
1 

 

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för socialt arbete 
Uppsats 15 hp Termin 6 
Höstterminen 2015 
 
 
 
 

 

Att våga hoppas 

 

Maskrosbarns tankar om hur de övervunnit motgångarna 
 
 
 

Dare hope 
 

The invulnerable childrens thoughts of how they conquered adversity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare:                                                                                                 Författare:                                                                                                  
Marek Perlinski                                                                                           Johanna Sundberg 
                                                                                                                     Ronja Forslund 
                                                                                                                     Frida Norberg 

 
 

 



2 

 

UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för Socialt arbete, 
Uppsats 15 hp HT15 
Författare: 
Johanna Sundberg 
Frida Norberg 
Ronja Forslund 
Handledare: 
Marek Perlinski 
Att våga hoppas 
Maskrosbarns tankar om hur de övervunnit motgångarna 
Dare hope 
The invulnerable childrens thoughts of how they conquered adversity 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka barn som växt upp under onormalt dåliga 
hemförhållanden men ändå på något vis lyckats klara sig, så kallade maskrosbarn. Fokus i 
studien ligger på vad “barnen” själva tror har gjort att de har klarat sig.  
Studien är byggd på kvalitativa intervjuer med fyra stycken intervjupersoner i åldrarna 18-30, 
alla med olika bakgrunder. Empirin har analyserats med hjälp av både riktad och 
konventionell innehållsanalys. Resultatet av studien är i stora drag att alla intervjupersoner 
ansåg att de hade mycket med tur och tillfälligheter att just de hade klarat sig. Informanterna 
ansåg även att skola och fritidsintressen hade haft en stor påverkan på att de har lyckats skapa 
ett meningsfullt liv i vuxen ålder.  
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1. Introduktion 
 
Barn som lever med problem inom familjen löper stor risk att själva hamna i psykisk ohälsa 
och ett dysfunktionellt levnadssätt, men många klarar sig ändå bra i livet, de blir så kallade 
maskrosbarn (Brunnberg, 2007). Varför maskrosbarn har kommit att kallas just det är för att, 
de likt en maskros, lyckas växa genom hård asfalt år efter år. Otrygg uppväxtmiljö kan bero 
på olika saker, t.ex. missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld i familjen. Det finns 
dock inga säkra uppgifter om hur många barn och ungdomar som lever i en otrygg 
hemsituation (Statens folkhälsoinstitut, 2010). I många familjer finns det även flera olika 
riskfaktorer som samspelar, vilket ytterligare försvårar möjligheten att ta fram en tillförlitlig 
statistik över hur många barn och ungdomar som faktiskt lever i en otrygg hemmiljö.  
 
1.1 Syfte och frågeställning 
I denna studie undersöks barn som vuxit upp under svåra hemförhållanden, men ändå klarat 
sig bra i livet. Syftet är att, genom kvalitativa intervjuer, få ta del av och kartlägga vad barnen 
själva tror att det finns för förklaringar till att de lyckats skapa ett meningsfullt liv utan 
dysfunktionella levnadsförhållanden eller psykisk ohälsa.  
 
Den övergripande frågeställning som studien kommer att utgå ifrån är: 
 

- Vad tror barnen själva har påverkat att de kunnat skapa sig ett normalt liv trots de 
komplicerade uppväxtförhållandena? 

 

Det vagt formulerade syftet beror på att problematiken kring maskrosbarn är relativt 
outforskat. Den forskning som finns är inte tillräckligt entydigt för att man ska kunna välja en 
striktare hypotetiskt deduktiv ansats. 

 
1.2 Precisering av begrepp 
Vi har valt att kalla intervjupersonerna för barn trots att de alla nu är över 18 år. Det gör vi 
eftersom vi vill att intervjupersonerna ska återkalla minnen från sin barndom och hur de 
tänkte och kände då, snarare än hur de ser på saken nu i vuxen ålder. Det som förtäljs i 
intervjuerna hände dessutom till största del när intervjupersonerna var barn. En grupp som 
egentligen hör till maskrosbarn, som studien avgränsats från, är flyktingbarn och barn som 
adopterats från barnhem med förkastliga omsorgsförhållanden men ändå lyckats klara sig.  
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1.3 Bakgrund  
Det har på senare år skett en förändring inom forskningen på området om just utsatta barn, 
man har gått från ett “eländesperspektiv” till att se det från ett mer salutogent perspektiv. 
Inom medicinsk forskning är salutogent ett vedertaget perspektiv som används i kontrast till 
det patogena perspektivet, som förklarar sjukdomssidan. Man har länge inom forskning kring 
barn saknat just det fokus, att se det salutogena och istället fokuserat på problembeteende och 
riskfaktorer. Det har dock på senare år kommit ny forskning som istället fokuserar på 
skyddsfaktorer och bemästring av stress och motgångar, och det begrepp som är 
återkommande i resultatet är resiliens. (Borge, 2012).  

Vi har valt att lägga fokus ur en salutogen synvinkel istället för en patogen. Vi vill att barnen 
ska se lösningar och orsaker till att de klarat sig, inte orsakerna till varför de inte borde ha 
gjort det. Kunskapen om olika anledningar till varför barn löper större risk än andra att 
utveckla problem i livet känner vi att det finns mycket forskning om och även att vi själva har 
en hel del kunskap kring det. Det är anledningen till att vi i denna uppsats endast i liten 
utsträckning kommer belysa detta. Vi ser det dock nödvändigt att ta upp för att förtydliga vad 
vår studie i botten grundar sig i. En annan anledning till att vi valt att fokusera på det 
salutogena perspektivet är att det som tidigare nämnts utgår från positiva funktioner likt 
resiliens, vilket är ett begrepp vi kommer använda oss mycket av (Borge, 2012). 
 
Vi vill rikta fokus till barnets syn på saken och vad barnet själv tror är orsaken till att det 
lyckats bygga ett normalt liv. Den tidigare forskningen om skyddsfaktorer och resiliens är då 
något vi kan koppla vårt resultat till. Vi tänker oss att vi ska kunna se samband och skillnader 
mellan hur barnet själv ser på saken i relation till de redan vedertagna teorierna inom 
området.  
 
Forskning som är gjord ur barnens perspektiv har en viktigt jämförbar betydelse för studien. 
Barns syn på händelser kommer dock ofta i skymundan då vuxna finns med i sammanhanget, 
samhället tar inte hänsyn till barns underläge gentemot vuxna (Tellgren & Arnér, 2006). 
Detta trots att FN:s barnkonvention fastställt att barnen har rätt att fritt i bild och text uttrycka 
sina åsikter i alla frågor som rör barnet (Artikel 12). Dessutom skildrar barn det ofta som att 
de inte har någon möjlighet att påverka sitt eget liv (Tellgren & Arnér, 2006). En viktig del 
som Tellgren och Arnér (2006) tar upp är att skilja på barnperspektiv och barnets perspektiv. 
Utgår man från ett barnperspektiv är det vuxna som värnar om barnets intressen medan 
barnets perspektiv syftar till att utgå från barnens egna uttal om deras tillvaro och situation 
(Tellgren & Arnér, 2006). 
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1.4 Relevans för socialt arbete 
Denna studie är ett tillägg till tidigare forskning om maskrosbarn och en öppning till vidare 
forskning i frågan ur barnets perspektiv. För att kunna jobba med prevention hos barn i 
utsatta hemförhållanden är det perspektivet en grundläggande utgångspunkt. För att kunna 
hjälpa barn krävs nämligen en vetskap om vad de själva anser sig vara i behov av. Att studera 
maskrosbarn hjälper till att skapa riktlinjer om mer effektiv hjälp till alla barn som lever i 
riskmiljöer, i synnerhet barn som inte tros utveckla resiliens (Borge, 2012). Det skulle vara 
användbart i socialtjänstens arbete med barn i utsatta situationer. 

1.5 Ansvarsfördelning 
Arbetet med denna studie har i största möjliga mån gjorts gemensamt. Det arbete vi delat upp 
har i samråd med de andra förankrats och sedan tillsammans reviderats till det färdiga resultat 
som presenteras. Det praktiska i undersökningen, från skapandet av intervjuguide till 
analysering av empirin, har vi gjort gemensamt. Skrivandet av själva uppsatsen har i mindre 
utsträckning delats upp för att effektivisera processen, till exempel har olika områden under 
metoddelen i första hand skrivits av olika personer. Det har fortlöpt bra utan några 
komplikationer då vi under processens gång har diskuterat de problem eller frågetecken som 
uppstått. I det stora hela har hela undersökningen flytit på bra och vi har inte stött på några 
komplikationer, varken i arbetet med studien eller med samarbetet.  

 

2. Teoretisk utgångspunkt 

Det finns inte några teorier direkt kopplade till maskrosbarn men de teorier som redovisas är 
på olika sätt relevanta för ämnet. Dessa teorier är resiliensteorin, Lazarus och Folkmans 
stressteori och även copingteorin.  
 
2.1 Resiliens 
Resiliens är ett relativt nytt begrepp, tidigare var forskningen mer riktad mot symptom, 
negativa händelseförlopp och avvikelser från det “normala”. Man delade in barnen i två 
kategorier, de sårbara och de osårbara (Borge, 2012). Men i och med Anthony och Cohlers 
(1987) bok “The invulnerable child” började det växa ett intresse för barns motståndskraft 
(Borge, 2012). Av naturliga skäl fanns det dock ingen tradition i att studera resiliens eftersom 
man fortfarande kartlade hur riskbarnen hade det (Borge, 2012). Under 1980- och 1990-talen 
vart det vanligare att studera problem hos barn i samband med miljön och på så sätt upptäcka 
riskfaktorer (Borge, 2012). Modern forskning har nu tagit steget längre och upptäckt att 
resiliens behövs för att kunna användas i det förebyggande arbetet med utsatta barn.  
 
Ordet resiliens kan ses som en synonym till bemästring och motståndskraft. Inom 
forskningen skiljer man på begreppen resilient och resiliens, där resilient är mer som ett 
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personlighetsdrag och betonar det som finns inom barnet (Borge, 2012). Resiliens innefattar 
mycket mer, det är ett komplext begrepp som handlar om samspelet mellan människor och 
riskfyllda omgivningar (Borge, 2012). Michael Rutter (Borge, 2012), som har varit en av de 
viktigaste aktörerna inom resiliensforskningen, har beskrivit begreppet så här: 
 

Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, trots att barnet har haft 
erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att utveckla problem eller avvikelse. (s.18). 

 
Ingen är immun mot den stress och press som finns i samhället. Goldstein & Brooks (2005) 
pratar om ett resilient tankesätt. De tror att alla barn som utvecklar ett resilient tankesätt 
lättare kan hantera och bemästra stress och press i vardagen, återhämta sig från besvikelser 
samt lösa olika slags problem som uppkommer i livet (Goldstein & Brooks, 2005).  
 
Inom resiliensforskningen finns intresset att kartlägga vad som skiljer de välanpassade barnen 
från de missanpassade och ett gemensamt drag i undersökningarna har varit att systematiskt 
undersöka skyddsfaktorer i en riskfylld miljö (Borge, 2012). Borge (2012) tar i sin bok 
Resiliens- Risk och Sund utveckling upp en rad olika exempel på vad som kan vara 
skyddsfaktorer, egenskaper eller faktorer som är nödvändiga för att utveckla resiliens. Det 
man vet är att det inte finns ett gemensamt recept, vad som är en skyddsfaktor måste anpassas 
till varje enskild individ och familjeförhållande (Borge, 2012). Det är som tidigare nämnt ett 
komplext samspel mellan en rad olika faktorer. Dock har man kommit fram till att en 
gemensam skyddsfaktor hos maskrosbarn har visat sig vara ett icke överdrivet spännings- 
eller nyhetssökande (Borge, 2012). En annan egenskap som man har kunnat se som en 
skyddsfaktor är intelligens, och i synnerhet verbala förmågor (Robinson & Fields, 1983). Att 
ha en god kommunikationsförmåga kan hänga samman med en god social kompetens, något 
som Borge (2012) också benämner som en stark skyddsfaktor. 
 
Man kan dela in social kompetens i tre undergrupper, intellektuell resiliens, emotionell 
resiliens och beteendemässig resiliens (Borge, 2012). Intellektuell resiliens kan man se hos 
riskbarn som trots svåra hemförhållanden ändå lyckas klara av skolan och uppnår goda 
resultat (Borge, 2012). Emotionell resiliens är en förmåga hos riskbarn att kunna känna att 
saker går bra, att man är trygg och tillfreds trots svåra motgångar eller extrema påfrestningar 
(Borge, 2012). Werner & Smith (1982) benämner även god självkänsla och självförtroende 
som karaktäristiska drag för osårbara barn, de menar på att med hjälp av sin självkänsla har 
dessa barn en förmåga att kunna se det positiva trots den utsatthet de befinner sig i. 
Beteendemässig resiliens riktar in sig på barn som haft ett problem med att uppföra sig, men 
på något vis lyckats utveckla resiliens och förändrat sitt beteende (Borge, 2012).  
 
För att överhuvudtaget kunna utveckla resiliens så behövs det en riskmiljö till att börja med 
(Borge, 2012). Dock är det viktigt att skilja på normal utveckling och resiliens, när ett barn 



10 

 

visar kompetens genom att lära sig något nytt som de flesta barn förväntas kunna så är det 
inte resiliens (Borge, 2012). Däremot så finns det anledning att kalla det resiliens om barnet 
har någon sorts nedsättning eller en otrygg familjemiljö som den här studien riktar in sig på 
(Borge, 2012).  
 
Det krävs en rad olika faktorer för att utveckla resiliens, så när man har kartlagt riskmiljön är 
det naturligt att sedan gå in på dessa skyddsfaktorer. Exempel på skyddsfaktorer, utöver det 
som redan har tagits upp, kan vara att lyckas med något eller få beröm från en utomstående 
vuxen, det kan man få genom till exempel skola eller ett fritidsintresse (Borge, 2012). Det är 
alltså otroligt viktigt att barnet har ett liv utanför hemmet för att kunna utveckla resiliens 
(Borge, 2012). Betydelsen av ett bra kontaktnät utanför ett riskfyllt hem är viktigt, särskilt 
jämnåriga vänner, dock menar Borge (2012) på att en bästa vän eller att tillhöra en grupp inte 
räcker som en ensam skyddsfaktor.  
 
De skyddsfaktorer som Borge (2012) nämner grundar sig mest i yttre faktorer eller 
förutsättningar, det finns även forskning på egenskaper hos barnet som kan verka som skydd 
mot riskerna. Bland annat kan aktivitet räknas som en skyddsfaktor, att aktivt avlägsna sig 
från en riskfylld miljö t.ex. bråk i hemmet (Robinson & Fields, 1983). Men även 
personlighetsdrag, så som blyghet hos pojkar har setts som en skyddsfaktor, då pojkarna 
snarare håller sig undan än ger sig in i en riskfylld situation (Borge, 2012).  
 
I forskning kring arv och miljö har man lyckats konstatera att det kan vara så att det finns en 
genetisk konstitution som kan göra individer mer eller mindre motståndskraftiga mot 
riskfaktorer i miljön (Borge, 2012). Man har kommit fram till att det finns en enzym kallad 
MAOA (monoaminooxidas) som är placerad på X-kromosomen som gör att 
neurotransmittorer så som dopamin och serotonin inte aktiveras (Borge, 2012). Resultatet 
visade att pojkar som blivit utsatt för misshandel och hade hög MAOA-aktivitet visade sig 
vara mindre benägna att utveckla antisociala problem än andra pojkar (Borge, 2012). Man 
kan alltså se att det även kan finnas en biologisk förklaring till att vissa barn utvecklar 
resiliens.  
 
2.2 Stress 
Stress är ett begrepp som de flesta svenskar har någon sorts relation till, den är en del av vår 
vardag. Att vara stressad till ett möte eller känna att man inte hinner med vissa saker i livet är 
kanske bara två exempel på vad de flesta tänker på när de hör ordet stress. Inom forskningen 
kan stress ses på två olika sätt, som ett stimuli som påverkar oss och som en kroppslig 
reaktion av dess påverkningar (Borge, 2012). Stress som påverkar oss av något slag har 
kommit att kallas för stressorer i litteraturen, alltså yttre påfrestningar som skapar stress 
(Borge, 2012). I forskning och arbete med barn i utsatta livssituationer blir olika typer av 
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stressorer en påfrestning och förmågan att bemästra dessa stressorer blir till coping (Borge, 
2012), som studien kommer gå in på senare. 
 
Alla människor är olika mottagliga för stress och det är en rad olika faktorer som spelar in om 
man kommer att vara känslig eller motståndskraftig mot stressen man utsätts för. När det 
gäller att vara motståndskraftig mot stress är det en huvudsaklig skyddsfaktor kopplat till 
resiliensbegreppet (Borge, 2012). Dock är inte all stress du utsätts för skadlig, och i de olika 
stressteorierna som finns så skiljer man på just skadlig och oskadlig stress (Lazarus, 1999). 
På 1980-talet lanserade Lazarus och Folkman sin stressteori om appraisal (värdering) (Borge, 
2012). Lazarus (1999) delar in stressorer som påverkas av miljön i tre värderingskategorier, 
krav, begränsningar och möjligheter. Men han tar även upp personliga resurser, så som 
intelligens, sociala färdigheter, utbildning, stödjande familj och meningsfulla aktiviteter 
(Lazarus, 1999). Precis som det förtäljdes i tidigare forskning, kan det som är resurser för en 
individ vara en riskfaktor för en annan, vilket är det denna studie kommer att fördjupa sig i.  
 
För att en stressor ska bli en skyddsfaktor krävs det en balans mellan krav och resurser 
(Lazarus, 1999). Blir kraven alldeles för stora för de personliga resurserna att hantera så kan 
stressen istället övergå i trauma, och är stressorerna och kraven väldigt låga utmanas vi 
istället inte som individer (Lazarus, 1999). I många fall har forskningen visat att bristande 
möjligheter att tillägna sig kompetens under stress är en riskfaktor i sammanhanget till att 
utveckla resiliens (Borge, 2012). Om barnen uppmuntras till att ta ansvar, eller självmant tar 
ansvar under stress kan det skapa en känsla av att kunna hantera sina problem istället för att 
känna hjälplöshet (Robinson & Fields, 1983). Sammanfattningsvis kan man konstatera att 
kroppen och psyket måste utsättas för en lämplig mängd stress och krav för att 
motståndskraften ska kunna utvecklas. En lämplig dos stress är alltså nödvändig för att 
utveckla resiliens hos en individ.  
 
2.3 Coping/Bemästring 
Olika människor hanterar diverse problem på olika sätt. Med coping (eller bemästring) menas 
att man framgångsrikt klarar av att hantera någonting, exempelvis något under stressfyllda 
omständigheter (Aldwin, 2007). Coping är starkt kopplat till lärande och är något som 
individen kan utveckla genom olika samordnade former och kunskapsinhämtning (Borge, 
2012). Hur vi människor hanterar något har en omedelbar betydelse för individen själv 
(Aldwin, 2007). Det är alltså något som stärker individens självkänsla. I tidigare forskning 
framkommer det att barn och ungdomar som fått bevis på att de kan tro på sig själva har 
bättre förutsättningar för att kunna hantera olika påfrestningar i livet (Borge, 2012).  
 
Theorell (2012) skriver om intern och extern kontroll-lokus. Intern kontroll-lokus syftar till 
att individen själv anser sig ha möjlighet att hantera ett problem. Medan man med extern 
kontroll-lokus syftar till möjligheten att kunna hantera något som ligger utanför individens 
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kunnande (Theorell, 2012). Vidare pratar Theorell (2012) om coping som en betydelse för 
förmågan att hantera olika känslor. Om individen inte har förmågan att tolka och förstå sina 
egna känslor är det svårt att veta hur man ska bemästra olika problem, om man inte heller 
tillåter sig själv att erfara starka känslor kan man inte heller påbörja en bearbetningsprocess 
(Cronström, 2003).  
 
För att tydliggöra vad coping är, skriver Lazarus (1999) att sättet hur individen bemästrar 
eller hanterar något görs utifrån en vana. Det står i relation till de tankar man har om att 
hantera något som utgör det sätt man hanterar något, på så sätt kan man se bemästringen som 
en del av individens sätt att agera, som ett karaktärsdrag (Lazarus, 1999). Lazarus (1999) 
beskriver även coping som en konstant förändrande process, i och med att individen försöker 
hantera de personliga krav individen har för att uppnå något.  
 
Robinson och Fields (1983) skriver att osårbara barn, eller maskrosbarn, ofta har en förmåga 
att avskärma sig från stressfyllda miljöer genom att ägna sig åt kreativa aktiviteter så som att 
läsa, lyssna på musik eller genom handarbete. Tillsammans med denna självmedvetenhet om 
avståndstagande kommer en tidig känsla av självständighet och en mer objektiv förståelse för 
vad som händer omkring dem (Benjaminsson, 2008). Eftersom dessa barn anpassar sig 
konstant, tappar de sin egna behovstillfredsställelse och det gör att de slutar känna vad 
anpassningen faktiskt innebär för dem själva (Benjaminsson, 2008). Att söka sig en fristad 
innebär att barnet går in i ett “rum” där bara de själva finns, där kan de vila och utveckla sina 
behov (Benjaminsson, 2008). Benjaminsson (2008) skriver också att det blir som en 
vikarierande livsvärld dit barnet kan fly och bry sig om sig själv.  
 
Det tredje bemästringsmönstret att isolera sig betyder i detta fall att barnen isolerar sig från 
sig själva, inklusive sina känslor, samtidigt som de drar sig undan både fysiskt och mentalt 
(Benjaminsson, 2008). Den sista strategin som Benjaminsson (2008) talar om är socialt 
agerande vilket innebär att barnet söker interaktioner utanför familjen för att hitta stöd och 
förståelse i sammanhanget. En annan viktig del som detta innefattar är att avvikande beteende 
ses som uttryck för kraft och förmåga från barnets eget perspektiv, alltså kan även det som 
ofta ses som negativt vara en bemästringsstrategi som i slutändan leder till något positivt 
(Benjaminsson, 2008).  
 
Borge (2012) skriver att bemästring ofta kan kopplas med resiliens. Dock skiljer sig 
bemästring från resiliens i och med att bemästring inte alltid behöver vara kopplad till risk, 
eftersom saker kan hanteras på ett positivt, neutralt eller negativt sätt (Borge, 2012). Coping 
är något som kopplas till det vardagliga livet och som även kan ses som positiv resiliens 
(Borge, 2012).  
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3. Tidigare forskning 
 
Detta kapitel kommer att handla om historiska perspektiv på ordet maskrosbarn, och hur 
utvecklingen inom forskningen har sett ut. Därefter kommer forskning direkt kopplat till 
maskrosbarn att behandlas genom två större undersökningar, och sedan forskning utifrån 
barnets perspektiv.  
 
Under det här kapitlet kommer också de olika situationerna i hemmiljön, som kan bidra till att 
barn utvecklar resiliens, lite mer ingående att beskrivas. De olika situationerna som beskrivs 
är barn som växer upp med missbruk i hemmet, föräldrakonflikter, misshandel och 
försummelse, socioekonomisk utsatthet och psykiska sjukdomar hos föräldrar. Dessa 
uppväxtförhållanden är de vanligaste bland barn som utvecklar resiliens (Werner & Smith, 
2003). 
 
3.1 Historik 
1979 släppte tidskriften Psychology Today en artikel med överskriften “Superkids”, i denna 
artikel kunde man läsa om fenomenet kring barn som klarar sig mot alla odds. Pines (1979) 
ställde frågor om varför dessa osårbara barn frodas och lyckas bra i situationer andra barn 
skulle bryta samman. Den artikeln blev startskottet för forskningen kring så kallade superkids 
och osårbara barn som sedan skulle komma att kallas maskrosbarn inom svensk forskning 
(Borge, 2012). I artikeln tog Garmezy (Pines, 1979), som var en utav forskarna i studien, 
bland annat upp den kända bilden av tre dockor, en gjord av glas, en av plast och en av stål. 
Han jämförde superkids med att om man skulle slå lika hårt på alla tre dockorna med en 
hammare så skulle dockan gjord av glas gå sönder, dockan gjord av plast bli skadad men 
dockan gjord av stål skulle bara ge ifrån sig ett lätt klingande läte (Pines, 1979). Han menade 
på att dessa superkids är dockan gjord av stål, som klarar sig när de andra två dockorna inte 
gör det (Pines, 1979). 1985 påpekade dock Rutter att stresstålighet hos barn är ett relativt 
begrepp och att man måste ta hänsyn till miljön och att stresståligheten varierar över tid och 
rum. Idag talar forskarna hellre om motståndskraftiga och stresståliga barn snarare än 
osårbara (Werner & Smith, 2003). I Cronströms bok “Dansa med träben”(2003) finns detta 
citat att läsa:  

 
De skador som överlevarbarn får genom tidigt rubbade relationer till de vuxna är trots allt skador. Att sedan 

detta överlevarbarn lyckas skaffa sig ett antal proteser genom livet för att kunna halta sig fram ändå är ju ingen 
bekräftelse på att skadorna inte finns där… Skaffar man sig dem inte så överlever man inte. (s.25) 

 
Detta citat tyder på att vidare forskning behövdes på ämnet kring “osårbara” barn, då detta är 
ett missvisande namn (Cronström, 2003). 
 
I SoS- rapporten 1990-3 tog man upp begreppet maskrosbarn och underströk redan då vikten 
av fortsatt forskning kring fenomenet. Man menade på att det då hade växt så pass stort att 



14 

 

det hade en betydande del i den fortsatta forskningen kring utsatta barn och förebyggande 
åtgärder. Det som skrevs i rapporten var dock att det var viktigt för utsatta barn att ha en 
annan vuxen att knyta an till när föräldraskapet brister. En annan diskussion som fördes var 
att det i tidigare forskningen framkommit att en förklaring till varför vissa barn klarar sig och 
andra inte var att föräldrarna bemöter barnen på olika vis. Det skulle alltså vara en förklaring 
till varför det ibland bara är ett barn som klarar sig i en större syskonskara. (SoS- rapporten, 
1990-3). 
 
3.2 Forskning kring maskrosbarn 
Cronström (2003) har skrivit den kanske mest kända boken på ämnet maskrosbarn. I sin bok 
“Att dansa med träben” (2003) har hon gjort en studie med en rad intervjuer med nu vuxna 
personer som klassificerar sig som maskrosbarn. Under kapitlet uppväxtår har hon samlat det 
som kommit fram under intervjuerna i underrubriker. Det viktigaste i resultatet kommer nu i 
korta drag att behandlas. 
 
Det första som nämns är, att det i en människas liv måste finnas någon typ av mänsklig värme 
eller kärlek under de första levnadsåren för att en individ ska klara sig senare i livet. Det 
gäller även maskrosbarn. All tidigare forskning pekar på detta som en nödvändighet för att 
utveckla resiliens och i sin tur bli ett maskrosbarn. Kärleken och värmen behöver dock inte 
komma från föräldrarna, det kan lika gärna finnas en utomstående vuxen eller ett syskon som 
tillför kärlek. Cronström skriver att alla barn har olika mycket behov av kärlek och att just 
maskrosbarn lär sig att anpassa sig och nöja sig med den uppskattning de får. Barnen i 
studien uttrycker också att bristen på omtanke och kärlek ses som något naturligt och inte 
som en brist i föräldraskapet, eftersom de inte vet om något annat. De längtar på så vis inte 
heller efter det. (Cronström, 2003). 
 
Att ta ansvar är något som kommer tidigt för barn i utsatta uppväxtmiljöer. I Cronströms bok 
uppger intervjupersonerna att de tidigt lär sig att förebygga och undvika kaos och elände. När 
det inte går så hittar barnen strategier för att ingripa så tidigt som möjligt. De flesta av barnen 
i studien uppger att ansvaret dock var som en sorts frihet, en frihet att själv få bestämma över 
sin tid och planera upp sin dag. Dock uppger de flesta att det var på bekostnad av deras 
barndom, att de aldrig fick möjligheten att vara barn. (Cronström, 2003). 
 
Som Cronström nämnde i början är vikten av andra nära kontakter otroligt viktiga, de flesta i 
studien uppgav att de hade minst en nära vän. Det var dock en vänskap med reservationer, då 
maskrosbarnen ogärna släpper in någon för nära på familjelivet eller sig själva. På frågan om 
de hade blivit sedd av någon annan utomstående, eller hade så kallade bekräftande vittnen på 
vad som faktiskt hände i maskrosbarnets liv så svarade de flesta nej. Det finns sällan någon 
som ser dessa barn och ger dem den uppskattning som egentligen behövs, en klapp på axeln 
eller att någon talar om för dem att de är duktiga. Det kan göra att det finns en ständig känsla 
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av att uppnå något och att få känna sig duktig, vilket i sin tur kan vara en förklaring till varför 
maskrosbarn ofta presterar bra i skolan. (Cronström, 2003). 
 
Sist redovisas vad dessa maskrosbarn utvecklade för verktyg för att klara av att växa upp 
under dessa förhållanden. Alla barnen hade någon sorts strategi för att samla kraft och orka 
med den tuffa vardagen. En uppger till exempel att hon hade hemliga rum i sitt inre, dit hon 
kunde gå och samla kraft. En annan uppger sig ha alternativa personligheter, alltså helt 
medvetet och inte på grund av en psykisk sjukdom. Något som dock var gemensamt mellan 
alla intervjupersoner var att de ofta läste och gick in i böckernas värld. På så sätt stimulerade 
de sin fantasi och kunde fly in i en annan värld. (Cronström, 2003).  
 
3.3 En klassisk undersökning kring resiliens 
Kauai-undersökningen är en av de mest omfattande undersökningarna som gjorts om 
resiliens, som tidigare nämnt är nära besläktat med begreppet maskrosbarn. För att få 
tillräckligt bra kunskap om hur riskbarn utvecklas, reste Werner och Smith till Hawaii, där 
många familjer levde under dåliga förhållanden. De ville undersöka hur barnen och 
familjerna klarade sig trots den odugliga miljön de levde i. De riktade sin studie till barn 
födda 1955, som redan levde under risk från födseln. Forskarna följde barnen och familjerna i 
40 år. De undersökte barnen direkt efter födseln och regelbundet tills barnen var två år. 
Senare gjorde de uppföljning när barnen var vid 10 års ålder och när barnen var 18 samt vid 
31-32 års ålder. Detta gjorde att de kunde se vilka riskförhållanden som gav upphov till 
problem och vad som låg bakom en förbättrande situation för barn och familjer som tidigare 
drabbats av problem. Undersökningen omfattades sammanlagt av 698 barn, varav två 
tredjedelar av barnen föddes utan någon särskilt stor risk och levde under dugliga 
levnadsförhållanden. En tredjedel av barnen kunde definieras som riskbarn redan vid födseln. 
De flesta av riskbarnen utvecklade beteendeproblem och mentala störningar i barndomen. 
Senare i livet var det ytterligare en tredjedel av dem som utvecklades till välfungerande 
vuxna. De kom fram till att många av riskfaktorerna och resiliensfaktorerna som barnet 
påverkades av samt de påverkande faktorerna i miljön hade betydelse för barnens liv, både 
för deras utveckling i barndomen men också längre fram i vuxenlivet. (Werner & Smith, 
2003). 
 
72 av barnen var resilienta, varav 42 av dem var flickor och 30 pojkar. Dessa barn var ämnet 
för Werners och Smiths bok Vulnerable but Invincible (1982). Redan under småbarnsåldern 
visade de barn som var motståndskraftiga att de var självbestämmande i mötet med 
omvärlden. Barnen drog nytta av den kapacitet de besatt på ett effektivt sätt och eftersom de 
deltog i icke könsstereotypa fritidsaktiviteter kunde de få utlopp för sina känslor då de mötte 
motgångar i livet. När dessa barn gick ut skolan hade de utvecklat en positiv självuppfattning. 
De skyddsfaktorer som gjorde att barnen klarade sig bra längre fram i livet var att alla hade 
fått möjligheten att bygga en nära relation till minst en vuxen vårdgivare, som kunde ge dem 
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positiv bekräftelse under spädbarnsåldern. De fick även känslomässigt stöd från någon 
utomstående, som de kunde förlita sig på. Sammanfattningsvis poängterade forskarna att 
dessa motståndskraftiga barn hade utvecklat en normal intelligens, känslomässiga band till 
sina föräldrar och syskon samt hade möjlighet att utnyttja en yttre stödapparat, vilket skiljde 
dem från de icke resilienta barnen. (Werner & Smith, 2003).  
 
När barnen var vid 30 års ålder gjordes den sista uppföljningen, där de kunde följa 63 av de 
72 motståndskraftiga barnen. Flera av dem vidareutbildade sig och kom redan under 
ungdomsåren ut på arbetsmarknaden. Vid uppföljningen när de var 31-32 år var det endast en 
av dem som saknade arbete. (Werner & Smith, 2003).  
 
3.4 Barnets perspektiv på konfliktfyllda miljöer och hemförhållanden 
En forskningsstudie gällande familjeförhållanden kopplat till konflikter och kaos har gjorts av 
Halldén (2001). Hon har intervjuat barn kring detta och fått fram en del intressanta åsikter 
och skildringar, bland annat att flickor ser modern som huvudpersonen i familjen, en mäktig 
omsorgsperson som reder upp konflikter och kaotiska situationer samtidigt som hon ser till 
alla familjemedlemmars behov (Halldén, 2001). Pojkar skildrar däremot kaotiska situationer 
och konflikter som att de inte blir lösta eller inte existerar alls på grund av att de vill undvika 
dem (Halldèn, 2001). De uppger även att de ser varje familjemedlem som individuella, att 
alla i första hand ser till sitt eget bästa och att de vuxna inte har mer makt än barnen (Halldèn, 
2001). De ser det enligt Halldèn (2001) som att familjelivet är något som sker ur ett 
barnperspektiv, inte ur de vuxnas.  
 
Tellgren och Arnér (2006) skriver om hur barn skildrat hur ett barn som vuxna vill ha och 
tycker om ska vara. De har då uttryckt att man ska vara lugn, lydig och se glad ut - alltså 
snälla (Tellgren & Arnér, 2006). Snällhet har dock för barn en annan betydelse när det gäller 
vuxna, då innebär snällhet att inte slåss eller stjäla (Tellgren & Arnér, 2006). När barnen ska 
beskriva hur det känns att ta ansvar i hemmet och hjälpa sina föräldrar som inte kan hantera 
situationen säger de att det känns jättebra men att det är svårt (Tellgren & Arnér, 2006). De 
barn som är med om sådana situationer eller mycket bråk inom familjen, men ändå upplevs 
som välfungerande, visar god förmåga att sätta sig in i de vuxnas perspektiv och hur ett bättre 
liv skulle kunna se ut (Tellgren & Arnér, 2006).  
 
Tellgren och Arnér (2006) beskriver även olika strategier barn har uttryckt för att utveckla en 
balansgång mellan de vuxnas krav och sin egen vilja, bland annat att kompromissa eller fly. 
En vanlig strategi för att slippa att bli bestraffad är att dra sig undan och hoppas att de vuxna 
glömmer orsaken till att de tänkte bestraffa barnet (Tellgren & Arnér, 2006). Den vanligaste 
strategin för att klara de bestraffningar barnen fått var att acceptera rådande förhållande och 
på olika sätt trösta sig själv (Tellgren & Arnér, 2006).  
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3.5 Missbruk i hemmet 
Att växa upp i en missbrukarfamilj är ofta väldigt varierande från familj till familj, det är 
dock i regel alltid kaotiskt och oförutsägbart (Brunnberg, 2007). I Sverige lever cirka 200 000 
barn med minst en förälder som missbrukar alkohol och alla dessa barn lever med en ökad 
stress och riskfaktor att utveckla psykisk ohälsa (Ungdomens nykterhetsförbund, 2006). 
Missbruk bland föräldrar är den vanligaste orsaken för omhändertagande av ett barn 
(Ungdomens nykterhetsförbund, 2006). Vanligt vid missbruk är att barnet utvecklar en tidig 
social mognad då de blir tvungna att ta hand om sina föräldrar (Brunnberg, 2007).  
 
De skyddsfaktorer man har sett är signifikanta vuxna, kritiska händelser, faktorer inom 
barnet, direktstöd till barnet och indirekt stöd till barnet genom att ge föräldrarna stöd 
(Brunnberg, 2007). Något som är speciellt för maskrosbarn som genomlidit alkoholmissbruk 
är att det finns gruppstödsverksamheter och när de synliggör sina problem kan en positiv 
cirkel av livshändelser uppstå genom hjälp av vänner och professionella (Brunnberg, 2007). 
De barn som hade lätt för sig i skolan fick dessutom mer stöd av lärare, kamrater och familj 
(Brunnberg, 2007). Några specifika egenskaper inom barnet själv som underlättade var 
förmåga att förstå och komma överens med vuxna, problemlösningsförmåga, humor, tålighet, 
ihärdighet, förmåga till impuls- och känslokontroll, initiativförmåga och 
nyfikenhet (Brunnberg, 2007). 
 
Över 50 % av barnen som omhändertas på grund av missförhållanden i hemmet var barn till 
missbrukare, antingen alkohol, droger eller blandmissbruk (Brunnberg, 2007). En intressant 
aspekt är att en studie i Södra Wales med 1744 barn medverkande, klassades 18 % som barn 
till alkoholiserade föräldrar medans 22 % av barnen själva identifierade sig som det 
(Brunnberg, 2007).  
 
För de barn som blir maskrosbarn inom missbrukarfamiljer är både resiliens och teorier om 
coping och stress relevant. I koppling till resiliensbegreppet är barn som växer upp inom 
missbrukarfamiljer utsatta för långsiktiga påfrestningar och alltså kumulativ risk, som anses 
allvarligare än enstaka stressupplevelser (Borge, 2012).  
 
3.6 Föräldrakonflikter 
En av de starkaste orsakerna till beteendeproblem och psykisk ohälsa har påvisats vara 
konflikter mellan föräldrarna. Då talar man dock om intensiva och ofta förkommande 
konflikter, inte enstaka händelser som till exempel en skilsmässa. I dessa maskrosbarns fall är 
mor- och farföräldrarna av större vikt och att de fortsätter att vara enbart mor- och 
farföräldrar. En annan viktig skyddsfaktor inom denna konstellation är att föräldrarna 
fortsätter prata som vanligt med barnet samt har en öppen kommunikation. Det viktiga inom 
barnet för att utveckla resiliens var att aktivt dra sig undan konflikterna och att söka sig till 
någon annan viktig människa i sin omgivning, till exempel ett syskon. Något som däremot 
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inte har betydelse i familjer med konfliktproblem är om barnet deltog i någon 
fritidssysselsättning. Något intressant är att flickor i denna situation har mer resiliens än 
pojkar och detta tror man beror på att de lättare tar emot stöd, som vi tidigare nämnde var 
viktigt i resiliensprocessen. (Borge, 2012). 
 
3.7 Misshandel och försummelse 
Forskningen inom detta område är väldigt skralt på grund av att det är svårt att få tag i 
frivilliga föräldrar som deltar i forskningsprojekt (Borge, 2012). Det man dock har 
konstaterat är att barn som upplevt sexuella övergrepp ofta visar hög resiliens och klarar sig 
bra i livet, detta trots att dosen risk är väldigt hög (Borge, 2012). En viktig skyddsfaktor här 
är att barnen under uppväxten hade en utomstående som gav stöd och omsorg och att barnen 
senare hittade en fast partner som inte misshandlade (Borge, 2012).  
 
Benjaminson (2008) beskriver emotionell misshandel som ett misslyckande från föräldrarnas 
sida i och med att de inte ger barnet möjlighet att leva i en stödjande miljö, där barnet kan 
utveckla diverse färdigheter och förmågor, vilket leder till att barnets självkänsla successivt 
försvagas. Fysisk och psykisk misshandel ingår i det som Bolger och Patterson (2001) 
studerat, något som de kallar för “hård” misshandel. I studien kom Bolger och Patterson 
(2001) fram till att barn som blivit utsatta för försummelse och övergrepp utvecklade mer 
införlivade problem än de barn som blivit utsatta för fysisk misshandel och riskerar även 
lättare att utveckla depression, eftersom de ofta inte får någon hjälp utifrån.  
 
Barn som blivit utsatta för misshandel och försummelse har större risk att utveckla psykisk 
ohälsa senare i livet (Benjaminson, 2008). Cohen, Brown & Smailes (2001) har följt 
utvecklingen av utsatthet i tre grupper; försummelse, fysisk misshandel och sexuella 
övergrepp. I studien kom de fram till att de som blivit utsatta för sexuella övergrepp och 
fysisk misshandel har störst risk för att utveckla psykisk ohälsa (Cohen et al., 2001).  
 
3.8 Socioekonomisk utsatthet 
Vad detta begrepp innefattar är familjer med arbetslöshet, minoritetsstatus, fadersfrånvaro 
och försörjningssvårigheter. Något som är extra viktigt för resiliens när barn växer upp under 
sådana förhållanden är vilken uppfostran de får. De barn med auktoritära föräldrar som 
tillvaratog barnens intressen men ändå restriktivt bestämde klarade sig bättre i livet. Att ha en 
yrkesverksam mamma är också skyddande i och med att det då ställs högre krav på barnet att 
hjälpa till i hushållet och detta skapar i sin tur en bättre självbild. För dessa barn är det alltså 
mycket som ligger utanför barnet själv som fungerar som skyddsfaktorer. En egenskap hos 
barnet som man dock har sett bidragande till att utveckla resiliens är prosocialitet, exempelvis 
förmågan att visa empati och sympati gentemot andra. (Borge, 2012). 
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3.9 Psykiska sjukdomar hos föräldrar 
Föräldrar med psykiska sjukdomar har ofta stora svårigheter att ta hand om sina barn, både 
psykiskt och fysiskt (Pölkki, Ervast & Huupponen, 2004). Det är också vanligt 
förekommande att den förälder, som inte lider av någon psykisk sjukdom, ofta jobbar väldigt 
mycket och lämnar hushållsansvaren till barnen (Pölkki et al., 2004). För vissa barn är det 
dock en skyddsfaktor och resiliensskapande att känna sig behövd i hemmet (Werner & Smith, 
2003). Hon skriver också att det är viktigt för barnet att någon gång under uppväxten upplevt 
god omvårdnad av föräldrarna (Werner & Smith, 2003). Kännetecknande strategier för att 
klara vardagen för barn som lever med föräldrar med psykiska sjukdomar är enligt Pölkki et 
al., (2004) både praktisk problemlösning av olika slag och känslomässig bemästring som vi 
beskrivit tidigare. Andra delar som skyddade barn under dessa omständigheter var att ha en 
hobby att ägna sig åt, att lyckas i skolan och en speciell person att dela upplevelserna med till 
exempel ett syskon eller nära vän (Pölkki et al., 2004). Pölkki et al., (2004) beskriver att det 
också är resiliensfrämjande att veta om sin förälders sjukdom, att kunna sätta ord på sina 
tankar och att inte känna skuld. 
 
 
4. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs metodologiska detaljer i vår studie. I kapitlet följer en redovisning av 
val av metod, urvalsförfarandet, säkerställande av generaliserbarhet, validitet, reliabilitet, 
alternativa kriterier och etiska principer. Sist i kapitlet har vi valt att lägga analysmetoden för 
att det ska vara färskt i minnet innan vi går in på empiri- och analysdelen.  
 
4.1 Val av metod 
Det kändes självklart att använda en kvalitativ forskningsmetod eftersom människors tankar 
och åsikter skulle stå i fokus (Yin, 2013). Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod 
kan vi studera det människor tillskriver mening i vad som sker i dess omvärld (Bryman, 
2008). Det ger också möjlighet att uppfatta den sociala verkligheten så som de som är med i 
undersökningen uppfattar den (Bryman, 2008). Inom kvalitativ forskning är man också mer 
inriktad på att ta upp detaljer och förklaringar, som ofta kan besvaras med frågan varför 
(Bryman, 2008).  
 
Studien har hela tiden utgått från den hermeneutiska tolkningen. Starrin och Svensson (1994) 
beskriver att denna metod används när man utgår ifrån att finna en djupare mening i en 
kontext. Redan under intervjuerna har vi försökt leva oss in i intervjupersonernas 
upplevelsevärld, för att få ut viktig och relevant data som överensstämmer med verkligheten, 
för studiens syfte (Svensson & Starrin, 1996). I och med detta arbetssätt har man kunnat 
fortsätta med analysen av texten, genom att skapa de koder och kategorier, som senare bildat 
de rubriker som presenteras under analysdelen. Under hela processens gång har koder, 
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kategorier och ett tema tillsammans skapat en sammansatt helhet. Detta är något som 
Svensson och Starrin (1996) beskriver som en hermeneutisk cirkel. 
 
4.2 Urvalsförfarande 
För att få fram våra intervjupersoner användes ett icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011) på 
basis av sociala relationer genom att använda den sociala nätverkssajten Facebook, där syftet 
och målgruppen beskrevs. För att nå ut till så många som möjligt använde vi ett sociometriskt 
urval (Perlinski, 2009) då våra facebookvänner delade inlägget (se bil. 1.) på vår uppmaning. 
På så sätt spreds vår efterlysning och personer från hela Sverige hörde av sig till oss via mail. 
Det var sex stycken respondeter som hörde av sig och var villiga att delta i undersökningen. 
För att säkerställa att respondenterna passade in på målgruppen gjorde vi en mindre 
förundersökning (Yin, 2013) där intervjupersonerna ombads att svara på några frågor om 
deras uppväxt (se bil. 2.). Utifrån de svar vi fick gjorde vi en självselektion och valde ut tre 
stycken intervjupersoner. Den fjärde personen handplockade vi utifrån vårt eget nätverk 
eftersom vi visste att den intervjupersonen passade in på målgruppen. Anledningen till att vi 
valde fyra stycken intervjupersoner var på grund av att studien skulle hållas relativt liten. 
Dock ville vi samtidigt säkerställa att undersökningen uppnådde den teoretiska mättnad som 
behövdes (Bryman, 2011).  
 
Värt att nämna är också att vi från början letade efter intervjupersoner från både Finland och 
Sverige, därmed la vi ut efterlysningen även i ett finskt nätverk. Dock hörde ingen från 
Finland av sig och ville delta i undersökningen och vi kunde göra en avgränsning till att 
enbart fokusera på svenska barn. Vi hörde även av oss till organisationen Maskrosbarn för att 
få tips på intervjupersoner, dock svarade inte heller de på efterlysningen.  
 
4.3 Genomförande av intervjuer 
När intervjupersonerna var fastställda så bokade vi in intervjutillfällen. Varje intervjutillfälle 
varade i en till två timmar. Vi använde oss av en semistrukturerad (också kallad kvalitativ) 
intervjuguide, där vi utgick ifrån fyra teman (se bil. 3). Yin (2013) skriver att man i en 
kvalitativ intervju försöker att anpassa intervjuerna efter den enskilda deltagaren, för att på så 
vis skapa en egen karaktär för just den intervjun. Två av intervjuerna blev väldigt öppna och 
vi utgick enbart från våra bestämda teman, medan de andra två intervjuerna krävde att vi även 
ställde de frågor som vi hade förberett för att säkerställa att den information vi behövde 
framkom. Gemensamt med alla intervjuer var att vi tog alla teman i kronologisk ordning. Alla 
tre undersökningsledare deltog vid intervjutillfällena, med intervjupersonernas medgivande.  
  
Eftersom vi vet om vikten av att ha en lugn och trygg miljö när intervjuerna hålls (Bryman, 
2011) så gav vi alla våra intervjupersoner möjlighet att själva välja i vilken miljö som 
intervjuerna skulle hållas. Tre av fyra intervjuer hölls i ett avskilt rum utan störningar av 
andra personer eller ljud. Den sista intervjun hölls på ett café, dock även den relativt ostört 
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och avskilt. Vi valde att spela in våra intervjuer, detta gjorde vi för att kunna fånga upp 
intervjupersonernas svar i rena ordalag (Bryman, 2011). Då vi valt ostörda miljöer så 
framkom materialet väl hörbart vid transkriberingen.  
 
4.4 Generaliserbarhet 
När man talar om generaliserbarhet, som är de huvudsakliga komponenterna i extern 
validitet, menar man att resultatet i en studie ska vara representativt för hela populationen 
(Bryman, 2011). I en kvalitativ uppsats som denna, där man gör ostrukturerade intervjuer 
med ett fåtal personer är det dock i princip omöjligt att få ett generaliserbart resultat (Bryman, 
2011). Det vi istället riktat in oss på är kvaliteten på de slutsatser vi kunnat dra med hjälp av 
kvalitativ data, alltså förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i en viss kontext, vilket 
Bryman (2011) menar är det viktiga i bedömningar av generaliserbarheten i studier som 
denna. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att statistisk generaliserbarhet även kan tillämpas 
på studier med få intervjupersoner som valts ut slumpmässigt. Dock är det viktigt att nämna 
att jämfört med statistisk generaliserbarhet kommer den generaliserbarhet man använder i 
kvalitativa studier alltid vara begränsad (Bryman, 2011). Om man istället skulle utgå från 
analytisk generaliserbarhet, menar Kvale och Brinkmann (2014) att oberoende urvalsmetod 
och mängden intervjupersoner en studie bygger på, går generaliserbarheten att säkerställa. 
Detta har vi gjort genom att detaljerat beskriva hur vi gått tillväga samt försöka kartlägga 
olika argument i studien, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som viktigt för den 
analytiska generaliserbarheten.   
 
4.5 Validitet 
Med validitet menas att man mäter och identifierar det man faktiskt säger sig undersöka 
(Bryman, 2011). För att säkerställa validiteten var vi väldigt tydliga med studiens syfte när vi 
gick ut med vår efterlysning av respondenter. Att vi sedan gjorde en förundersökning på de 
som svarat på vår efterlysning var också en del i att säkerställa att vi undersökte personer som 
passade in i studiens syfte, alltså validiteten.  
 
Precis som med generaliserbarheten är det viktigt i en kvalitativ studie att studiens empiri 
överensstämmer med de teoretiska slutsatser som dras, det kallas med andra ord intern 
validitet (Bryman, 2011). Därför har vi lagt mycket fokus i vår diskussionsdel på att dra 
slutsatser som stämmer väl överens med verkligheten. Extern validitet innebär till skillnad 
från intern att resultatet ska kunna generaliseras till andra situationer, vilket utgör ett problem 
för kvalitativa forskare (Bryman, 2011). Det innefattar även oss och vi har på grund av 
begränsat urval och att studien detaljerat specifika fall haft svårighet att säkerställa den 
externa validiteten.  
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4.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att det man redovisar anses vara tillförlitligt (Tjora, 2012). Vår 
objektiva inställning under intervjuerna har varit avgörande för studiens reliabilitet (Tjora, 
2012). Repstad och Nilsson (2007) betonar vikten av att ha en vetenskaplig förförståelse 
innan man intervjuar personer, vilket vi gjort genom att först skapa vår kunskapsbank innan 
inhämtandet av empirin.   
 
En del i att en studie ska vara tillförlitlig är att andra forskare ska kunna genomföra samma 
studie och då få samma resultat. Trost (2010) menar dock att det är omöjligt att säkerställa i 
en kvalitativ undersökning då människor är föränderliga och skulle kanske inte svara samma 
sak på samma fråga om ett år. På så vis skulle också delar av resultatet bli annorlunda och 
den hermeneutiska cirkeln skulle behöva omarbetas. 
 
Ett steg i att få fram tillförlitligheten i den här studien var dock att vi beslöt att alla tre skulle 
delta i alla intervjuer. Detta gjorde vi för att förhindra att få olika svar beroende på vem som 
intervjuade, speciellt när det handlar om ledande frågor precis som Kvale och Brinkmann 
(2014) beskriver det. I och med att vi tog det beslutet så kunde vi förhoppningsvis säkra en 
viss grad av reliabilitet, genom att alla intervjuer utformades på samma vis.  
 
Vid transkribering av intervjuerna delade vi upp intervjuerna mellan oss, vilket Kvale och 
Brinkmann (2014) säger kan försämra reliabiliteten. Detta eftersom alla människor är olika 
och uppfattar språkbruk på olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tror dock inte att detta 
har haft en betydande påverkan, eftersom vi hade så pass bra kvalité på ljudinspelningarna att 
det inte fanns utrymme för oklarheter.   
 
4.7 Alternativa kriterier 
När det gäller bedömningar av undersökningar är frågan om reliabilitet och validitet 
vedertagen. Det finns dock andra sätt forskare använder sig av för att göra bedömningar av 
kvalitativa studiers kvalitet. Två begrepp som Guba & Lincoln (1994) föreslår som 
alternativa kriterier är tillförlitlighet och äkthet. Med tillförlitlighetsbegreppet ger man ett 
alternativ till det som enbart menar att det finns en sanning om den sociala verkligheten, det 
kan istället finns många beskrivningar av verkligheten (Guba & Lincoln, 1994). 
Äkthetsbegreppet skall istället kunna ersätta kvalitetskontrollen av mer forskningspolitiska 
konsekvenser, exempelvis om undersökningen ger en rättvis bild av intervjupersonernas 
åsikter (Guba & Lincoln, 1994) 
 
4.8 Etiska principer 
I och med att vi valt ett känsligt ämne som väcker många tankar och känslor till liv, så anser 
vi att det var en bra metod att låta intervjupersonerna komma till oss. På så vis kunde vi vara 
säkra på att intervjupersonerna kände sig bekväma med att prata om det ämne som var 
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studiens syfte. Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av att inhämta samtycke innan varje 
intervju, vilket vi gjorde genom mailkontakt i samband med den första kontakten som togs. 
Vi informerade även om att de när som helst kunde dra sig ur studien.  
 
Innan varje intervju så informerade vi om sekretess och konfidentialitetskravet enligt 
Vetenskapsrådet (2002). Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska förvaras säkert 
och att ingen känslig information kan spåras till någon av intervjupersonerna. Vi har inte 
avslöjat några detaljer kring våra intervjupersoner, då det inte är relevant i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det vi anser har relevans till studien är intervjupersonernas 
familjebakgrund, kön och ålder.    
 
Vi följde även informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002) genom att vi informerade om vad 
materialet skulle användas till och att de var välkomna att ta del av materialet, dels från sin 
egen intervju men även den färdiga studien, vilket de alla var intresserade av.  
 
4.9 Analysmetod 
Den analysmetod som valts i denna undersökning är kvalitativ innehållsanalys. Anledningen 
till att just den analysmetoden har använts är för att det är en lätt metod om man vill göra 
uppföljningsstudier, eftersom man konkret beskriver urval och kodningsschema (Bryman, 
2008). Det stärker även tillförlitligheten att använda kvalitativ innehållsanalys på det sätt att 
det som studeras i regel inte påverkas av undersökningsledarnas egna tolkningar (Bryman, 
2008).  
 
När intervjuerna var slutförda så transkriberades materialet. Intervjuerna delades upp så att en 
av undersökningsledarna tog de två kortaste intervjuerna och de andra två transkriberade 
varsin intervju. När materialet var klart att analysera påbörjades den kvalitativa 
innehållsanalysen för att kartlägga empirin. Genom att börja på manifest nivå lästes varje 
intervju och sedan valdes de meningsbärande enheterna, som ansågs vara synliga och 
uppenbart relaterade till syftet med undersökningen, ut (Hsieh & Shannon, 2005). Enheterna 
sammanställdes i ett enskilt dokument och markerades med olika färger för olika 
intervjupersoner. Detta gjordes för att få en bättre överblick över hur ofta vissa meningar 
återkom i de olika intervjuerna, men också för att se vad som var gemensamt i de olika 
intervjuerna (Hsieh & Shannon, 2005). Noteringar gjordes sedan i texten som kopplades till 
den tidigare forskningen, enligt konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannons, 2005).  
 
När alla meningsbärande enheter var utvalda återgick analysen till en mer riktad 
innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Vid arbetet på latent nivå var syftet att hitta den 
underliggande meningen i enheterna, genom att de meningsbärande enheter som hade 
gemensamma nämnare skapade en kod som vi själva namngav (Graneheim & Lundman, 
2004). Koderna delades i sin tur in i kategorier och en kärnkategori utsågs (Graneheim & 
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Lundman, 2004). De kategorier som framkom var 1. Vändningen, 2. Strategier, 3. Externa 
mekanismer, 4. Familj, 5. Sociala interaktioner, 6. Egenskaper, 7. Barnens reflektioner kring 
att de har klarat sig. Den sista kategorin blev kärnkategori. Temat blev; Varför barnen har 
lyckats bli ett maskrosbarn. 
 
 
Tabell 1. Kodningsschema 

Meningsbärande enheter Koder Kategorier 

 

Väldigt mycket har med tillfälligheter och tur att göra. 
  

Man har ju inte så mycket alternativ 

Tillfälligheter 
och tur 

  
Barnens 
reflektioner 
kring att de 
har klarat 
sig 

Jag är typ clownen, jag gillar att få andra o må bra o skratta. 
  
Den som skämtar lite, skämtsam... eller nånting 

Vänner och 
kärlek 

Man har ju ett par föräldrar och även om man hatar dem så är 
det ju ändå en underliggande positiv känsla. 
  
Och jag minns ju att vi var så här "nej, tänk om vi måste 
lämna mamma och pappa" liksom. För att man ville ju inte, 
man älskade ju dem.  

  
Ambivalenta 
känslor mot 
familjen 

  
  
  
  
 Familj 

Han har vart jävligt hård men sen när man ha gjort något bra 
så har man fått den där klappen på axeln. 
  
De har uppfostrat mig väl tycker jag… dom har inte vart såhär 
speciellt stränga eller så.. dom har alltid hjälpt till om man 
har haft problem i skolan eller liksom.. trots alla problem. 

  
God 
uppfostran 
med 
riktlinjer 

 
 
 
5. Empiri och Analys 
 
Under analysdelen så redovisas både empirin och en analys av den empirin. Vi har valt att 
väva samman empiri och analys för att ge en tydligare bild av kopplingen mellan tidigare 
forskning och ny empiri. För att få så bra överblick som möjligt så kommer resultatet av 
studien att redovisas i olika teman som bygger på de kategorier som framkom i analysen (se 
4.9). De kategorierna är: 
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● Egenskaper 
● Strategier 
● Externa mekanismer 
● Sociala interaktioner 
● Familj 
● Vändningen 
● Barnens reflektioner kring varför de blivit ett maskrosbarn. 

 
 
5.1 Presentation av intervjupersonerna 
De intervjupersoner som har använts i den här studien är två tjejer och två killar som kommer 
i från olika delar utav Sverige men är alla i åldern mellan 18-30. De kommer alla från olika 
bakgrunder med olika bagage i ryggsäcken. De fyra intervjupersonerna har levt med 
socioekonomiska problem, men det som skiljer sig är att en har levt med en mamma som 
missbrukar alkohol och med en ambivalent anknytning till sin pappa, en har vuxit upp med 
misshandel och försummelse, en har levt med en psykiskt sjuk mamma och den sista har 
flyttats från sin familj på grund av missbruk och sedan hamnat i en fosterfamilj med 
försummelse under de tidiga åren.  
 
5.2 Egenskaper 
Starka egenskaper 
Precis som Borge (2012) skriver finns det egenskaper i barnet som bidrar till att barnet lyckas 
utveckla resiliens. Alla intervjupersoner hade signifikanta egenskaper som tydligt kunde 
härledas till att de senare lyckades i livet. Samma egenskaper uppgavs också ofta av olika 
intervjupersoner. Det kunde tydligt kartläggas att egenskaper som att vara envis och 
målmedveten var gemensamt för nästan alla intervjupersoner. Något annat som de flesta av 
intervjupersonerna berättade var att de ofta skämtade och tog till humorn i sociala 
sammanhang, vilket Brunnberg (2007) beskriver som specifika egenskaper inom barnet som 
underlättar att klara av vardagen. Så här beskrev en av intervjupersonerna fenomenet: 
 

Jag kanske är lite mer skämtsam än vad dom är alltså en sån, alltså jag brukar skämta och så mer, men jag 
menar att man använt de som en försvarsmekanism. 

 
Brunnberg (2007) uppger även att barn till missbrukande föräldrar har en förmåga till impuls- 
och känslokontroll. Det är något som framkom hos alla intervjupersoner i den här studien, 
även de som inte vuxit upp med missbruk som problematik i hemmet. Detta genom att de 
lyckades stänga in sina känslor och fokusera när det behövdes och sedan plocka fram 
känslorna när det fanns utrymme. Intervjupersonerna visade på en tydlig förmåga att hantera 
motgångar och svåra situationer genom att använda sig av en rad olika strategier. Theorell 
(2012) skriver om intern och extern kontroll-lokus som syftar till att barnet kan hantera 



26 

 

problem men också ha förmågan att inse när något ligger utanför individens 
handlingsutrymme och då har möjlighet att acceptera det. Detta är något som 
intervjupersonerna visade tydliga tecken på genom att de accepterade att saker och ting var 
som det var men lyckades jobba vidare på det som de kunde ha kontroll över. Två av 
intervjupersonerna uppgav att de hade ett extremt kontrollbehov och att de alltid ville ha 
kontroll på vad som hände hemma för att de på så vis skulle kunna motverka att något dåligt 
skulle ske. 
 
Mognad 
Tre av fyra intervjupersoner i den här studien kom från hemförhållanden där de tagit väldigt 
mycket ansvar och fått växa upp tidigt. Det gjorde att de utvecklade en tidig mognad. De fick 
redan i tidig ålder vara den som skötte om hushållet genom att se till att det fanns mat hemma 
och ta hand om småsyskon. Cronström (2003) har även i sin studie kommit fram till samma 
sak, hon menar på att det är ett nödvändigt ont för att undvika kaos och vidare elände. Det 
användes alltså som en sorts strategi av barnen genom att de påverkade det de kunde. 
Cronström (2003) skriver även att ansvaret kan ses som en frihet för barnen, vilket även kom 
fram i svaren i den här studien:    
 
Alltså bäst för mig var de här med kontroll asså jag fick ganska mycket kontrollbehov. Det känns bra för mig att 

ha kontrollen. För då vet jag att vi kommer ha mat och kläder.  
 
Alla tre intervjupersoner som upplevt den här situationen som barn uppgav att de tog en roll 
som förälder när vårdnadshavarna på olika vis inte klarade av det själva. Intervjupersonerna 
menade på att de inte hade något val, samtidigt som de mådde bättre av att ha ansvaret än att 
bara låta saker och ting vara som det var. Brunnberg (2007) skriver att det vid missbruk är 
väldigt vanligt att barnen får ta hand om den förälder som missbrukar, och på så vis tidigt 
utvecklar en social mognad. Detta kan dock appliceras på alla våra intervjupersoner och inte 
enbart de med missbruksproblem i hemmet. 
 
Inget överdrivet spänningssökande 
Borge (2012) skriver att en gemensam nämnare hos de flesta maskrosbarn är att det inte finns 
ett överdrivet spänningssökande, vilket även konstateras i denna studie. Alla intervjupersoner 
uppgav att de inte hade en vilja eller behov av att dricka i tidig ålder eller testa droger av den 
anledningen att de sökte spänningen. Det gjorde att intervjupersonerna kunde fokusera på 
skolan och liknande istället för att söka spänning i vardagen. Ett exempel ur empirin: 
 
För på något sätt så visste jag, jag ville ju inte göra dåliga saker och onda saker, men jag ville inte påverkas av 

folk runt omkring. 
 
Hälften av intervjupersonerna uppgav dock nyfikenhet som en karaktäristisk egenskap, men 
det uppger Brunnberg (2007) som en resiliensskapande egenskap. Man måste alltså skilja på 
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att vara nyfiken och vilja hitta lösningar på problem och det spänningssökande som Borge 
(2012) talar om. 
 
I intervjuerna framkom det också andra faktorer, utöver att det inte hade ett 
spänningssökande beteende, som spelade in på varför barnen valde att hålla sig borta från 
dåliga vanor. Bland annat uppgav två av personerna att det fanns en rädsla för att göra fel, 
medan de andra två uppgav att det fanns en vilja att visa andra runt omkring att de kunde 
lyckas. Vilket vi kommer att gå in på senare. 
 
 
God självkänsla eller självförtroende 
Robinson och Fields (1983) skrev i sin artikel att självkänsla och gott självförtroende är 
karaktäristiska drag hos maskrosbarn. I den här studien framkom det att alla fyra 
intervjupersoner uppgav sig ha antingen en god självkänsla eller ett gott självförtroende under 
uppväxten. Vilket följande utsaga illusterar: 
  

Självförtroende de har jag ju alltid haft men självkänslan fanns inte där. 
 
De två killarna som deltog i studien sade sig ha en god självkänsla men ett sämre 
självförtroende, medan de två tjejerna som deltog i studien menade sig ha bättre 
självförtroende och en sämre självkänsla. Två av intervjupersonerna nämnde att deras 
självförtroende förstärktes under tonåren i och med att de hittade sig själva och fick 
bekräftelse utifrån. 
 
5.3 Strategier 
I intervjuerna nämnde intervjupersonerna olika strategier som de använt sig av för att klara av 
det liv som de levde under barndomen. I det transkriberade materialet kom det fram att 
intervjupersonerna använt sig av strategier som är baserade på hur de är som personer samt 
hur de hanterat olika händelser i livet.  
 
Överdrivet ansvarstagande 
Hos tre av de fyra som intervjuades framkom det tydligt att ansvarstagandet varit en 
betydelsefull strategi under barndomen. Det framkom att de både tagit ansvar i hemmet samt 
för andra medlemmar i familjen. Borge (2012) skriver att om barnen självmant tar ansvar 
under stress kan det skapa en känsla av att kunna hantera sina problem istället för att känna 
hjälplöshet, vilket illustreras i detta citat: 
 

Jag går in i nån form av mammaroll skulle jag väl kalla det för. 
 

En orsak till varför de valde att ta ansvaret för familjen och hemmet var medvetenheten om 
att de kände sig betydelsefulla för familjens överlevnad. Att ha ansvar i hemmet skapar i sin 
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tur även en bättre självbild hos barnen (Borge, 2012). Ansvaret kan också kopplas till de 
känslomässiga band som de känner för föräldrarna och syskonen, som också Werner och 
Smith (2003) nämner som en betydelsefull faktor för de motståndskraftiga barnen som deltog 
i Kauai-undersökningen. 
 
Pölkki et al., (2004) nämner i sin artikel att föräldrar med psykiska sjukdomar ofta har stora 
svårigheter att ta hand om sina barn, både psykiskt och fysiskt. Det är också vanligt 
förekommande att den förälder som inte lider av någon psykisk sjukdom ofta jobbar väldigt 
mycket och lämnar hushållsansvaren till barnen (Pölkki et al., 2004). Detta kan tydligt 
kopplas till en av intervjupersonerna som själv fick ta ansvaret i hemmet, eftersom hon tyckte 
synd om sin pappa som jobbade långa dagar. Ansvaret och kontrollen i hemmet blev dock en 
sorts trygghet för henne. Att känna sig behövd i hemmet kan enligt Werner & Smith (2003) 
ofta vara en skyddsfaktor. 
 
En vilja att lyckas 
En vilja att klara av och lyckas med något var en strategi som alla intervjupersoner använde 
sig av på något sätt. Hos två av intervjupersonerna framkom det tydligt att de hade en rädsla 
för att göra fel samt en vilja att vara till lags och inte misslyckas, för att få bekräftelse. En av 
intervjupersonerna nämnde drivkraften till att lyckas genom att få en klapp på axeln, som ett 
bevis på att hon lyckats med något. För en av intervjupersonerna växte viljan till att lyckas 
genom att göra en familjemedlem stolt. Ett exempel ur empirin: 
 

Göra så gott man kan... vad de än är så får man ju tillbaks. 
 
Cronström (2003) skriver att det sällan finns någon som ser maskrosbarnen och ger dem den 
uppskattning som de egentligen behöver, en klapp på axeln eller att någon talar om för dem 
att de är duktiga. Det kan göra att det finns en ständig känsla av att uppnå något och att få 
känna sig duktig, vilket i sin tur kan vara en förklaring till varför maskrosbarn ofta presterar 
bra i skolan (Cronström, 2003). Detta kan i allra högsta grad kopplas till två av 
intervjupersonerna som berättade att anledningen till att de kämpade för att klara skolan var 
för att visa att de faktiskt kunde. Det var alltså det som gjorde att de var duktiga i skolan, då 
kunde de få den bekräftelsen de ville nå. De andra två intervjupersonerna nämnde idrotten 
som något som de strävade att lyckas med för att få bekräftelse.  
 
Lazarus (1999) nämner att sättet hur individen bemästrar eller hanterar något görs utifrån en 
vana. På så sätt kan man koppla ihop intervjupersonernas vilja att lyckas med hur de beskrev 
sig själva och hur de var som personer. Det står alltså i relation till de tankar man har om att 
hantera något som utgör det sätt man hanterar något, på så sätt kan man se denna typ av 
strategi som en del av individens sätt att agera, som ett karaktärsdrag (Lazarus, 1999). 
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Tankar om en bättre framtid 
De barn som får ta mycket ansvar i hemmet visar god förmåga att sätta sig in i de vuxnas 
perspektiv och hur ett bättre liv skulle kunna se ut (Tellgren & Arnér, 2006). Alla 
intervjupersoner hade tankar om hur ett bättre liv skulle kunna se ut och använde det som en 
strategi för att klara av vardagen. Tre av intervjupersonerna nämnde att de alltid vetat att de 
ville komma långt i livet och uppnå något större, något som deras föräldrar inte lyckats gjort. 
Tanken av att skapa en egen välfungerande familj var också en stark drivkraft för tre av 
intervjupersonerna under barndomen: 
 

Att jag haft en känsla av att jag alltid velat haft mitt eget, skapa mina egna förutsättningar, mina egna pengar 
och kunna se till att göra saker som jag vill göra som föräldrarna aldrig kunde hjälpa till med. 

 
Normalisering 
Att acceptera rådande förhållande är enligt Tellgren och Arnér (2006) den vanligaste strategin 
för att klara av de bestraffningar barnen får under uppväxten. Detta var något som var tydligt 
hos alla intervjupersoner: 
 
Jag har ju inte så mycket att jämföra med och jag tycker att det här känns hyffsat normalt så då kör man på det. 
 
De berättade att de inte visste något annat, eftersom det var den verklighet som de fått 
uppleva och inget annat. En av intervjupersonerna säger att allt bara blev inmatad vardag, 
vilket gör att möjligheten till att hantera situationen ligger utanför barnets kunnande och 
barnet kan bara acceptera situationen, detta kallar Theorell (2012) för extern kontroll-lokus.  
 
Inga minnen av det jobbiga 
 

Och jag saknar nog att inte kunna minnas så många år. Att jag inte kan minnas femton år av mitt liv.  
 

Förträngning av minnen är inget som framkommit i tidigare forskning. Dock kan detta 
konstateras i denna studie, eftersom tre av intervjupersonerna hade förträngt minnen från 
barndomen, vilket citatet ovan är ett exempel på.  
 
5.4 Externa mekanismer 
Yttre stödapparat 
Alla utom en av intervjupersonerna hade ägnat mycket av sin fritid under uppväxten till att 
utöva idrott. För vissa var det flera idrotter. Något som var gemensamt var att alla tre hade 
varit aktiva i minst en lagsport, även att de använde idrotten som ett sätt att sysselsätta sig och 
få vara borta från hemmet: 
 

Jag höll ju på med allt, allt från innebandy, handboll, friidrott, basket, så jag fyllde ju ut min tid med saker att 
göra för att försöka hålla mig borta. 
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Något som alla fyra intervjupersoner använde som en anledning att vara borta från hemmet 
var att umgås med vänner. Vissa hade alltid haft gott om vänner medan några utvecklade 
vänskapsrelationer under tonåren. Både idrottandet och vännerna kan kopplas till det Borge 
(2012) skriver i sin bok Resiliens om att det är viktigt att skapa ett eget liv utanför hemmet 
för att kunna utveckla resiliens, en del i det är att barnen då skapar ett eget kontaktnät. 
 
För vissa av intervjupersonerna gick mycket av fritiden också åt till att jobba. Anledningen 
att de jobbade var till stor del för att hjälpa till att ta hand om familjen och få vardagen att gå 
ihop ekonomiskt. Det var egentligen det största syftet med arbetet men det sågs även som en 
bidragande faktor till att barnen kunde skapa ett eget liv, vilket var viktigt för dem. 
 
Något som har visats betydelsefullt för motståndskraftiga barn är att få kontakt med en yttre 
stödapparat i form av professionell hjälp (Werner & Smith, 2003). Hälften av 
intervjupersonerna i denna studie, de två tjejerna, kunde utnyttja den sortens hjälp. Det var 
via organisationen Maskrosbarn, BUP, kuratorverksamhet på skola och stödgruppen grinden, 
som är ett stöd via socialtjänsten till barn med föräldrar med en psykisk sjukdom. Nämnvärt 
är att det var alkoholmissbruk och psykiska problem som funnits i hemmen för dessa tjejer, 
vilka det för båda problemförhållanden finns specifika stödgrupper inom socialtjänsten 
(Brunnberg, 2007). För pojkarna, som inte hade någon professionell hjälp, var det mer 
ovanliga och ospecifika problemförhållanden i hemmen, vilka det inte finns specifika 
stödgrupper.    
 
Aktiv bearbetning av känslor 
För att själva aktivt kunna bearbeta känslor har barnen använt sig av yttre faktorer. De 
beskrev till exempel att det kändes bra när de tränade och att genom att lyssna på musik, läsa 
eller gå ut och gå, kunde de koppla bort allting. Så här sa en utav intervjupersonerna:  
 

Asså jag drog ju vissa gånger till kompisar o såna saker eller bara gick ut o gick eller typ lyssna på musik o 
liksom koppla bort allting. 

 
Werner och Smith (2003) beskriver fritidsintressen som ett utlopp för känslor. Ett annat sätt 
för barnen att bearbeta var att gråta, ofta i ensamhet på kvällen när de skulle sova. Alla dessa 
saker har beskrivits som saker de gjorde för att “tänka på något annat”, “slippa må dåligt” och 
“komma in i en annan värld”. Det är precis det som Benjaminsson (2008) beskriver som en 
fristad, att gå in i ett rum för de själva där de kan vila och bry sig om sig själva. Det skulle 
även kunna ses som en del i bemästringsmönstret att isolera sig, som enligt, Benjaminsson 
(2008) innebär att dra sig undan fysiskt och mentalt och isolera sig från sina känslor. Även 
Cronström (2003)  beskriver att läsning och liknande hjälper barnen att fly in i en annan värld 
och få utlopp för sin fantasi. 
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Något annat som beskrivs som typiskt för maskrosbarn är att ha förmågan att avskärma sig 
genom att ägna sig åt något kreativt till exempel handarbete (Robinson & Fields, 1983). Två 
av barnen i denna studie hade använt sig av just den strategin. Intervjupersonerna beskrev att 
de var väldigt kreativa och höll på med bland annat modellera och pussel, saker där de fick 
sysselsätta händerna. Det skapar i båda fallen en känsla av tidig självständighet och förståelse 
av omvärlden (Robinson & Fields, 1983). 
 
Klarat skolan 
Borge (2012) skriver att en god social kompetens hos barn som lever i riskfyllda miljöer kan 
fungera som en skyddsfaktor. Hon har delat upp den sociala kompetensen i tre delar varav en 
är intellektuell resiliens som innebär att barnen trots hemförhållandena klarar skolan och 
uppnår goda resultat (Borge, 2012). Det stämmer överens med denna studie i och med att alla 
fyra barn har lyckats i skolan och avklarat minst en gymnasial utbildningsnivå. Hälften av 
barnen beskrev skolan, gällande betyg, som något som “har gått” medan de två andra tyckte 
att de haft väldigt lätt för sig på den fronten. Det kan i sig kopplas till skyddsfaktorn 
intelligens vilken Borge (2012) beskriver som viktig. De två barnen som beskrev att skolan 
“har gått” beskrev nämligen också att de inte lagt ned särskilt mycket tid på skolarbete. För 
att förtydliga detta, när ett barn lär sig något nytt som barn i samma ålder förväntas kunna är 
det inte resiliens, däremot är det om ett barn med en otrygg familjemiljö visar samma 
kompetens (Borge 2012). 
 
Som vi tidigare nämnt använde barnen i studien skolan som något där de kunde känna sig 
duktiga och få beröm, antingen av föräldrar eller lärare. Att få gå till skolan sågs också som 
ett tillfälle att få komma iväg hemifrån. Alltså även det kopplat till det Borge (2012) 
beskriver som det viktiga i att ha ett liv utanför hemmet. Något som alla barnen uttryckte 
tydligt var att de hade väldigt roligt i skolan. För tre av barnen fanns det perioder av antingen 
mobbning eller utanförskap av olika anledningar, trots det tryckte även de väldigt mycket på 
att skolgången faktiskt varit rolig. 
 
Hälften av intervjupersonerna visade ännu mer på vikten av skolväsendet i och med att det 
var i skolan deras problem uppmärksammades. De blev sedda och fick möjlighet att prata 
med någon de kunde anförtro sig åt vilket i sin tur ledde till att de fick hjälp. Vilket illustreras 
i detta citat: 
 

... heter de som jag fick börja i.. de var typ  mer där som dom insåg aa men varför gör hon sådär.. de måste 
finnas nåt bakom de o såna saker o de var då jag började träffa han jag kunde prata med. Så de var han som 

övertala mig o gå om allting o så o sen börja gymnasiet. 
  

Personerna som barnen pratade med var inte vuxna som fanns i barnens liv på heltid utan det 
var på grund av sina yrkesroller de kunde hjälpa barnen. Därför räknades de inte till vikten av 
betydelsefulla vuxna som kommer beskrivas under temat familj. 
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5.5 Sociala interaktioner 
Anpassningsbara 
För att kunna bli ett maskrosbarn krävs en förmåga att bemästra problem och svårigheter, så 
kallad coping (Borge, 2012). Intervjupersonerna i den här studien påvisade alla en förmåga 
att anpassa sig till situationen, att vara följsam när livet svängde och utvecklade strategier när 
det blev för jobbigt. Benjaminsson (2008) skriver att anpassning är nödvändigt för barnets 
överlevnad och att utsatta barn i högre grad lär sig att läsa av omgivningen och ta det ansvar 
som behövs för att överleva. Intervjupersonerna i den här studien nämnde en rad olika 
anpassningsstrategier för att överleva, bland annat såg dem till att hjälpa till i de situationer 
de kunde. Till exempel började två av dem att jobba i väldigt tidig ålder för att kunna tjäna 
sina egna pengar och hjälpa till hemma. Eftersom barn i utsatta situationer konstant måste 
anpassa sig efter nya svårigheter så tappar barnen till slut sin egen behovstillfredsställning 
(Benjaminsson, 2008). Precis som intervjupersonerna nämnde så har de endast kunna 
tillgodose sina basala behov, genom att de på sin fritid såg till att det fanns mat och pengar på 
egen hand: 
 
Jaa alltså jag hanterade det ju genom att, jaa jag får ju se till att hjälpa till, kan jag hjälpa till så hjälper jag till 

liksom.  
 
Kärlek och omtanke, som också ses som basala behov, var svårare för barnen att tillgodose 
själva. Cronström (2003) menar dock att bristen på kärlek ses som något naturligt eftersom 
dessa barn oftast inte har något att jämföra med. Det var något som framkom även i den här 
studien då flera av intervjupersonerna uppgav att de inte visste något annat. 
Intervjupersonerna visade också på en vilja att göra sitt bästa och vara vuxenvärlden till lags 
vilket Brunnberg (2007) nämner som en resiliensskapande egenskap. 
 
Clown och glad utåt 
Alla intervjupersoner nämnde att de var glada och utåt i en grupp med andra människor. Alla 
påvisade en god social kompetens och ville att de i sin omgivning skulle må bra och vara 
glada. Två av intervjupersonerna nämnde att de nästan brydde sig för mycket om andra 
människor och att de la sina egna behov åt sidan vilket Benjaminsson (2008) nämner tidigare. 
Att intervjupersonerna gick in i en roll som den glada och skämtsamma är inget som tagits 
upp i tidigare forskning men som var en gemensam nämnare. Ett exempel ur empirin: 
 

Vara den här glada pajasen typ sådära så att folk ska gilla en. 
 

Benjaminsson (2008) skriver dock att agera socialt är ett framträdande bemästringsmönster 
för att anpassa sig. 
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Få nära vänner 
I intervjuerna så framkom det att alla intervjupersoner hade haft vänner under uppväxten och 
alla nämnde en nära vän som hade betytt mer. Borge (2012) menar på att ett kontaktnät 
utanför hemmet är viktigt, då särskilt jämnåriga vänner. Även om de flesta intervjupersonerna 
uppgav att de inte har kunnat dela allt med en jämnårig vän så har det ändå funnits någon där 
som betytt något mer för dem. En av intervjupersonerna nämnde detta:  

 
Min absolut bästa barndomskompis, vi var med varandra ofta. 

 
De berättade också att det snarare hade få nära vänner än fler ytligt bekanta, vilket även 
Cronström (2003) nämner i sin studie. Även om vänner är viktigt så menar Borge (2012) på 
att det inte räcker som en ensam skyddsfaktor utan att det krävs någon annan del också.  
 
 
I centrum men inte ta för mycket plats 
Majoriteten av intervjupersonerna uppgav utöver att de haft nära vänner att de inte heller varit 
helt utanför gemenskapen: 
 

Jag har inte vart såhär superpopulär men vart hyfsat i centrum  
 
En av intervjupersonerna sade i studien att de ofta hade varit hon som drog ihop 
kompisgänget medan en annan alltid kände sig som en del utav ett större kompisgäng. De 
flesta poängterade dock att de inte var den som stod mitt i centrum eller tog för mycket plats, 
vilket kan kopplas till att intervjupersonerna inte ville stå ut för mycket. De allra flesta i 
studien berättade att de inte gärna pratade om hur det var hemma. Maskrosbarnen släpper 
ogärna in någon för nära på familjelivet eller sig själva (Cronström, 2003), vilket skulle 
kunna vara en förklaring till varför barnen i denna studie inte ville ta för mycket plats.  
 
5.6 Familj 
God uppfostran med riktlinjer 
Trots allt det traumatiska som intervjupersonerna varit med om, kunde de ändå säga något 
positivt om deras uppväxt. Detta kan kopplas till det som Cronström (2003) nämner om att 
det måste finnas någon typ av mänsklig värme eller kärlek under de första levnadsåren för att 
en individ ska klara sig senare i livet. Båda tjejerna berättade att de hunnit få en stabil grund 
under den tidiga barndomen, vilket detta citat illustrerar: 
 

Jag hade det ju väldigt bra när jag va liten så jag hann ju få grund, basbeteendet. Vad rätt och fel är och hur 
man beter sig och att man inte ger upp. 

 
Alla intervjupersoner nämnde att de kopplade ihop den goda uppfostran med att föräldrarna 
ändå hade vissa regler eller krav på dem. Borge (2012) skriver att den uppfostran barnen får 
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har stor betydelse för de barn som växer upp under svåra förhållanden, samt att de barn med 
auktoritära föräldrar som tillvaratog barnens intressen men ändå restriktivt bestämde, klarar 
sig bättre i livet. 
 
Kärlek i hemmet på något vis 
Trots att alla inte fick möjligheten till en stabil grund under den tidiga barndomen, kunde alla 
ändå säga att de under vissa stunder upplevt kärlek. Killarna kunde direkt säga att även om 
deras uppväxt varit problemfylld, fanns det ändå någon typ av kärlek i familjen under 
uppväxten. Detta kan kopplas till det som Werner och Smith (2003) säger om att det är 
betydelsefullt för barnet att någon gång under uppväxten upplevt god omvårdnad av 
föräldrarna. En av intervjupersonerna berättade detta: 
 

Och jag tror att det gjorde väl att det inte var mörker hela tiden, att man inte snabbt hamnade i droger och 
annat liksom. 

 
Tre av intervjupersonerna kunde titta tillbaka på sin uppväxt och säga att de hade byggt en 
någorlunda nära relation till minst en förälder. Detta är något som Werner och Smith (2003) 
påpekar var en skyddsfaktor för att barnen i Kauai-undersökningen klarade sig bra längre 
fram i livet. 
 
Ingen utomstående 
I likhet med Cronströms (2003) undersökning så svarade intervjupersonerna i denna studie att 
de inte kände att de blivit sedda av någon utomstående, eller så kallade bekräftande vittnen. 
Det trots att det under intervjuernas gång framkom flera personer som hade en viss betydelse 
för barnet. Borge (2012) menar att det är viktigt för barn att ha någon utomstående vuxen att 
vända sig till när föräldrarna inte finns till hands:  
 

Mamma ville inte att nån skulle veta 
 
Som citatet illustrerar så berättade de flesta intervjupersonerna dock att det var få runt 
omkring dem som visste hur de hade det i hemmet, vilket återigen kan kopplas till det 
Cronström (2003) skriver om att maskrosbarn ogärna släpper in någon utomstående nära inpå 
familjelivet eller sig själva. 
 
 
Ambivalenta känslor mot familjen 
Som tidigare nämnts hade alla intervjupersoner upplevt någon typ av kärlek i hemmet. Dock 
nämnde tre av intervjupersonerna att deras kärlek till familjen varit väldigt vacklande. När de 
berättade om deras uppväxt kom de ihåg att de kände en viss hatkärlek mot föräldrarna. 
Cronström (2003) skriver att alla barn har olika mycket behov av kärlek och att just 
maskrosbarn lär sig att anpassa sig och nöja sig med den uppskattning de får. Vilket visade 
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sig tydligt när tre av barnen uppgav en rädsla att inte få bo kvar med sina föräldrar trots de 
dåliga hemförhållandena. Barnet som inte bodde med sin biologiska mamma berättade även 
han om starka känslor när han inte skulle få träffa sin mamma av olika anledningar. Ett 
exempel ur empirin: 
 

Men jag känner liksom ingen dragningskraft att jag måste ha kontakt med henne nu, ingenting, så var det mer 
förut när man var mindre 

 
Alla intervjupersoner berättade att behovet av föräldrarna avtog i tonåren och de började 
istället fokusera på sig själva och sina egna behov. Vänner fick istället en mycket mer 
betydande roll i barnets liv.  
 
5.7 Vändningen 
Något som inte hittats i den tidigare forskningen men som uppmärksammades i den här 
studien var någon sorts vändning i livet. En viktig händelse eller ett uppvaknande som fick 
barnet att välja en ny väg eller att utvecklas som person. Anledningen till vändningen såg 
olika ut för alla intervjupersoner. 
 
Nya vänner på gymnasiet 
Två av intervjupersonerna nämnde att de fick nya vänner under gymnasietiden och att det 
bidrog till att livet kändes lättare och att skoltiden blev roligare: 
 

Började på en ny skola med nya människor. Jag bara kunde vara mig själv behövde inte hävda mig på något 
sätt. Och då vart det så mycket lättare. 

 
En av intervjupersonerna var i samma tidsskede med i en artikel som handlade om mobbning, 
då hon fick upprättelse genom att många klasskompisar kom och bad om ursäkt för hur de 
betett sig mot henne tidigare. Borge (2012) betonar åter igen vikten av att ha jämnåriga 
vänner, som skapar ett bra kontaktnät utanför hemmet, som en faktor för att utveckla 
resiliens.  
 
Vaknade upp en dag 
I två av intervjuerna framkom det att intervjupersonerna vaknade upp en dag och bestämde 
sig för att ta sitt öde i egna händer, som citatet nedan illustrerar: 
 
Men jag vakna bara upp en dag o bara insåg att jag måste bara.. om jag måste ta tag i mitt liv då kommer allt 

bli bra o då kommer jag flytta jag kommer kunna leva mitt liv jag kommer kunna ta hand om mig själv o 
mamma kommer bli glad o allt sånt där.. så då valde jag bara bort allting. 

 
Detta skedde hos båda två i tidig ungdom och de pratade om en inre styrka som de inte riktigt 
kunde förklara. Insikten att vända livet kan kopplas till det som tidigare nämnts i och med 
tankar om en bättre framtid och hur ett bättre liv skulle kunna se ut (Tellgren & Arnér, 2006).  
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En av intervjupersonerna berättade att hon under tonåren betedde sig väldigt aggressivt mot 
människor runtomkring henne, samt att hon senare också hamnade i en destruktiv position 
där droger fanns inblandade. Hennes vändpunkt kan kopplas ihop med beteendemässig 
resiliens. Det är något som riktar in sig på barn som haft ett problem med att uppföra sig, men 
som på något sätt lyckas utveckla resiliens och förändra sitt beteende (Borge, 2012).  
 
Betydelsefull vuxen 
En av intervjupersonerna fick under sin tidiga ungdom en betydelsefull vuxen i sitt liv och 
utifrån hans berättelse kunde man dra slutsatsen att det var vid den tidpunkten som han också 
“kom ut ur sitt skal” och började få bättre självförtroende, intervjupersonen berättade: 
 

Det är något som har utvecklats, för förut var jag blyg. 
 
Borge (2012) beskriver betydelsen av att ha någon annan utomstående vuxen som viktig när 
föräldrarna inte finns tills hands. Att få den tryggheten kan vara avgörande för att utveckla 
resiliens och klara sig senare i livet (Borge, 2012). 
 
Drivkrafter 
Den gemensamma nämnaren hos tre av intervjupersonerna var en underliggande drivkraft i 
samband med dessa vändningar. För den ena intervjupersonen var drivkraften att göra sin 
mamma stolt genom att klara av skolan, men som tidigare nämnt var det en inre styrka som 
gjorde det möjligt. Andra drivkrafter som intervjupersonerna nämnde var den starka 
framtidstron som de hade, genom att de kunde skapa ett eget liv, påverka sin framtid och få 
en familj som inte är trasig. Konstaterandet bygger bland annat på detta citat: 
 

Alltså jag vill ju bli nåt när jag bli stor, jag vill ju inte bli nån som här medel, och liksom som blir less på livet 
och börjar supa för att man är missnöjd eller. 

 
Som tidigare nämnts så har alla intervjupersoner varit välfungerade, vilket enligt Tellgren och 
Arnér (2006) är en bidragande faktor till att barnen kan tänka sig hur ett bättre liv skulle 
kunna se ut.  
 
5.8 Barnens reflektioner kring varför de tror att de blivit maskrosbarn 
Nu kommer vi till temat som egentligen är huvudsyftet med denna studie och därmed även är 
väldigt sammanlänkad med de övriga teman. Som tidigare nämnt har vi inte lyckats hitta 
särskilt mycket tidigare forskning ur detta perspektiv. 
 
Tillfälligheter och tur 
Något ständigt återkommande i alla intervjuer i perspektivet vad barnen själva tror, var tur 
och tillfälligheter: 
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Väldigt mycket har med tillfälligheter och tur att göra.  

 
De menade på att det bara blev så på något sätt och att det egentligen inte fanns någon 
specifik förklaring till varför de blev maskrosbarn. Alla nämnde också att de tänkte att de inte 
hade något alternativ, kopplat till att de inte hade något att jämföra med än deras egen 
verklighet. En person beskrev det helt enkelt som att han inte visste och att han inte sett sig 
själv som något speciellt eller som ett maskrosbarn förrän nu. Det stämmer överens med det 
Halldèn (2001) säger om att pojkar ofta skildrar kaotiska situationer som att de inte existerar 
på grund av att de helt enkelt vill undvika de. 
 
Vänner och kärlek 
En annan orsak som barnen trodde gjort att de klarat sig bra var att de känt en viss kärlek från 
familjen trots allt. Två av barnen menade att det kände att de var älskade av åtminstone en av 
sina föräldrar och att bristen låg i omvårdnaden. De menade, att de ändå fick uppleva den 
kärleken hade skyddat dem och motiverat dem att få mer kärlek i sitt framtida liv. De andra 
två barnen menade istället att den hatkärlek de kände till sina föräldrar fick dem att ha kvar 
hoppet och att hoppet i sin tur fungerade som en drivkraft. Barnen trodde alltså att den 
underliggande kärleken som fanns på grund av blodsbanden i familjen fungerade som en 
skyddsfaktor. 
 
Alla intervjupersoner tog också upp att de tror att vänner hade en stor betydelse för att de 
klarat sig. De menade att allt hade känts mycket tyngre ifall de inte hade haft någon att 
ventilera allt som hände med: 
 
Skulle ju vart mycket jobbigare om man inte hade vänner, alla tankar och såhär skulle ju vart mycket tyngre om 

man var själv 
 
I detta fall trodde barnen, precis som tidigare forskning konstaterat, att betydelsen av 
jämnåriga vänner är stor (Borge, 2012). Två av barnen tog också upp att de först umgåtts i 
kretsar med destruktiva livsmönster, som barnen sedan tog sig ur och lyckades skaffa sig nya 
vänner med vanliga liv. Att de klarade av att göra det, trodde barnen också var en stor 
bidragande faktor till att de i slutändan blev maskrosbarn. Alla trodde nämligen att det hade 
stor betydelse att de haft nära vänner med “bra” familjer runt omkring sig. 
 
Personlighet och självförtroende 
När vi frågade barnen varför de trodde att de klarat sig bättre än sina syskon tror de alla att 
det berodde på hur de var som personer och de egenskaper de alltid hade haft. De kunde alla 
beskriva skillnader i personligheter och egenskaper mellan sig själv och sina syskon som de 
trodde kunde ha varit avgörande, till exempel viljan att lyckas. En intervjuperson tog upp att 
han trodde att det berodde på vilka utmaningar man sökte, det stämmer överens med det 
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Borge (2012) tidigare nämnde om att ett icke överdrivet spänningssökande fungerar som en 
skyddsfaktor. 
 
De skildrade också att de trodde att de fick en hel del personlighetsdrag under uppväxten på 
grund av att de levt under svåra förhållanden. De beskrev bland annat att det gav karaktär och 
att det gjorde en stark, vilket i sin tur hjälpte dem att skapa ett eget välfungerande liv. En av 
intervjupersonerna gav denna målande bild:  
 

Jag är tacksam att jag gått igenom ett helvete faktiskt... för de har gjort mig väldigt stark. 
 
Utöver det menade de också att barn är väldigt anpassningsbara och därför formas utav 
situationerna snarare än att de själva formar situationerna. Det säger alltså emot det Tellgren 
och Arnér (2006) fått fram om att barn ofta ser familjelivet som något som sker ur ett 
barnperspektiv. 
 
De två intervjupersonerna som ansåg att de hade bra självförtroende trodde att det var något 
som hjälpt dem. En av personerna som inte tyckte att han hade bra självförtroende, 
sammanfattade frågan om varför han tror att han blivit ett maskrosbarn med att man kan vara 
osäker men ändå stark i sig själv och ha en bra tro på sig själv i grund och botten. Den andra 
intervjupersonen som ansåg att han hade dåligt självförtroende trodde att det varit något 
positivt och att han hade varit en helt annan människa om han hade haft bra självförtroende. 
Så att barnen trodde att självförtroende haft betydelse är väldigt tydligt, de trodde dock att det 
var på olika sätt det hjälpt dem. 
 
Betydelse av aktivitet och skola 
En av intervjupersonerna beskrev idrotten som det absolut huvudsakliga som gjorde att han 
blev ett maskrosbarn. Det är idrotten han sysselsatt sig med under sin uppväxt och det var där 
han fick beröm. Han beskrev att det varit en bra sak i hans liv och att allt kändes bra när man 
tränade:  
 

Träning har ju vart en bra grej i mitt liv. 
 

Två andra intervjupersoner trodde att de inte hade klarat sig utan idrotten för att de då hade 
suttit hemma mer och därmed mått sämre. De trodde inte heller att de hade klarat skolan lika 
bra om de inte hade haft idrotten. 
 
Majoriteten av barnen menade också att skolan hade haft en viss betydelse för dem. De 
trodde att det hjälpt dem mycket att de faktiskt hade en rolig skolgång. För två stycken 
ändrades situationen i skolan mycket då de fick byta skola och träffade nya människor. Att 
det var i skolan tjejerna uppmärksammades och fick professionell hjälp tyckte de också var 
viktigt att nämna eftersom de gav dem mycket att få prata med någon som förstår. De menade 
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att det måste vara svårt för personer som inte har haft bra lärare eller fritidsledare runt 
omkring sig som fångar upp personer som inte mår bra. 
 
5.9 Summering av resultat 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tidigare forskning kring varför utsatta barn blir 
maskrosbarn till viss del skiljer sig från resultat i vår studie. Det tydligaste resultatet är att 
barnen trodde att mycket hade med tillfälligheter och tur att göra, vilket går väldigt mycket 
emot av vad tidigare forskning kommit fram till. Syftet, att undersöka barnens egna tankar 
kring varför de lyckats skapa ett meningsfullt liv utan dysfunktionella levnadsförhållanden 
eller psykisk ohälsa, har varit resultatrikt i och med att intervjupersonerna hade många egna 
tankar som gav svar på frågeställningen. 
 
 
6. Avslutande diskussion 
 
Något vi sett varit en väldigt stor och avgörande del i att intervjupersonerna blivit 
maskrosbarn är den stora vändningen som på olika sätt skedde i tonåren. Dessa olika faktorer 
är tongivande under alla intervjuer vilket förstärker att det är den största delen till varför 
barnen är där de är idag. I Resiliens- Risk och sund utveckling (2012) finns det att läsa att 
vändpunkter är viktiga för barn som lever i riskfyllda miljöers liv. Där tas det även upp 
exempel på vändningar, som att börja skolan eller flytta (Borge, 2012). Dessa stämmer 
överens med de vändpunkter intervjupersonerna i denna studie tagit upp. 
 
Något Borge (2012) nämner i samband med det är att det är viktigt att förstå att det inte är 
vändpunkten i sig som är viktigt, utan de förbättringar eller stabiliseringar som kommer med 
förändringen. Det är överensstämmande med de flesta av vändpunkterna som skedde för våra 
intervjupersoner. Dock är det väldigt intressant med de som vaknade upp en dag och 
bestämde sig för att ta makten över sitt liv, eftersom det inte kan härledas till någon 
förändring i deras situation. För dessa skulle det då i sådana fall vara en 
personlighetsförändring eller förändring i sättet att se på livet som skett. När man ser på 
vändpunkter i egenskap av resiliens i ett livsloppsperspektiv är det nämligen viktigt att se 
vilken vändpunkt som skett, orsaken och vilken riktning det tagit (Borge, 2012). 
 
Det egentliga syftet med studien är att undersöka vad barnen själva anser har gjort att de 
blivit maskrosbarn. Det mest återkommande svaren från barnen stärker till viss del det som 
finns i tidigare forskning. Exempelvis så tror alla fyra intervjupersoner att skola, vänner eller 
aktiviteter har varit en viktig del i deras liv. Borge (2012) betonar att vikten av att ha ett liv 
utanför hemmet är en utav de främsta resiliensskapande faktorerna. Det är även så 
intervjupersonerna sett betydelsen av skola, vänner eller aktiviteter.  
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Barnen tror även att dessa tre faktorer har haft en annan betydelse, i och med att det är i de 
sammanhangen de haft möjlighet att få bekräftelse genom att prestera. Detta har i sin tur 
utvecklat en vilja att lyckas och ett hopp om ett bättre framtida liv. Dessa två inre tankar kan 
utifrån empirin ses som grundpelare i barnens tro om varför de blivit maskrosbarn. Alla 
intervjupersoner hänvisar också karakteristiskt genom hela intervjuerna till att det beror på 
tillfälligheter och tur, vilket kan ses som ett tak till grundpelarna. Detta är väldigt intressant, 
då de ur denna synvinkel inte själva tar åt sig äran för att de är där de är idag. Det faktum att 
de inte enbart tror att det beror på något inom dem själva och yttre stödapparater, går emot 
det som både Borge (2012) och Cronström (2003) trycker på som bidragande orsaker till att 
bli ett maskrosbarn.  
 
I analysen framkommer det att tjejerna nämnde kontakten med professionell hjälp, i form av 
olika slags organisationer eller mindre grupper under uppväxten, som en orsak till varför de 
tror att de klarat sig. Ingen av killarna uppgav att de haft en liknande kontakt under 
uppväxten. Vi drar slutsatsen att det går att koppla till att kvinnor över lag har lättare att 
öppna sig. Det är något Werner och Smith (2003) funnit som en skyddsfaktor för kvinnor, att 
de har lättare att söka professionell hjälp och att de ofta har ett större nätverk att söka 
känslomässigt stöd hos.   
 
I och med att två av barnen haft lätt för sig i skolan och de andra två tagit sig igenom skolan 
utan att lägga energi på det gör vi den tolkningen att alla har minst en normal intelligens som 
skapat resiliens. Det uttrycks även saker i sammanhang som inte har med skolan att göra att 
som gör att vi drar den slutsatsen. Det är på grund av det vi gör kopplingen till det Borge 
(2012) skriver om intelligens som resiliensskapande. 
 
Något vi reflekterat över och ännu inte fått klarhet i är känslan barnen uttryckte om att det 
inte funnits någon utomstående vuxen de kunnat vända sig till. När vi ställde den direkta 
frågan så svarade alla nej, samtidigt som det under tre intervjuer ändå framkom att det funnits 
någon. Vi ställer oss då intresserade och frågande till varför barnen kände som de gjorde när 
de ändå kunde beskriva någon vuxen de vänt sig mycket till. Detta kan både vara en 
definitionsfråga och en problematik i hur vi framförde frågan under intervjuerna.  
 
6.1 Metodologisk reflektion 
Nu i efterhand kommer vi att tänka på saker som vi kunde gjort annorlunda. Direkt efter den 
första intervjun, kände vi att vi fått ut väldigt mycket relevant information. Senare under 
transkriberingen och när vi lyssnade på intervjun kunde vi konstatera att mycket som 
intervjupersonen sa dock inte var direkt relevant för vårat syfte, eftersom diskussionen blev 
väldigt bred och berörde ämnen utanför studiens syfte. För att undvika att samtalet blir för 
vidsträckt hade vi kunnat göra en pilotstudie innan vi börjat med intervjuerna. Detta skulle 
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innebära att man gör en eller flera testintervjuer och sedan justerar vissa saker, för att få den 
slutgiltiga studien så framgångsrik som möjligt (Yin, 2013).  
 
När vi la ut vår efterlysning på Facebook skrev vi att vi söker efter lämpliga intervjupersoner 
från både Sverige och Finland. Nu i efterhand tycker vi att det är bra att ingen från Finland 
hörde av sig, eftersom det skulle blivit omöjligt för oss att sammanställa ett generaliserbart 
resultat som skulle inrymma båda populationerna. Dock borde vi tänkt på detta innan vi la ut 
vår efterlysning på sociala medier.  
 
6.2 Förslag till framtida forskning 
Ett spännande resultat som framkom i analysen var att de flesta barnen uppgav att de inte 
hade mycket minnen från det som varit jobbigt. Detta kan dels tyda på en aktiv förträngning 
av barnen själva för att inte må dåligt, men det kan även ses som en försvarsmekanism som 
kroppen gör när det blir för jobbigt. Det hade varit intressant är att föra en vidare 
undersökning på detta i och med att vi inte funnit någon liknande betydelse av förträngning 
av minne och maskrosbarn i tidigare forskning. 
 
Något annat som vidare forskning skulle vara viktigt för är den framtidstro barn i utsatta 
situationer har. I denna studie framkom att alla barn hade haft en god tro om framtiden och 
många tankar på att skapa en egen välfungerande familj, något bättre. Det och hoppet var ett 
återkommande svar under intervjuerna vilket gjort att vi ser en relevans i att forska vidare i 
detta spår och se vad det har för betydelse för resiliensskapande. I tidigare forskning tas 
nämligen ingenting om detta upp. 
 
En annan intressant del i analysen är att alla barnen uppgav samma roll i sociala 
sammanhang. De gav en tydlig bild av sig själva som clownen bland vänner och i skolan. Det 
har framkommit tidigare i bland annat forskning av Borge (2012) att det finns specifika 
resiliensskapande egenskaper, så som till exempel humor. Dock uppger inte Borge att just en 
specifik social roll skulle vara en skyddsfaktor, vilket skulle vara intressant att undersöka 
vidare i en påbyggnad av studien. 
 
Allt som framkommer om vad barnen själva tror gjort att de blivit maskrosbarn anser vi 
också vara ett område där vidare forskning är väsentligt. Det var väldigt svårt att hitta 
forskning ur det perspektivet vilket medfört att allt som framkommit med direkta svar till den 
frågeställningen varit angeläget att ta med. 
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Bilaga 1. 
 
 

Hej! 
 
Vi är 3 tjejer som studerar socionomprogrammet på Umeå universitet. 
Vi går just nu termin 6 och är i full gång med att skriva C-uppsats.  
Ämnet vi valt att studera och skriva vår uppsats om är så kallade Maskrosbarn. Det är barn 
som växer upp under onormalt dåliga förhållanden och har alla odds för att själva hamna i 
missbruk eller psykisk ohälsa men på något sätt ändå klarar sig. De blir alltså välmående 
vuxna med meningfulla relationer och en meningsfull sysselsättning  
 
För att kunna genomföra denna studie söker vi nu intervjupersoner och behöver därmed er 
hjälp. Har du eller någon du känner växt upp under förhållanden med en samvariation av till 
exempel socioekonomiskt svaga familjer, familjer med missbruksproblem, familjer där våld 
förekommit eller familjer med svaga nätverk och försörjningssvårigheter? Vi vore i sådana 
fall väldigt tacksamma om ni tog kontakt med oss för att tillsammans diskutera ifall just du 
passar in och vill vara med i vår studie.  
Tveka inte att höra av dig om detta låter intressant, vart du än bor i Sverige eller Finland!  
 
Tack på förhand! 
 
Johanna Sundberg, sundberg_no1@hotmail.com, 0737384906 
Frida Norberg, Fridanorberg@hotmail.com, 0703880519  
Ronja Forslund, ronja_forslund@hotmail.com,  +358504041623  
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Bilaga 2. 
 
Hej! 
 
Vad kul att du anmält intresse för vår studie! 
Vi skulle nu behöva att du svarade på några korta frågor om dig själv för att säkerställa att 
just du passar in på de kriterier vi har för vårt syfte med studie. 
 
Vad är då vårt syfte med denna studie? 
Jo syftet med denna studie är att undersöka barn som har växt upp under onormalt dåliga 
förhållande, s.k. maskrosbarn. Vi har valt att undersöka utifrån “barnets” perspektiv och vad 
de själva anser finns för förklaringar att de lyckats skapa ett meningsfullt liv utan missbruk 
eller psykisk ohälsa. Och den frågeställning vi kommer att utgå ifrån är: 1) Vad tror “barnen” 
själva har påverkat att de kunnat skapa sig ett normalt liv trots de komplicerade 
uppväxtförhållandena?  
 

Maskrosbarn är ett komplext begrepp som de flesta har olika uppfattningar om vad det är. 
Självklart finns det inge rätt eller fel och anser du att du är ett maskrosbarn så finns det 
ingen som kan säga emot dig. Vi behöver dock att ni uppfyller vissa kriterier för att den här 
studien ska kunna vara generaliserbar. 
 
Känns det som att du fortfarande vill vara en del av studien så kör vi nu igång med några 
korta frågor, tack på förhand :) 
 
Namn (fullständigt): 
Stad: 
Telefonnummer: 
Ålder: 
 

Kan du berätta lite kort om dina hemförhållanden under uppväxten?  (T.ex. gällande uppväxt 
i en socioekonomiskt svag familj, missbruk inom familjen, fysisk eller psykisk misshandel 
inom familjen och svåra försörjningsmöjligheter.) 
 
Har det under din uppväxt funnits någon vuxen närstående (släkt eller ej) som du har känt 
dig trygg med? Berätta lite om denne.  
 
Hur ser ditt liv ut idag, familj, arbete, utbildning m.m.?  
Har det någon gång kantats av missbruk eller en längre psykisk ohälsa? 
 
Tack åter igen att ni valt att medverka i studien. Vi hör av oss om vi skulle behöva ställa 
kompletterande frågor.  

 
Vi hörs! 
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Bilaga 3. 
 
Intervjuguide 
 
Vad tror du har gjort att du blivit ett maskrosbarn? 
 

Berätta om din familj och din uppväxt (Hur tror du det påverkat att du klarat dig?) 
 
Berätta om din familj och hur vardagen har sett ut under dina uppväxtår 
 
Hur skulle du beskriva din uppfostran? 
 
Finns det någon i familjen eller släkten som du haft en speciell relation med? 
 
Hur har du hanterat svårigheterna inom familjen? 
 

Berätta mer om dina vänner, din fritid och skolgång (Hur tror du det påverkat att du 
klarat dig?) 
 
Hur har skolgången påverkats av dina hemförhållanden? 
 
Har det funnits någon viktigt vuxen som du känt dig trygg med? 
 
Berätta om dina fritidsintressen under din uppväxt.  
 
Vad har dina vänner haft för betydelse? 
 

Beskriv dina egenskaper och persolighetsdrag (Hur tror du det påverkat att du klarat 
dig?) 
 
Hur skulle du beskriva dig själv i samspel med andra människor under din uppväxt och idag? 
 
Hur hanterade du jobbiga situationer, t.ex. bråk i hemmet? 
 
Hur har du hanterat stress under din uppväxt? 
 
Hur ser du på ditt självförtroende respektive din självkänsla? 
 
Kan du beskriva någon speciell händelse eller upplevelse som påverkat dig extra 
mycket? 
 
 


