utan fungera som 
något som är en fördel.  Om man som förälder gör enstaka fel så behöver inte barnets trygghet 
påverkas, utan det som är riskabelt är upprepade mönster, om föräldrarna till exempel försvinner, 
både kortare och längre perioder, och ingen annan heller finns där för barnet. En annan studie 
Cullberg (2006) tar upp är en som gjordes på två barnhem på 40-talet. Den visade att "bristande 
psykisk kontakt under det första levnadsåret inte bara ger allvarliga mentala rubbningar utan 
också hämmar den fysiska utvecklingen." (s. 39). 
 
"Anknytningsteorin är alltså en teori om betydelsen av känslomässig anknytning, om separation 
och förlust samt om relationsprocesser." (Jerlang, 2008, s.155.) Behovet av att ha en person att 
knyta an till finns även hos ungdomar och vuxna. Hur sund ens anknytning blir, hur man 
utvecklas som person beror på kvalitén i anknytningen: miljön, vårdgivaren och hur långvarig 
anknytningen är. Som barn behövs en trygg bas att återvända till, dit barnet kan gå tillbaka om 
det blir skrämt, samtidigt som den trygga basen gör att barnet kan utforska världen utanför med 
förvissning om att den kan återvända. Trygga barn har oftast vuxit upp i familjer där stöd och 
uppmuntran ges från föräldrarna och där familjen är en del av ett stabilt socialt nätverk. Barnet är 
där välkommet och kan umgås med andra, både barn och vuxna (ibid). 
 
Jerlang (2008) beskriver fyra anknytningsklasser: otrygg undvikande anknytning, trygg 
anknytning, otrygg ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning. I den otrygga 
undvikande anknytningen saknar barnet tillit. Barnet visar upp ett slutet och ledset beteende när 
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det blir lämnat av omvårdnadspersonen och har arbetat ut en modell som bygger på dess 
erfarenheter av icke tillgängliga omvårdnadspersoner. Barnet visar också en hämmad lek- och 
utforskningsförmåga. I vuxen ålder kommer dessa barn försöka vara oberoende av andra och vara 
avvisande i sin kontakt med andra. I den trygga anknytningen tar Jerlang (2008) upp att det finns 
tillit och barnet har utvecklat en sund balans när det kommer till stresshantering. Barnet präglas 
av att vara fritt, kompetent och utforskande. Barnet är också tryggt i sin förvissning om att 
omvårdnadspersonen finns där som en trygg bas. De flesta hör till denna grupp och i vuxen ålder 
har man relativt lätt för att skapa kontakt.	  
 
I den otrygga, ambivalenta anknytningen är barnet osäker på sin omvårdnadsperson. 
Omvårdnadspersonen är oförutsägbar och barnet vet inte hur omvårdnadsperson kommer att 
reagera, och vet därför inte vad det ska förvänta sig. Barnet har stark separationsångest, är svårt 
att trösta, visar ofta vrede, rädsla eller ett klängigt beteende. Lekbeteendet präglas av bristande 
koncentration. Som vuxen visar man ofta upp vrede eller passivitet. Orsakerna till detta kan bland 
annat vara att föräldrarna är avvisande, att många avbrott förekommer, hot att föräldrarna inte 
älskar barnet och skuldbeläggning av barnet (ibid). 
 
I desorganiserad anknytning karaktäriseras barnet av rädsla, förvirring och stereotyper. Här har 
barnet upplevt allvarliga separationer och trauman, exempelvis psykiska och fysiska övergrepp 
(ibid). Ens anknytningsmönster har en tendens att bli bestående, men kan också förändras genom 
ett ändrat beteende hos vårdgivarna eller så kan individen byta anknytningsmönster beroende på 
levnadsvillkoren. Jerlang påpekar att "tidig otrygg anknytning är en riskfaktor som bör tas i 
beaktande i diskussionen om socialt arv" (2008, s. 169).  
 
Föräldrar med missbruk kan få problem att ge barnet förutsättningarna att utvecklas normalt och 
få en trygg anknytning. Detta för att missbruk ofta skapar en oberäknelighet hos föräldern, vilket 
barnet inte kan förstå. "Att barnet har föräldrar som älskar det är en förutsättning för normal 
utveckling." (Jerlang, 2008, s. 172).   

3.2.2 KASAM  
Antonovskys (2005) teori om känslan av sammanhang (KASAM) består av tre komponenter: 
begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet. Antonovsky menar med sin teori att en individ 
som har höga värden på dessa tre komponenter lättare klarar av påfrestningar, stress och kriser. 
Antonovsky (2005) har med sin teori valt att fokusera på de friska och vad det är som gör att 
vissa människor håller sig friska. Detta salutogena synsätt genomsyrar hela teorin. Det salutogena 
synsättet vill se till faktorer som främjar det friska istället för att se till riskfaktorer. Fokus ligger 
på friskfaktorer som gör att individen håller sig frisk samt att det ger en positiv utveckling mot 
det friska. Det KASAM också innebär är de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Nedan redovisas dessa mer ingående. 
 
Begriplighet syftar till hur man upplever yttre och inre stimuli. Upplevs den som förnuftsmässig, 
ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig jämfört med om man upplever stimuli som 
kaotisk, slumpmässig, oordnad, oväntad och oförklarlig. En människa med hög känsla av 
begriplighet kommer ha en känsla av att vad som än kommer i dess väg så är det begripligt. Detta 
innebär inte att oväntade och hemska saker inte kommer hända, utan snarare att man känner att 
man kan ordna och förklara det som händer (ibid). Definitionen av hanterbarhet är att man, om 
man upplever en hög KASAM, upplever att det finns resurser till ens förfogande när man möter 
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de krav som finns. Med hjälp av dessa resurser kan man möta det som kommer i ens väg. Det kan 
också vara med hjälp av t.ex. en vän, läkare, maka/make som man litar på och känner kommer 
finnas där för en. Med en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer för 
omständigheterna. Den tredje komponenten, meningsfullhet, handlar om huruvida - och i vilken 
grad - man känner att livet har mening och är fyllt av sådant som är viktigt för en. De krav som 
kan upplevas är utmaningar, och sådant som är värt att investera sin energi och sitt engagemang i 
(ibid). 
 
Kortfattat beskriver Antonovsky de tre delarna som följande: ”Vi utvecklar riktiga och effektiva 
sätt att uppfatta världen och tänka om den, och vi utvecklar mönster av färdigheter för samspel 
med den, som vi använder för att uppnå våra syften.” (2005, s.137). Höga värden på de tre 
komponenterna ger människor styrkan att klara av de stressfaktorer de kan möta under sin 
uppväxt. Enligt Antonovsky (2005) utvecklas dessa resurser gradvis genom uppväxten. En del 
barn blir mer och andra mindre framgångsrika i dessa tre komponenter. 
 
Vad gäller begriplighet så utforskar barnet den yttre och inre världen och eftersom kan barnet 
börja känna att den fysiska och sociala världen inte ständigt kommer förändras. Barnet kommer 
känna igen stimuli vilket kommer leda till att det blir mer rutin och världen upplevs som mer 
begriplig. Om barnet upplever världen som begriplig och kan förstå och uppfatta strukturerna är 
det sedan viktigt vilket gensvar de får. Om ett barn skriker för att det är hungrigt och den 
omvårdande personens reaktion är att ignorera eller straffa barnet blir det detta som barnet 
uppfattar som förutsägbart. Det är dock inte tillfredsställande, vilket inte leder till att barnet 
känner en meningsfullhet av erfarenheten (ibid).  
   

3.3 Teorireflektion  
 
En risk med dessa två teorier är att de kan komma att styra undersökningen. Vi har försökt vara 
kritiska mot våra valda teorier genom att inhämta så mycket kunskap som möjligt om dem. Vi 
har diskuterat teoriernas för- och nackdelar för att se om de är relevanta för vår studie.  
 
Något att ta i beaktande är anknytningsteorins deterministiska syn på barns utveckling. Den är 
väldigt generaliserade och kategoriserade, vilket gör att det finns en risk att man ser individer i 
cementerande roller och som att utveckling för individen blir svår. Vi vill inte med 
anknytningsteorin säga att våra intervjupersoner tillhör en viss anknytning. Vi vill visa på att 
anknytning i barndomen kan påverka en men att detta inte behöver förutbestämma ens uppväxt. 
En styrka med anknytningsteorin är att det är forskat mycket kring den och att den är väl 
beprövad.  
 
KASAM är en väl beprövad teori och det finns frågeformulär för att undersöka en individs känsla 
av sammanhang. De är dock inte aktuellt i denna studie att studera intervjupersonernas KASAM i 
vuxen ålder. Vi har därför valt att inte använda oss av detta formulär utan endast använt teorin 
som en ram. KASAM kategoriserar individer som att de antingen har svag eller stark KASAM. 
Dessa kategorier är inte orubbliga utan individer kan utveckla sin KASAM, vilket vi ser som 
någonting positivt.  
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4 Empiri 
 
Empirin består av fyra intervjuer, vilka ligger till grund för denna redovisning. Intervjuerna 
bearbetades genom att vi började med plocka ut meningsbärande enheter, för att sedan koda dessa 
och skapa kategorier. I slutändan blev det 13 kategorier som vi nedan presenterar närmare, dessa 
ligger till grund för att besvara studiens frågeställningar. Koder och kategorier finns i bilaga 3.  
 
Bakgrundsinformation om hur det sett ut rent praktiskt i intervjupersonernas uppväxt, såsom hur 
många syskon de har eller vad deras föräldrar jobbar med, har vi valt att inte koda och 
kategorisera, detta för att det inte är relevant för att besvara syftet. Sammanfattningsvis så är alla 
vi intervjuat kvinnor i åldern 20-65 år. De har funnits en geografisk spridning i var 
intervjupersonerna växt upp och bott. De har alla haft syskon. Föräldrarna har oftast jobbat, och 
skött jobbet trots eventuellt missbruk, men arbetslöshet och sjukskrivningar har också 
förekommit. Föräldrarna har både bott ihop och varit skilda, ibland i omgångar. Flera av 
intervjupersonerna har flyttat mycket, och bott i både hus och lägenheter. En blev adopterad och 
bodde i flera år hos sin adoptivmamma för att sen återvända till sin biologiska mamma.  
 
4.1 Kategori 1: Egenskaper hos föräldrarna 
 
I denna kategori redovisas intervjupersonernas upplevelse av sina föräldrar/vårdnadshavare, deras 
egenskaper och vilken personlighet de hade. Exempel på koder från denna kategori är 
obehärskad och kontrollerande, kaos, aggressiv och svårt att komma ihåg de positiva. 
 
Flera intervjupersoner har upplevt en osäkerhet och oberäknelighet hos sina föräldrar. Detta 
beskrivs i citaten nedan:  
 
”Det var ju lixom bara som ett stort kaos, för att... nä, man förstod inte varför saker hände, och 
varför mamma gjorde på ett visst sätt och varför hennes karlar gjorde på ett visst sätt och... det 
var inte alltid så att, alltså till en viss del lärde man sig ju att vissa saker orsakade vissa 
reaktioner. Men det var ju inte alltid att man kunde hitta nån förklaring till vad som hände... 
jamen, jag gjorde ju som förra gången, varför blev det inte så då? Eller... det gick inte att förstå 
varför dom vuxna gjorde som dom gjorde eller varför det hände på ett visst sätt en viss gång och 
inte en annan eller så.” (kaos) 
 
”Väldigt obehärskad, dels väldigt kontrollerande och väldigt obehärskad och att det alltid skulle 
vara på hennes sätt.” (obehärskad och kontrollerande) 
 
När de flesta intervjupersoner berättar om sina föräldrar är det de negativa egenskaperna som 
kommer upp först. I följande citat svarar en intervjuperson på en fråga om sin förälders egenskap 
och börjar med detta: ”Eh, svårt att komma ihåg dom positiva.” (svårt att komma ihåg de 
positiva) 
 
4.2 Kategori 2: Skolgång 
 
Här redovisas de tankar intervjupersonerna haft kring sin skolgång, såväl positiva som negativa. 
Koder som framkom i denna kategori var bland annat förstående lärare, svårt i skolan, paus från 



	   18	  

hemmet, stöd från lärare, dubbla känslor för skolan och dålig skolmiljö. Som koderna visar var 
skolan för många en frizon, men ändå inte problemfri. De berättar om en dålig skolmiljö men att 
skolan var en paus ifrån situationen hemma som citaten nedan visar:  
 
”Men det var ju skitjobbigt att gå dit när man var mobbad tjugofyra-sju, men samtidigt det var ju 
det en friare plats än att vara hemma hos pappa.” (dubbla känslor för skolan) 
 
”Ja, det bästa var väl att komma hemifrån tror jag. I varje fall när jag gick i 1:an till 6:an så 
hade jag ju kompisar där, alltså i skolan, i klassen eller, vi var ju många årskurser på samma 
skola, så det var väl åtminstone... sen hade jag ju ett helvete i skolan på många sätt också men, 
men jag fick ju vila en stund ifrån hemma.” (paus från hemmet) 
 
4.3 Kategori 3: Vänskapsrelationer  
 
Här tas det upp hur intervjupersonernas vänskapsrelationer sett ut, om de kunnat ta med vänner 
hem och vilken betydelse vänner haft för dem. Koder som uppkommit är hjälpsam vän, 
tillflyktsort hos vän, kunde inte bjuda hem vänner, kunde ta med vänner hem ibland men ville 
helst inte och ensam. 
 
Flera berättar om att de haft svårt att skapa längre vänskapsrelationer, mycket beroende på att de 
flyttat mycket under sin uppväxt: ”Efter att jag flyttade så hade jag ju inga vänner i närheten, 
alltså nån kompis i klassen eller, så jag var ju väldigt mycket ensam hemma lixom, själv.” 
(ensam) 
 
De framkommer att flera intervjupersoner haft vänskapsrelationer och att dessa betytt mycket för 
dem i uppväxten. En beskriver hur en vän hjälpte henne i de svåra perioderna: ”Så han tvingade 
mig alltid hem till honom för jag skulle vara med nån och jag skulle inte sitta ensam i mitt rum 
hela tiden.” (hjälpsam vän)  
 
De flesta berättar att de inte kunde, eller ville, ta hem vänner: 
 
”Jag föredrog ju att fara till dom, ehm, bland annat för att det var ju svårt att dölja hur saker var 
hemma när dom var där, alltså det var svårare att hålla skalet uppe när de var i ens hem, än när 
man var hos dom men jo, nån gång var dom nog hemma hos mig också, jo det var dom.” (kunde 
ta med vänner hem ibland men ville helst inte) 
 
4.4 Kategori 4: Känslor 
 
I denna del beskrivs de känslor intervjupersonerna upplevt under sin uppväxt, både positiva och 
negativa samt hur känslor kommunicerades inom familjen. Koder som dubbla känslor, bara 
vuxna fick känna, barn skulle inte märkas, pratar inte om känslor, rädd, magont, kramat 
varandra och otrygg och rädd.  
 
Flera beskriver en dubbel och motsägelsefull känsla inför sina föräldrar. De både älskar dem men 
är samtidigt rädda för dem, vilket texterna nedan visar. 
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”Men min pappa är ju en riktig pajas när det kommer till mycket. Han gör ju allting för oss barn, 
Han spelade dragspel, vi sätter upp en midsommarstång, vi spelar. Så jag har ju alltid tyckt om 
den pappan han kunnat vara eller den pappan han var stundtals, men även när han var glad 
visste jag att det går över och jag är konstant rädd.” (rädd) 
 
”Jag älskar min mamma för att hon är min mamma men inte för den person hon är eller vad hon 
har gjort.” (dubbla känslor) 
 
De flesta intervjupersoner har upplevt att det varit begränsade i hur mycket känslor, och vilka, 
känslor det fått uttrycka i familjen. En uttrycker det såhär: 
 
”Där var det som att dom vuxna hade ensamrätt på att känna och visa, visa och märkas. Vi som 
barn inte skulle finnas eller inte märkas eller så, så lite som möjligt.” (bara vuxna fick känna, 
barn skulle inte märkas) 
 
Intervjupersonerna berättar även om en öppenhet för vissa känslor, vilket en intervjuperson 
beskriver såhär: ”Men det jag kan minnas är ju att vi har kramats mycket hos min fostermor. Vi 
har ju kramat varandra och att det har varit mer kroppslig kontakt där.” (kramat varandra) 
 
4.5 Kategori 5: Egenskaper och roller 
 
I denna kategori beskrivs hur intervjupersonerna var som barn, och vilken roll de hade i sin familj 
under sin uppväxt, både roller de fått och roller de tagit på sig. Exempel på koder är hålla sig 
undan, fixa allt, medlare, gömma sig, tapetblomma och utåtagerande. 
 
För många har det varit en strategi att synas så lite som möjligt, som två intervjupersoner 
beskriver det: ”Jag har aldrig gjort nå väsen av mig om ni vet det fyra profilerna så har jag 
alltid varit en tapetblomma.” (tapetblomma) och: ”Försöka hålla mig ifrån allt, allt jobbigt, 
gömma sig ungefär.” (gömma sig). 
 
Intervjupersonerna har också upplevt en roll i familjen som den som skall fixa saker eller vara en 
medlare så att exempelvis föräldrarna inte börjar bråka:  
 
”När han äntligen kommer hem, då är det att det är jag som får fixa att han blir nykter, sen... 
göra så att han inte sticker igen för mamma och pappa börjar alltid bråka när han kommer 
tillbaka, så när han kommer tillbaka börjar de alltid bråka och så då var det att jag fick göra så 
att de inte börjar bråka för mycket, så att han inte skulle sticka igen för att han var... han... när 
han drack i längre perioder blev det att det slog slint ibland, så då kunde han bli såhär 
jättekonstig och då var då att... om det var så att de ringde från jobbet fick jag ljuga, alltså det 
gjorde jag när jag var yngre, sen blev det ju att det inte behövdes göras så. Det var typ att ta 
hand om så att allting fungerade, så att allting höll ihop kan man säga, under den perioden.” 
(fixa allt) 
 
”Jag var alltid den som skulle förmedla, alltså alltid den som försöka göra, eh, hur ska man 
säga, allting okej igen, så att mamma och pappa blev sams, och att han inte skulle sticka iväg 
igen, att de inte var arga på varandra, att det skulle lösa sig... så.” (medlare) 
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4.6 Kategori 6: Föräldrarnas missbruk  
 
Denna kategori tar upp missbruk och hur missbruket sett ut i familjen, dess omfattning och 
påverkan ur intervjupersonernas perspektiv. Koder som kom upp var förstod att han drack 
mycket, mycket alkohol, mamma ofta full, nånting var fel och märks på föräldrarna. 
 
Det framkom under intervjuerna att det varit svårt för alla intervjupersonerna att som barn förstå 
missbruket och dess omfattning, vilket beskrivs på detta sätt: ”Han skötte jobbet men i övrigt så 
drack han väldigt mycket.” (mycket alkohol) och: ”Vet inte hur mycket mer än att jag vet att hon 
ofta var påverkad, alltså att hon ofta var full.” (mamma ofta full) 
 
Fler intervjupersoner berättar att de som barn märkte att något var på gång eller att något var fel: 
”Jag var så liten så att man inte riktigt visste så mycket om det då... men, men nånting var ju som 
fel.” (någonting var fel) och ”Man kände ju alltid på sig när det var dags igen att pappa skulle 
ha sin period.” (märks på föräldrarna) 
	  
4.7 Kategori 7: Förekomst av våld 
 
Denna kategori redogör för om våld förekommit under uppväxten och vilken form av våld det 
varit. Koder som framkommit är inte slag men annat våld, fysisk misshandel, våldsamma 
perioder, sexuella övergrepp och psykisk misshandel.  
 
Intervjupersonerna berättar om både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld: 
 
”Alltså han kunde slå en med knytnäven så att jag fick typ såhär... skakade runt i hela skallen, 
och typ dra upp mig mot väggen, ta stryptag, det var typ allt såntdära, och så sen att han kunde 
spotta på en, slänga ner en och spotta på en och morsan gjorde ingenting.” (fysisk misshandel) 
 
”Hon har inte slagit mig men hon har kastat saker och så och med ord varit riktigt otrevlig.” 
(inte slag men annat våld)	  	  
	  
4.8 Kategori 8: Psykiska problem 
 
I denna kategori beskrivs intervjupersonernas upplevelser av psykiska problem i familjen. Koder 
i denna kategori är outrett, ärvt och svårt att veta vad som är sjukdom.  
Flera intervjupersoner berättar om en förälder som inte haft psykisk sjukdom diagnostiserat men 
att de nu i vuxen ålder kan se att föräldern hade psykiska problem. De beskriver det såhär: 
 
”Men min biologiska mor hade ju nån psykisk diagnos men det har man aldrig rett ut. Jag och 
mina döttrar har nu diskuterat min biologiska mor ganska mycket, och diagnostiserat henne på 
vårt sätt och menade på att hon måste ha någon psykisk diagnos.” (outrett) 
 
”Inte konstaterad, men alltså, min mamma är ju väldigt… hemskt, speciell, jag inser ju att man 
som vuxen, så förstår man ju att nånting är väldigt fel. Mamma har ju alltid förnekat allt som har 
med psykiska problem att göra, skulle aldrig erkänna det men jag är rätt säker på att hon haft 
det.” (outrett) 
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De berättar även att de funnits psykiska problem i familjen och släkten och att det funnits en 
ärftlighet. ”Det finns ju i o för sig, kan vara ärftligt, jag vet inte, min mormor hade problem när 
hon var ung, depressioner och ångest.” (ärvt) 
 
4.9 Kategori 9: Familjehemlighet 
 
Här tas det upp ifall intervjupersonerna kunnat prata om sin situation hemma, både inom familjen 
eller med utomstående. Koder från denna kategori är exempelvis ville inte att folk skulle veta, 
berättade aldrig, fick inte prata, aldrig vågat eller kunnat berätta och hemlighet även i familjen.  
 
Alla intervjupersoner har berättat om svårigheten att tala om sin situation hemma. Det har 
varierat huruvida man kunnat prata om problemen inom familjen eller inte, men att prata med 
någon utifrån har upplevts som väldigt svårt. Anledningar till detta var att man inte fick, vågade 
eller ville: 
 
”Nej, man fick aldrig prata om nån med nåt, alltså om nån, med nån om nåt. Det var lixom alltid, 
alltid hålla uppe en mask, ett skal, allting var så himla perfekt och allting var bra, inga problem 
nånstans, det var väldigt väldigt viktigt... att ingen skulle veta hur vi var under ytan.” (fick inte 
prata) 
 
Flera intervjupersoner berättar att de inte heller ville att alla i ens omgivningen skulle veta om 
familjens situation. En intervjuperson berättar om det: ”I ren ilska skulle hon lätt kunna säga till 
hans chef, och säga ut överallt, och det hatar jag för jag vill inte att hela byn ska veta att min far 
är en alkoholist.” (ville inte att folk ska veta) 
 
4.10 Kategori 10: Förståelse och hanterbarhet 
 
Denna kategori tar upp hur intervjupersonerna under sin uppväxt förstod sin hemsituation i stort 
och hur de på olika sätt hanterade detta. Koder i denna kategori är mentalt fly, hålla sig borta, 
förstod i vuxen ålder, förstod inte, rymma, undanflyende, låtsades vara i en annan värld, hälla ut 
alkohol och medla för att undvika konflikter. 
 
Intervjupersonerna vittnar om att det varit svårt att förstå sin hemsituation. En intervjuperson 
beskriver det: ”Jag förstod väl inte vad som var rätt eller fel.” (förstod inte) De beskriver att det 
blivit lättare att se helheten och förstå i vuxen ålder: 
 
”Det var först då jag märkte att shit jag är ju faktiskt en av dem här. Samtidigt var det då som att 
en stor sten bara föll från mina axlar men äntligen vet jag varför jag mår dåligt och varför jag 
inte kan vara hemma hos pappa. Samtidigt då så börjar man att se allting du börjar på se alla 
flaskor och uppmärksammar mer när dom druckit.” (förstod i vuxen ålder) 
 
Alla har på något sätt försökt hantera sin hemsituation men det varierar på vilket sätt. Citaten 
nedan visar på tre olika sätt. 
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”Min mor brukade fråga jämt om vi skulle leta efter om pappa hade gömt nånting och om han 
gömt nånting så skulle vi hälla ut det, slänga det, så det blev en vana att började man ana 
nånting.” (hälla ut alkohol) 
 
”Dom inte förstod sig på mamma och så skulle jag, försökte jag som förklara och lixom, för jag 
var så väldigt rädd för konflikter, så väldigt rädd för bråk, försökte som, ja medla mellan dom på 
nåt vis.” (medla för att undvika konflikter) 
 
”Allra helst när dom hemskaste sakerna händer så var det som att jag bara försvann, jag brukar 
kalla det ett vitt tomt rum. Jag lixom befann mig i ett tomt, neutralt, vitt rum. För att jag inte 
kunde hantera det som var där då, jag kunde ju inte, som barn kan man ju inte fysiskt fly, vuxna 
är ju dom starkare på många sätt. Så man kan ju inte välja så som barn att gå därifrån, kanske. 
Så jag valde att försvinna rent mentalt nån annanstans. På så vis stänga av.” (mentalt fly) 
 
4.11 Kategori 11: Samhällets brister 
 
Denna kategori visar den brist på stöd och hjälp som intervjupersonerna upplevt. I de fall där 
samhället har erbjudit stöd och hjälp som fungerat så finns detta i kategorin ”upplevda 
skyddsfaktorer”. Intervjupersonerna nämnde instanser och myndigheter såsom socialtjänsten, 
skolan och BUP, där hjälp för dem inte fungerat. Koder från denna kategori är bland annat BUP 
bra för föräldrarna men inte för barnen, skolan såg inget, BUP för familjeorienterat, brist på 
resurser i skolan, socialtjänsten inte sett, brist i systemet och finns inga skyddsfaktorer. 
 
Det framkommer av intervjupersonerna att skolan har brustit i att ge stöd och hjälp: 
 
”Men... ser man det i skolan så tycker jag att man, subtilt, men ska försöka närma sig den 
personen. Och det är saken jag aldrig sett i skolan, i alla fall där jag gått och det tycker jag är 
jättetråkigt för det kan faktiskt förändra jättemycket lixom. Jag tycker det är jättetråkigt att det 
finns absolut inga resurser för det och det är just de åldrarna som det behövs som mest.” (brist 
på resurser i skolan) 
 
Några av intervjupersonerna har haft samtal hos BUP, men känt att de inte kunnat berätta om 
problemen för att BUP arbetar familjeorienterat:  
 
”Remitterad till BUP i [...] då men det var inte så lyckat för mig eftersom jag ju då... eftersom 
min mamma var med och eftersom hon var en stor del av allt som orsakade problemen så kunde 
jag ju inte säga nåt, i och med att hon var där, så det var ju rätt galet, det gav inte så mycket, det 
blev mest bara, då blir det ju som bara negativt, för då blev jag ju straffad för det av mamma 
också att vi var tvungna att åka dit.” (BUP för familjeorienterat) 
 
En del av intervjupersonerna har varit i kontakt med socialtjänsten, men upplevt att de inte fått 
hjälp:  
 
 ”Då hade vi nån som kallades hemma-hosare. jag vet att jag försökte prata med henne om hur 
det egentligen var men hon sa ”jamen vaddå, man bråkar väl alltid med sina föräldrar” på nåt 
vis, hon förstod inte riktigt hur det var egentligen, hon tyckte att det var normala lixom 
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tonårsproblem och det var ju inte det, men, jag kunde ju i och för sig inte, orkade, kunde inte, 
vågade inte, berätta så väldigt mycket heller.” (socialtjänsten inte sett)  
 
4.12 Kategori 12: Skyddsfaktorer 
 
Här redovisas det som kan ses som skyddsfaktorer i intervjupersonernas uppväxt och hur dessa 
skyddsfaktorer påverkat och vad de betytt för dem. Koder från denna kategori är betydelsefull 
ledsagare, kurator stort stöd, fantasi, kompis till släkten, trygghet hos mormor och morfar, 
vanliga människor, Gud fanns alltid, personlighet, mamma, att känna sig älskad och känna 
samhörighet.  
 
Intervjupersonerna har berättat om vilka skyddsfaktorer som har spelat en stor roll i deras liv. 
Skyddsfaktorerna har sett olika ut. Flera beskrev hur personer i deras närhet, ofta släktingar, 
vänner eller lärare som gjort mer än vad deras jobb krävt har haft en stor betydelse: 
 
”Så det var ju också fantastiskt att en helt helt vanlig människa som inte hade nåt med mig att 
göra annars egentligen tog på sig det och ville hjälpa och stötta.” (vanliga människor) 
 
”Sen har jag ju haft min mormor och morfar, dom har ju som varit min trygghet på nåt vis, att 
jag och brorsan var där ganska mycket på helger och så och det var ju som det ställe där jag 
kände mig trygg och jag fick vara barn, man fick leka och man blev inte hotad eller slagen eller... 
utan man fick skratta och vara glad och leka och lixom bara ha det bra och komma hemifrån och 
allt, så det har väl varit den trygghet som har funnits med. Åtminstone där var det lugnt.” 
(trygghet hos mormor och morfar) 
 
Flera intervjupersoner berättar om sin personlighet som en skyddsfaktor: ”Det är en väldigt 
konstig skyddsfaktor men jag tror att jag är den personen jag är [...] Och jag har aldrig låtit 
andra styra mig.” (personlighet) och ”Just när jag var liten så tror jag min största skyddsfaktor 
var att jag hade sån fantasi.” (fantasi) 
 
Vissa gånger har det även funnits ett visst mått av skyddsfaktorer inom familjen: ”Min mamma 
så klart hon har alltid funnits där och skyddat mig. Eller försökt skydda mig.” (mamma) och ”Att 
man ska känna sig värdefull och älskad, att man betyder något att man är något att föra höra att 
man duger som man är. Att få det bekräftat.” 
 
4.13 Kategori 13: Livet idag 
 
Denna kategori redovisar hur intervjupersonernas liv ser ut idag, vad de gjort efter att de flyttat 
hemifrån och vilken kontakt de har med sina föräldrar. Koder i denna kategori är fri, väljer hur 
mycket kontakt med föräldrar, äntligen rätsida på livet, positivt att flytta hemifrån, trygg för 
första gången, ingen kontakt med mamma, identitetskris, mår bättre utan kontakt, tänker jämt på 
sin barndom, hittat sin personlighet, aldrig nöjd och viktig att vara duktig. 
 
Flera av intervjupersonerna har berättat att det har varit svårt att hitta sig själv och veta vem man 
är. Frågor som ”är jag bara min uppväxt?” är något intervjupersonerna funderat på: 
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”Jag har ju gått på några möten på AA, fast det inte var min grej, för jag ville lyssna på andra 
som hade det samma. Då märkte man verkligen att du kan dra alla paralleller till vem du är till 
dina föräldrar och din alkoholist pappa och jag hatar det. Jag vill inte att allt jag är ska 
definieras av nånting så pass negativt. Jag vill inte att min pappa ska vara anledningen till att 
jag gör världen bättre med [...]” (identitetskris) 
 
”Det var inte förrän i gymnasiet jag började på se vilken person jag egentligen var, för jag när 
man bor hemma i ett sånt beteende så då är man ju så som beteendet vill att, eller som beteendet 
och familjen behöver att man är.” (hittat sin personlighet) 
 
Hur intervjupersonernas liv idag ser ut skiljer sig. Vissa har ingen kontakt med en eller båda av 
sina föräldrar, i vissa fall är den god och i vissa fall sporadisk. Alla har flyttat hemifrån. Alla 
beskriver dock nuet som mer positivt än sin uppväxt, trots att det inte är problemfritt och de 
fortfarande påverkas av sin uppväxt: 
 
”Det har ju vart en stor kamp hela uppväxten och nu känns det äntligen som att den har gett 
resultat. Så det har ju bara vart att man... Orkar dag för dag, typ, tror jag. Och att man haft den 
där motivationen att faktiskt vilja göra något med sitt liv, tror jag, ja. Jag har ju alltid velat vara 
utbildad i nånting och typ såhär resa runt och sånt, men, det har vart svår, men ja, nu känns det 
som att det äntligen är på g. Efter alla år... Det är jag som kämpat mig dit. Med rätt, med 
äntligen såhär rätt stöd.” (äntligen rätsida på livet) 
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5 Resultat och analys 
 
I detta kapitel tolkas resultatet och studiens frågeställningar besvaras med hjälp av empiri och 
teori. 

 
Våra frågeställningar som föranledde denna undersökning var: Hur kan maskrosbarns uppväxt 
se ut?, Hur har dessa barn hanterat sin uppväxt? och Vilka faktorer har maskrosbarnen själva 
upplevt haft en betydande roll för deras välmående?  
 
Hur uppväxten sett ut är relevant att veta för att vidare kunna förstå hur uppväxten påverkat 
respondenterna men också för att kunna se skyddsfaktorernas betydelse och relevans. 
Att uttala sig om maskrosbarns uppväxt som något homogent är svårt. Som beskrivs i 
inledningen av empirin har de varierat när det gäller exempelvis bostadsort, föräldrarnas 
civilstatus och om föräldrarna jobbat. Det har varierat om och hur mycket våld och/eller psykisk 
sjukdom som förekommit hos respondenterna. Det finns också likheter mellan 
intervjupersonernas berättelser om sin uppväxt. Missbruk och/eller riskbruk har förekommit i 
allas uppväxt. De likheter som tydligast framkommit, och som vi tycker är väldigt viktiga, är 
känslan dessa intervjupersoner haft. Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de haft en 
kärlek till sina föräldrar men att oberäkneligheten varit väldigt jobbig. Som en intervjuperson 
beskrev det: ”Det var ju lixom bara som ett stort kaos, för att... nä, man förstod inte varför 
saker hände, och varför mamma gjorde på ett visst sätt och varför hennes karlar gjorde på ett 
visst sätt”. Som nämnt i kunskapsöversikten finns det enligt Socialstyrelsen (2009) och Barnard 
och McKeganey (2003) risker om man som föräldrar missbrukar. Risken är att man brister i sin 
föräldraroll. Detta har intervjupersonerna upplevt, precis som forskningen säger, i form av bland 
annat oförutsägbarhet, bestraffning och oklar rollfördelning. De har många gånger också saknat 
en varm och emotionell förälder. Detta har tydligt påverkat intervjupersonernas uppväxt och liv. 
 
En annan gemensam faktor var vikten av att familjens situation hölls inom familjen. Ingen av 
respondenterna kände att de ville, kunde eller vågade berätta om hur de hade det hemma. Som 
nämns i bakgrunden saknas det dels statistik kring men det finns också ett stort mörkertal när 
det kommer till hur många barn som lever i familjer med missbruk (Socialstyrelsen, 2009). 
Upplevelsen av missbruket som familjens hemlighet som gör att man inte vågar berätta kan vara 
en av anledningarna till det mörkertal som finns.  
 
De andra två frågeställningarna besvaras nedan. De är svåra att skilja åt då hur man hanterat sin 
uppväxt kan vara en skyddsfaktor. Som Sommerschild (1999) tar upp så varierar det hur man 
bemästrar svårigheter beroende på ålder, kön och omständigheter. Då det bara förekommit 
kvinnor i vår studie måste resultatet av vår empiri läsas med detta i åtanke. Liknande med ålder, 
alla respondenter har haft en svår hemmiljö sen födseln men hur detta påverkat dem är 
intressant att ha i åtanke. Hade exempelvis missbruket kommit in i familjen när 
intervjupersonen varit tio år, så hade skyddsfaktorerna kunnat verka på ett annat sätt. Detta går 
inte att svara på i denna studie men det är viktigt att reflektera över. Som nämnt definieras 
skyddsfaktor genom sin inverkan och inte sina egenskaper (ibid). Detta blir tydligt i vår studie, 
då det som ska vara skyddsfaktorer inte alltid fungerat så för de som medverkat i vår studie. 
Som empirin visar har några varit i kontakt med BUP och/eller socialtjänsten. Det som ska 
fungera som samhällets skyddsfaktorer har inte gjort det. Som Sommerschild (1999) beskriver 
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så fungerar skyddsfaktorer olika beroende på omständigheterna vilket kan betyda att just det 
stödet i maskrosbarnens situation inte fungerat som en skyddsfaktor.  
 
Vad gäller de skyddsfaktorer som framkommit i denna studie så kan de delas upp i tre 
kategorier: skyddspersoner, sysselsättning och personlighet. Så kallade ”skyddspersoner” har 
spelat en otroligt stor roll i intervjupersonernas liv, och som vi tolkar det – den största. 
Intressant under intervjuerna var att dessa personer ofta nämndes under början eller mitten av 
intervjun, för att sedan – när vi frågade specifikt efter vad de sett som skyddsfaktorer i sina liv – 
inte nämndes. Det kan antingen bero på att intervjupersonerna kände att de redan nämnt dessa 
personer och att det därigenom underförstått är skyddsfaktorer. Det kan även bero på vår 
subjektiva tolkning. Oavsett hur man benämner dessa personer som funnits i respondenternas 
liv, så har de funnits där som stöd och hjälp – själva definitionen av en skyddsfaktor.  

 
Det har varierat vilka dessa skyddspersoner varit och hur de agerat. Gemensamt är att ingen av 
dem visste intervjupersonens hela bakgrund. Respondenterna har inte kunnat, vågat eller velat 
berätta hur de haft det hemma, men respondenterna berättade att skyddspersonerna nog vetat en 
del. Gemensamt för skyddspersonerna har varit att de inte försökt ”lösa” något, utan snarare 
funnits där som stöd och avlastning. Detta stödjer det Sommerschild (1999) tar upp, att en 
vuxen person i barnets liv kan fungerar som en skyddande effekt.  

 
Skyddspersoner har sällan varit någon anställd inom en myndighet som exempelvis 
socialtjänsten. Empirin visar att det främst är släkt och vänner som funnits där för dessa barn. I 
vissa fall har det varit någon lärare, kurator eller ledsagare som spelat en stor roll, men dessa 
personer har då gjort mer än vad deras jobb krävt. De har gått utanför sin yrkesroll och först då 
kunnat stötta dessa individer. Intervjupersonerna berättade att om det funnits skyddspersoner 
inom en myndighet så har lika många inom samma eller någon annan myndighet misslyckats 
med att se dessa individer. De skyddspersoner som funnits där har inte vetat allt som pågått 
hemma, men kanske misstänkt eller anat att något inte stämt hemma och funnits där som hjälp. 
De personer inom olika instanser och myndigheter som våra respondenter har försökt berätta 
för, har istället sett ännu mindre och/eller inte lyssnat.  
 
Kopplat till anknytningsteorin är det lätt att se att våra respondenter inte alltid haft den bästa 
anknytningen. Det är dock svårt att uttala sig om vilken av de fyra anknytningsgrupperna de 
tillhör. Som Jerlang (2008) tar upp behöver barn en trygg bas, något ingen av 
intervjupersonerna har haft. Intervjupersonerna beskriver att hemmet varit en miljö av kaos och 
att de istället har upplevt andra miljöer som tryggare. Då deras olika uppväxter inte är 
homogena och det kan ha skiftat i hur trygga de känt sig i olika perioder, är det svårt att uttala 
sig om hur deras uppväxt påverkat deras anknytning. Det intervjupersonerna berättat om den 
konstanta rädslan i hemmet, oro och en oberäknelig hemsituation, så kan detta tolkas som att 
deras anknytning skadats. Om man räknar med att det för ett barn är hemmet som är, framförallt 
bör vara, den trygga basen så har detta inte funnits för dessa barn. Gemensamt för dessa 
maskrosbarn är att de ändå haft någon, och precis som Jerlang (2008) beskriver är behovet av 
att ha en person att knyta an till väldigt viktigt. Är det denna någon som maskrosbarnen ändå 
haft som varit det som räddat dem? Som en intervjuperson berättat fanns tryggheten hos 
mormor och morfar, där hon fick leka och vara barn. Där fick hon göra fel och visa känslor. Det 
blev ett ställe att återvända till. Som Barnard (2003) påpekar kan släktingar vara en viktig faktor 
i maskrosbarns liv. Det har visat sig i empirin att flera av respondenternas skyddspersoner har 
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varit just släktingar. Barnard menar dock att detta kan bli något negativt, om släktingarna ”tar 
över” för mycket och att föräldrarna på så sätt slipper ta ansvar. Om det är fallet för våra 
intervjupersoner är svårt att svara på, då vi inte pratat med föräldrarna eller släktingarna. 
Kontentan i vår studie är att släktingar ofta varit ett bra stöd för respondenterna och en 
skyddsfaktor.  
 
Med sysselsättning menar vi fritidsintressen, jobb/skola och annat som dessa intervjupersoner 
gjort under sin uppväxt. Flera av våra respondenter har varit ensamma en stor del av sin 
uppväxt. Vänner har betytt mycket – när de funnits. Vissa intervjupersoner har varit mobbade, 
andra har flyttat så mycket att de inte hunnit eller kunnat etablera vänskapsrelationer. Positiva 
minnen som intervjupersonerna berättat om har inkluderat att komma hemifrån, rida, spela och 
leka. Det har varit vanligt bland intervjupersonerna att hantera sin uppväxt genom att dra sig 
undan. Det har varit en strategi att hålla sig undan hemma för att slippa bråk och konflikter. Det 
har också varit ett sätt att ”inte vara där”. Av flera anledningar har detta blivit ett sätt att hantera 
situationen hemma. Respondenterna beskriver det som ett sätt dels för att rent praktiskt inte vara 
i vägen, men också för att mentalt slippa undan.  
 
De kategorier från empirin som går att koppla till Antonovskys (2005) teori KASAM handlar 
om intervjupersonernas känsla av mening som barn och om de kände att de kunde förstå och 
hantera sin situation hemma. Empirin visar tydligt att respondenterna kände att de inte kunde 
förstå situationen. Dels för att det var för små för att förstå helheten men också för att 
situationen tedde sig oberäknelig och obegriplig. Antonovsky (2005) menar att detta skulle tyda 
på en låg känsla av begriplighet. Flera tyckte det var svårt att svara på frågan om känslan av 
mening som små och menade att det inte var något man reflekterade över som barn. Vår 
tolkning är att det fanns saker som gav dessa barn mening, även om de inte talade om det i 
sådana termer. Någonting fick dessa barn att kämpa vidare och det går att tolka empirin som att 
den mening respondenterna känt har kommit ifrån bland annat deras skyddspersoner och 
sysselsättning.  
 
Vi tolkar, trots intervjupersonernas uppväxt, deras hanterbarhet som hög. De har alla hittat sina 
egna strategier för att hantera sin hemsituation, även om deras strategier kanske inte alltid varit 
sunda. De har gjort vad de kunnat, med de resurser de haft och många har även haft hjälp av en 
utomstående för att hantera situationen. Ingen av de vi pratat med har känt sig som ett offer, de 
har snarare velat gå ifrån bilden av dem som enbart ett maskrosbarn. Det leder in oss på den 
tredje skyddsfaktorn, personligheten. Intervjupersonerna ville inte definieras som endast en 
produkt av sin uppväxt. Ens personlighet kan kopplas till Antonovskys (2005) teori om 
hanterbarhet, att man själv upplever sig ha de resurser som krävs. Det är därför inget konstigt att 
ens personlighet kan vara en skyddsfaktor. Här ser vi det som att intervjupersonerna genom sin 
personlighet och uppväxt utvecklat sin motståndskraft och att detta i förlängningen blivit en 
skyddsfaktor. 

 
Som Jaser et al. (2010) menar är det svårt att veta varför vissa utvecklar en stor motståndskraft. 
Respondenterna i denna studie har alla blivit exponerade för negativa affekter och beteenden, 
något som Jaser et al. (2010) menar hypotetiskt kan vara något som utvecklar ens 
motståndskraft. Det är svårt att veta hur mycket av ens motståndskraft som är medfödd och hur 
mycket som skapats av ens uppväxtmiljö, något som respondenterna vittnar om då de endast har 
sin personlighet och sin uppväxt att relatera till och jämföra med. Även om intervjupersonernas 
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känsla av sammanhang varit lägre än ”normalt”, eller vad som sig bör, så har det ändå funnits 
ett visst mått av KASAM i deras liv. Är detta den faktor som gjort att de klarat sig är svårt att 
säga, men med den bakgrund vi tagit del av, och den empiri vi samlat in, är detta inte 
osannolikt.  
 
Bengtsson och Gavelin (1996) tar upp de roller som finns i en familj, dessa har tydligt visat sig 
finnas hos de vi intervjuat. De flesta har antagit rollen som tapetblomman och/eller 
familjehjälten. Bara en av respondenterna pratade om att hon istället varit utåtagerande. Dessa 
roller är inte på något vis cementerade, och intervjupersonerna har visat att de rört sig bland 
flera roller. Det vanligaste var att försöka synas och höras så lite som möjligt, det vill säga 
tapetblomman, antingen för att slippa undan, eller för att man helt enkelt inte orkade med 
situationen hemma. Detta tolkar vi kan vara en copingstrategi (Jaser et al., 2010) hos 
intervjupersonerna. Vi kan se att respondenterna dels använt sig av ”primary control coping” 
och ”secondary control coping”. Ett exempel är problemlösande, som vissa intervjupersoner 
visat genom att exempelvis hälla ut flaskor med alkohol. Huruvida detta är ett sunt sätt att lösa 
problem på är svårt att uttala sig om, men det är fortfarande av problemlösande karaktär, kanske 
det enda intervjupersonerna kände att de faktiskt kunde göra. Vissa av intervjupersonernas sätt 
att hantera sin uppväxt rör sig mellan alla tre av de nämnda copingstrategierna. Skillnaden 
mellan positivt tänkande (”secondary control coping”) och önsketänkande (”disengagement 
coping strategies”) kan vara svår att avgöra. Då utfallet har blivit relativt positivt för 
respondenterna är frågan om de främst använt sig av positivt tänkande. Om utfallet varit 
negativt, hade det då istället varit önsketänkande? Enligt Jaser et al. (2010) ökade ett 
användande av ”disengagement coping strategies” risken för känslomässiga problem senare i 
livet. Vi tolkar empirin som att intervjupersonerna ibland har använt sig av just ”disengagement 
coping strategies” men att respondenterna mestadels använt sig av ”primary” och ”secondary 
control coping”. Detta eftersom utfallet annars blivit något annat. Det kan också vara så att 
andra skyddsfaktorer varit aktiverade och ”tagit över” och därmed minimerat risken. Som 
Lagerberg och Sundelin (2000) påpekar ställs risk- och skyddsfaktorer alltid i relation till 
varandra och avgör därmed utfallet.  
 
Vi har reflekterat över de två teorier vi utgått ifrån och om de hör ihop och ”följer” varandra, 
eller om de är separata. Är en sund anknytning själva förutsättningen för en hög känsla av 
sammanhang? Och, om man har en destruktiv anknytning, är det då omöjligt att känna en känsla 
av sammanhang senare i livet? Respondenterna visar att även om ens anknytning inte varit den 
bästa under uppväxten, går det ändå att leva ett liv med en känsla av sammanhang. Vidare kan 
man alltid reflektera över hur mycket högre känsla av sammanhang respondenterna haft om 
anknytningen varit annorlunda.  
 
Werner och Smiths (2003) sammanfattning av fem skyddsfaktorer som kan generera positiva 
förändringar har också framkommit i empirin. Precis som deras studie visar har våra 
respondenter tagit upp sin personliga läggning, förmåga att använda de anlag de hade och att de 
fanns andra stödjande vuxna i intervjupersonens omgivning som skyddsfaktorer. Att flytta 
hemifrån beskrev alla intervjupersoner som en positiv förändring och Werner och Smith betonar 
just möjligheter till förändring under viktiga tidpunkter i livet som en skyddsfaktor. Att 
föräldrarnas attityd visade omsorg är en viktig skyddsfaktor enligt Werner och Smith (2003) 
men detta är något som inte alltid funnits som en möjlig skyddsfaktor för intervjupersonerna. 
 



	   29	  

Sammanfattningsvis visar vår empiri tydligt vilka skyddsfaktorer som har inverkat positivt på 
våra intervjupersoners liv. Hur deras uppväxt sett ut visar på både likheter och olikheter. Hur de 
däremot har hanterat sin uppväxt är mer homogent. De har hanterat den genom att dra sig 
undan, försökt att anpassa sig till situationen och försökt att förstå.  Det som framkommit vad 
gäller skyddsfaktorer är att skyddspersoner, personlighet och sysselsättning alla är viktiga 
faktorer i maskrosbarns liv.  
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6 Slutdiskussion 
 
Samhället har ofta brustit i sin hjälp till de barn som växt upp med exempelvis våld eller 
missbruk. Det är frustrerande att upptäcka. Ett av de största problemen är att barn inte vågar 
berätta men det ansvaret kan inte ligga på dessa unga individer. Personer som ska jobba inom 
socialtjänsten, skolan och andra instanser måste lära sig att se och upptäcka de tecken som finns 
och också utbildas i hur de ska hantera en sådan situation. De måste vara medvetna om 
komplexiteten som finns, hur dessa barn upplever situationen och att de inte vill ”skvallra” på 
sina föräldrar. Vår studie visar tydligt att barnen inte vågar, kan eller vill berätta. De får lära sig 
från tidig ålder att situationen hemma inte är något man pratar om. De kommer således därför 
heller inte göra det. Vi tror att brist på resurser och fördelning av resurser kan var en anledning 
till att barn inte fångas upp och att barnen inte vågar, kan eller vill berätta om sin situation 
hemma.  

 
En av våra intervjupersoner tog upp att det på lärarutbildningen måste informeras mer om detta 
och då framförallt hur man som lärare ska se de tecken som finns. Intervjupersonen menade på 
att föreläsningar som syftar till att lära ut hur alkoholen i sig påverkar är ointressant, det som är 
viktigt är att man som lärare får lära sig är att se tecken, även om de är små och subtila. Vi 
håller med om detta, då man som barn och ungdom spenderar åtta timmar om dagen i skolan, 
under många år. Detta är en åtgärd som kan sättas in för att förebygga och hjälpa barn och unga 
som lever i jobbiga hemsituationer. Skolan måste få fungera som den frizon den kan vara och 
som flera intervjupersoner vittnat om. Det som flera intervjupersoner dock också nämnt är att 
skolan i sig inneburit problem och varit jobbig, exempelvis genom mobbning och dåliga lärare. 
  
Med empirin som bakgrund anser vi att det är viktigt att det satsas resurser på att utbilda 
personal och på att öka personalstyrkan i de miljöer barn spenderar sin tid. Det kanske inte alltid 
går att ta bort riskfaktorn för dessa barn, det som istället går att satsa på är att sätta in 
skyddsfaktorer så att riskfaktorerna inte har lika stor påverkan. Som nämnts i vår analys 
fungerar inte alltid tilltänkta skyddsfaktorer som skyddsfaktorer. Skyddsfaktorerna är ställda i 
relation till riskfaktorerna och de definieras genom sin inverkan. Här kan det vara viktigt att 
reflektera över hur exempelvis samhällets insatser kan bli mer individuellt anpassade, så att det 
faktiskt kan fungera som skyddsfaktorer i praktiken. Exempelvis inom barn- och 
ungdomspsykiatrin skulle det familjeorienterade arbetssättet även kunna ha en motpol där 
individen står i fokus om det är nödvändigt för barnet.  

 
Det är intressant att reflektera över de hanteringsstrategier intervjupersonerna använt sig av. Har 
dessa hanteringsstrategier varit positiva eller negativa? Då det kan låta som något negativt att 
dra sig undan och gömma sig, så måste man ändå ta i beaktande att detta kanske varit det enda 
möjliga för maskrosbarnen. Detta går att tolka som att maskrosbarnen gjort det de känt varit 
nödvändigt i situationen och i dessa fall inte tänkt på hur denna strategi påverkat dem i 
förlängningen. Vi tolkar det liknande när det gäller problemlösande. Att vara lösningsfokuserad 
ser vi som något positivt men sättet respondenterna försökt lösa problemen på, exempelvis 
genom att medla, är inte något ett litet barn ska behöva göra i sin familj. Finns det en positiv 
och en negativ aspekt av alla de nämnda copingstrategierna? Om det gör det, vilken ”sida” har 
intervjupersonerna stått på? Det är intressant att fundera över om alla olika sätt att hantera saker 
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har en positiv aspekt och en negativ. Detta är svårt att svara på, eftersom det är väldigt 
individuellt och det i slutändan handlar om hur intervjupersonerna själva väljer att se på det. 
 
Som vi även tar upp i våra metodologiska reflektioner har vi märkt under arbetets gång att 
definitionen av maskrosbarn och att ”klara sig” är mångfacetterad och komplex. Det finns 
många definitioner av vem som är ett maskrosbarn, dels vedertagna, dels personliga. Vi som 
forskare har använt oss av en definition men sedan märkt att den varit bredare än så. Dels är 
termen maskrosbarn inte något alla vill befatta sig med, dels är definitionen av vem som är ett 
maskrosbarn inte alltid homogen. Det är också svårt för oss som forskare att säga att någon 
klarat sig eller inte. Har man klarat sig om man är nöjd med sitt liv, trots eventuella problem? 
Det är här det blir komplext, att vi som forskare ska avgöra vad som är att klara sig och leva ett 
skäligt liv, vilket vi heller inte vill göra.  
 
Det är också intressant att tänka sig scenariot med någon som växt upp i en familj med 
missbruk, själv missbrukat under en period men sedan blivit nykter. Har denne klarat sig? Detta 
har inte varit fallet med några av våra intervjupersoner, men det är fortfarande viktigt att lyfta 
fram. Liknande gäller med psykisk sjukdom. Det går inte alltid att säkerställa att eventuella 
psykiska problem beror på uppväxten, även om det i många fall kan verka troligt. Men precis 
som respondenterna beskriver så vill de inte enbart vara en produkt av sin uppväxt, och därför 
är det intressant att fundera kring vad som är vad.  
 
Det skulle vara intressant med mer forskning kring hur ens personlighet kan vara en avgörande 
skyddsfaktor. Är detta helt enkelt medfött eller kan man ”fostra” individer att bli mer 
motståndskraftiga, även om de har en otrygg anknytning? Detta är något vi funnit som något 
intressant men också svårt. Det behövs mer medicinsk forskning på hjärnan kopplat till 
motståndskraft och skyddsfaktorer, med fokus på ärftlighet och utveckling. 
 
Det vår undersökning bidrar med är ytterligare fakta kring skyddsfaktorer och hur dessa spelar 
roll för ens framtida liv. Önskvärt vore att göra fler och större studier på detta. Hur samhällets 
insatser kan förbättras för att fungera som de är tänkta är viktigt för att dessa barn ska få ett 
bättre liv och en ljusare framtid. Som forskningen visar vet man inte hur relationen till en 
person som kan vara en skyddsfaktor utvecklas. Detta skulle behöva utforskas mer. 
Avslutningsvis vill vi att denna studie skall öka kunskapen om skyddsfaktorer för att i sin tur 
kunna förebygga framtida utsatthet för barn samt ses som en grogrund för framtida forskning 
om skyddsfaktorer.   
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Bilaga 1 Informationsblad 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på socionomprogrammet på Umeå universitet. Vi skriver nu vår C-uppsats, 
där vårt valda ämne är Maskrosbarn, dvs. personer som växt upp i ett hem där ena eller båda 
föräldrarna har ett missbruk och/eller psykisk sjukdom. Vi vill intervjua personer som är över 18 
år och studiens syfte är att se vilka skyddsfaktorer som finns och vilken roll dessa spelar. 
 
Det här är en förfrågan att delta i vår undersökning. Deltagandet är självklart frivilligt. Man kan 
när som helst avbryta intervjun eller ta tillbaka sitt deltagande. Du som medverkar i en intervju är 
anonym, och uppgifterna kommer sparas på lösenordskyddade datorer som bara vi som gör 
undersökningen har tillgång till. Intervjuerna kommer att spelas in då vi är måna om att det som 
framkommer under intervjun ska kunna återges så rättvist som möjligt. Efter färdigställd studie 
kommer materialet att raderas. Det som framkommer i denna studie kommer bara användas till 
vår C-uppsats.  
 
Tack på förhand! 
 
Lisa Engström    Fredrica Engström  
Nr:	  	   	   	   	   	   Nr:	  
Epost:	   	   	   	   	   Epost: 
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Bilaga 2 Semi-strukturerad intervjuguide 
 
Familj: 
Berätta om din familj? 
Vilken relation har/hade dina föräldrar? (Gifta/skilda/sambo etc. Om skilsmässa – när skedde 
den, hur hanterades den inom familjen, hur påverkade den dig?) 
Har du syskon? (Antal, ålder, kön) 
Vad jobbade dina föräldrar med? 
Hur och var bodde ni? 
Fanns det släktingar i närheten? 
Hur var din mamma och pappa? (Egenskaper, personlighet, värderingar) 
Fanns det tydliga roller i din familj? Vilka? Vilken hade du? Hur påverkade det? (ex: 
tapetblomma, hjälten, maskoten, syndabocken).  
 
 
Förekom det missbruk i din familj? 
Vem i din familj missbrukade? 
Hur förhöll sig den nyktra föräldern till den som missbrukade? 
Hur många år av din uppväxt missbrukade dina föräldrar? Missbrukets omfattning och 
varaktighet? 
 
Förekom det psykisk sjukdom i din familj? 
Vem i din familj hade psykisk sjukdom? 
Hur tog sig sjukdomen i uttryck? 
Psykiska sjukdomens omfattning och varaktighet? 
Hur förhöll sig den friska föräldern till den psykiskt sjuka? 
 
Förekom det våld i din familj? 
På vilket sätt? (fysisk, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt och bevittnat) 
Vem var förövare och vem blev utsatt? 
Omfattning och varaktighet? 
 
Skolgång: 
Hur minns du din skolgång? 
Vad var det bästa/sämsta med skolan? 
Hade du någon lärare eller annan personal på skolan som du minns tydligt eller som spelade stor 
roll för dig? På vilket sätt? 
Hur länge gick du i skolan? (Högstadiet/gymnasiet/högskolestudier) 
 
Fritid/vänner: 
Vad gjorde du på din fritid? 
Hade du några fritidsintressen som barn? Vilka? På vilket sätt spelade dessa roll för dig? 
Hur såg dina vänskapsrelationer ut som liten? Kunde du ta med dig vänner hem?  
Vilka vuxna fanns det i din omgivning?  
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Uppväxt: 
Kan du berätta om din uppväxt? 
Ett/några starka minnen från barndomen? (positiva och negativa) 
Hur talade man om missbruket/den psykiska ohälsan/våldet i familjen? 
Hur kände du inför dina föräldrar som barn? (Rädsla, stolthet, skam etc.) 
Vad lärde du dig från dina föräldrar? 
Hur visades känslor i din familj? 
Hur påverkade familjesituationen dig? (positivt och negativt) 
Hur var du som barn? Nämn några egenskaper (ordentlig, rädd, ”bråkig”, blyg, utåtriktad, social, 
kreativ, försiktig etc.) 
Hur kommunicerade du känslor som barn? 
Hur hanterade du jobbiga situationer när du var barn?  
Försökte du som barn lösa din situation hemma, om ja, på vilket sätt? 
Vad var du rädd för som liten?  
Kände du att du som barn kunde förstå situationen? Vad var svårast för dig som barn att 
förstå/acceptera? 
Vad var viktigt för dig som barn?  
Vad fick dig att känna att livet hade mening? 
Fanns det någon du kunde anförtro dig åt? Vem? Hur? 
Hade din familj kontakt med socialtjänsten?  
Vilka insatser och stöd fick du/din familj? 
Fick dina föräldrar någon behandling?  
Vad hjälpte dig som barn? 
När flyttade du hemifrån? 
 
Nuet: 
Hur ser ditt liv ut idag? 
Vad är din huvudsakliga sysselsättning?  
Vilket är ditt civilstånd? 
Hur mår du? 
Hur påverkas du av din barndom i ditt vuxna liv? 
Vilken kontakt har du med dina föräldrar idag? Är du tillfreds med er relation som den ser ut nu? 
Hur har dina syskon det idag? Hur ser din relation ut till dina syskon idag? 
Hur är du idag? Jämfört med egenskaper du hade som barn 
Vad tror du gör att du är där du är idag?  
Vad tror du gör att du är den du är idag? 
Hur ser du på din barndom i efterhand?  
Vad har hjälpt dig i vuxen ålder?  
Vad ser du har fungerat som skyddsfaktorer för dig? På vilket sätt? Varför?  
Vilka skyddsfaktorer ser du som viktigast?  
Vilka insatser i samhället tycker du det ska satsas på? 
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Bilaga 3 Kodningsschema 
	  
Stort humör 
Svårt att komma ihåg positiva egenskaper 
Mamma tyckte synd om sig själv 
Hemsk mamma 
Aggressiv 
Oberäknelig 
Obehärskad och kontrollerande 
Utåtagerande 
Kaos 

            Egenskaper hos föräldrarna 

 
Förstående lärare 
Svårt i skolan 
Mobbande lärare 
Paus från hemmet 
Stöd från lärare 
Dubbla känslor för skolan 
Lärarna dålig koll 
Dålig skolmiljö 

 Skolgång 

 
Hjälpsam vän 
Tillflyktsort hos vän 
Kunde inte bjuda hem vänner 
Kunde ta med vänner hem ibland men ville helst inte  
Ensam 
Nära vän 

Vänskapsrelationer 

 
Ville fly 
Känslor visades knappt 
Pratar inte om känslor 
Rädd och nervös 
Otrygg och rädd 
Dubbla känslor 
Bara vuxna fick känna 
Barn skulle inte märkas 
Kände helst inte  
Magont 
Fick visa vissa känslor 
Trygg känsla 
Rädd 
Kramat varandra 
Ingen kroppskontakt 
Känsla av nära relation  
Känt kärlek 

Känslor 
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Hålla sig undan 
Fixa allt 
Medlare 
Gömma sig 
Syntes inte 
Fixa hemma 
Tapetblomma 
Utåtagerande 

                            Egenskaper och roller 

 
Förstod att han drack mycket 
Mycket alkohol  
Mamma ofta full  
Någonting var fel 
Märks på föräldrarna  

    Föräldrarnas missbruk 

 
Aldrig pratat om våldet 
Fysisk misshandel  
Våldsamma perioder  
Övergrepp 
Psykisk misshandel  
Mamma utsatt för våld 
Sexuella övergrepp  
Inte slag men annat våld 

   Förekomst av våld 

 
Outrett 
Ärvt 
Svårt att veta vad som är sjukdom 
Depression 
Ångest 

Psykiska problem 

 
Ville inte att folk skulle veta 
Berättade aldrig 
Vågade inte berätta 
Fick inte prata 
Aldrig vågat eller kunnat berätta 
Hemlighet även i familjen  
Nervös inför att berätta 

Familjehemlighet 

 
Mentalt fly 
Hålla sig borta 
Förstod i vuxen ålder 
Förstod inte  
Rymma 
Undanflyende 
Låtsades vara i en annan värld 

         Förståelse och hanterbarhet 
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Hälla ut alkohol  
Medla för att undvika konflikter 
Försökt få honom att sluta en gång 

  
 
BUP bra för föräldrarna men inte för barnen 
Skolan såg inget 
BUP för familjeorienterat 
Brist på resurser i skolan 
Socialtjänsten inte sett 
Brist i systemet 
Finns inga skyddsfaktorer 
Viktigt med intresserade vuxna i kärnverksamhet 

Samhällets brister 

 
Ens egen värld 
Betydelsefull ledsagare 
Kurator stort stöd 
Fantasi 
Kompis till släkten 
Trygghet hos mormor och morfar 
Få vara barn på kollo 
Vanliga människor 
Stöd på boende 
Gud fanns alltid 
Personlighet  
Mamma 
Styrka från fostermor 
Trygg punkt 
Trygg lärare 
Känsla av värde  
Att känna sig älskad 
Kände samhörighet 

Skyddsfaktorer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fri  
Väljer hur mycket kontakt med föräldrar  
Äntligen rätsida på livet 
Positivt att flytta hemifrån 
Trygg för första gången 
Ingen kontakt med mamma 
Identitetskris 
Mår bättre utan kontakt 
Tänker jämt på sin barndom  
Hittat sin personlighet  
Betydelsefullt att studera 
Aldrig nöjd  
Viktig att vara duktig 
Träffat sin pappa i vuxen ålder 
 

Livet idag 


