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Abstract 
In this study, we examine how some children can develop well despite growing up in a 

dysfunctional family. We also focus on what our respondents have perceived as helpful by 

social workers and other professionals, and what their recommendations for practice are. We 

interviewed six adults who identified themselves with the term “resilient child” and analyzed 

these interviews by a thematic analysis. Results: All our respondents were aided by their 

intrinsic personal characteristics; such as being social, gifted in school and having a positive 

outlook on life. They also mentioned that they applied different coping strategies growing up, 

and pointed to the importance of gaining insight about their parent's problems. In addition, 

the respondents all underlined the meaning of their participation in spare time activities 

during their childhood. They also appreciated the social workers and other professionals who 

acknowledged them and went beyond their usual work routine to help them when they grew 

up. In young adulthood, most of our respondents found therapy to be useful to process their 

childhood. The respondents stressed the importance for social workers of having relevant 

knowledge and the ability to create a safe atmosphere for children to open up and talk about 

their problems. 
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Glädjen 

Gråvädersdagen trycker mot takåsen. 

Det luktar mögel och sorgsenhet. 

I hjärtats ena kammare molar raseriet, 

i den andra sitter döden och gäspar. 

Plötsligt kan glädjen uppenbara sig, 

morgonfräck, prålande, 

som tuppen på en gödselstack. 

Werner Aspenström (1918-1997) 
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1. Inledning 

 

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. I svensk lag står det i föräldrabalken Kap 6 § 1 att 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning 

för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan 

kränkande behandling” (SFS 1949:381). Tyvärr har inte alla barn föräldrar som kan 

tillgodose dessa grundläggande behov. När föräldrarna brister har samhället ett ansvar att 

stödja eller skydda barnet (Socialstyrelsen, 2014). I Sverige växer ca 500 000 barn och 

ungdomar upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa och/eller har missbruksproblem 

(Maskrosbarn, 2019). Enligt Socialstyrelsens (2017) senaste tillgängliga statistik var det 30 

500 barn och ungdomar som erbjöds vård i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) eller en 

insats genom lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) det året. Det är alltså 

relativt få barn och ungdomar som uppmärksammas, vilket är problematiskt eftersom det är 

ett första steg till att de ska kunna erbjudas något stöd eller skydd av socialtjänsten.  

 

Forskning har visat att det ofta går sämre för barn som växer upp under missförhållanden, och 

att deras erfarenheter under uppväxten kan få negativa följder i vuxen ålder (Luby, Barch, 

Whalen et al., 2017; Almquist, Brännström, Forsman & Vinnerljung, 2017 m.fl.) 

Sociologiprofessorn Aaron Antonovsky menade att det var gynnsamt för individen att lägga 

mer fokus på att undersöka hälsobringande faktorer, då det främjar en rörelse mot det friska 

(Antonovsky, 2005:31). Det har också blivit allt vanligare att utgå från ett salutogent 

perspektiv i dagens forskning (Meng, Fleury, Xiang, Li & D´Arcy, 2018; Jaffee, Caspi, 

Moffitt, Polo-Thomas och Taylor, 2007 m.fl.) Vi har intresserat oss för barn som växer upp 

under svåra omständigheter, men som det ändå har gått bra för. Denna grupp brukar 

benämnas maskrosbarn. Författaren och journalisten Ami Lönnroth myntade begreppet i 

samband med publiceringen av hennes artiklar i SvD och boken ”Maskrosbarnen” som 

utgavs 1987 (Lönnroth, 1990:9). Lönnroths definition av maskrosbarn är de barn som trots 

svåra hemförhållanden kan blomma, likt en maskros som tar sig upp ur asfalten (Lönnroth, 

1987:11-13).  

 

Vad är det då som gör att vissa barn mot alla odds kan utveckla motståndskraft? Vår 

utgångspunkt i studien är att barn kan utveckla motståndskraft med hjälp av olika skyddande 

faktorer, och vi vill ta reda på vilka dessa skyddande faktorer är.  
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Vi tänker att man som vuxen har hunnit reflektera mer över sin uppväxt än när man är barn, 

och valde därför att göra en intervjustudie med några vuxna maskrosbarn, d.v.s. personer 

över 18 år. Vi har inte funnit någon svensk forskning om vuxna maskrosbarn, men 

psykologen Solveig Cronström har i boken “Dansa med träben” skrivit om sina observationer 

av 13 vuxna maskrosbarn. Hon nämner bl.a. att barn behöver kärlek från någon närstående 

under de första åren för att kunna utvecklas väl (Cronström, 2003:31). 

Folkhälsomyndighetens (2016) rapport utvärderar ett fyraårigt projekt som gick ut på att öka 

kunskapen om och stödet till barn som växer upp i familjer där psykisk ohälsa, missbruk eller 

våld förekommer. Rapporten visar att få barn uppmärksammas eftersom både barn och 

föräldrar skäms över problematiken, men att de i efterhand önskar att den blivit känd tidigare. 

Vidare visar rapporten att det fortfarande finns ett stort behov av kunskapsutveckling i ämnet. 

Vi anser att det är viktigt att våra intervjupersoner får utrymme att berätta om vilka faktorer 

som varit avgörande för deras livsutveckling, då vi tror att deras erfarenheter har något att 

tillföra i ämnet. Om deras röster inte blir hörda kan socialarbetare gå miste om värdefull 

information om hur de kan hjälpa barn som växer upp under svåra förhållanden.  

 

2. Syfte och Frågeställningar 

 

2.1 Syfte  

Syftet med vår studie är att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka vad som gjort att vissa 

barn som vuxit upp under svåra förhållanden till följd av deras föräldrars problematik, kan 

utvecklas till välmående vuxna. Vi hoppas att intervjupersonernas berättelser kan öka 

kunskapen hos socialarbetare och andra professionella som arbetar med målgruppen, vilket i 

förlängningen kan få betydelse för de barn de möter som växer upp under svåra förhållanden. 

Kanske kan våra intervjupersoners berättelser även inspirera barn och ungdomar som läser 

vår studie, och minska deras känslor av att känna sig ensamma om sina upplevelser. 
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2.2 Frågeställningar 

• Vad upplever några vuxna maskrosbarn ha bidragit till att deras liv har fått en positiv 

utveckling, trots svåra uppväxtförhållanden?  

 

• Upplever dessa vuxna maskrosbarn att socialarbetare, eller andra professionella har 

gjort något som de anser varit hjälpande, och i så fall vad? 

 

• Vad anser dessa vuxna maskrosbarn att socialarbetare kan göra för att uppmärksamma 

barn som växer upp under svåra förhållanden, och hur anser de att socialarbetare bör 

bemöta dem? 

 

2.3 Begreppsdefinition 

Maskrosbarn: Barn som har vuxit upp med en eller två föräldrar som lidit av psykisk ohälsa, 

missbruksproblem eller utsatt dem för våld (Maskrosbarn, 2019). Vi har antagit Lönnroths 

(1987) definition av begreppet som innefattar barn som trots dessa hemförhållanden kan 

blomma, likt en maskros som tar sig upp ur asfalten.  

 

Motståndskraft: Begreppet motståndskraft används inte bara i förhållande till somatiska 

sjukdomar utan även som en definition av ens förmåga att hantera stress. Vi föds med olika 

genetiska förutsättningar, men vi kan också bli motståndskraftiga av skyddande faktorer. 

Luthar, Cicchetti & Becker (2000) nämner skyddsfaktorer på tre olika nivåer; individuella 

egenskaper, familjen och ens sociala nätverk. I det engelska språket används begreppet 

resilience och resilient children (Rutter, 1999). 

 

Olika typer av missförhållanden: I avsnittet om tidigare forskning använder vi begreppet 

olika typer av missförhållanden, vilket i denna kontext syftar på barn som blivit utsatta för 

fysisk och psykisk misshandel, försummelser i omsorgen och i några studier sexuella 

övergrepp.  

 

Professionella: I studien avses de professioner som har ett visst ansvar för barn såsom t.ex. 

lärare, terapeuter och läkare. 
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Salutogen: Begreppet myntades av Aaron Antonovsky. Ordet betyder hälsofrämjande och 

härstammar från latinets salus (hälsa) och grekiskans genesis (ursprung) (Waad & Hult, 

1997). Vi kommer att beskriva detta perspektiv mer ingående under teoriavsnittet.  

 

2.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat studien genom att intervjua vuxna maskrosbarn, d.v s. personer som är över 

18 år, och vi har enbart intervjuat personer som arbetar vid organisationen Maskrosbarn. De 

som arbetar för Maskrosbarn ska själva ha erfarenhet av att ha vuxit upp med minst en 

förälder som lider av psykisk ohälsa och/eller har missbruksproblem, eller har utsatt dem för 

våld. Vi har inte undersökt genetiska faktorer i vår studie, och vi har inte heller valt att 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor, då urvalet är begränsat och huvudsakligen 

består av kvinnor. 

 

3. Forskningsöversikt 

 

3.1 Sökprocess 

Vi har valt att söka efter tidigare forskning som undersöker skyddsfaktorer och 

motståndskraft hos barn som växer upp under olika typer av missförhållanden. Vi har även 

sökt tidigare forskning om socialarbetares bemötande av barn i utsatta positioner. Samtliga 

artiklar har vi funnit via Stockholms universitetsbiblioteks databas och google scholar. De 

sökord vi har använt oss av har varit: “resilience and children”, “resilience and maltreated 

children”, “protective factors and children”, “protective factors and family and maltreatment 

or child abuse or neglect”,  “protective factors and resilience and maltreatment or child abuse 

or neglect and family support”, “Sense of Coherence and maltreated children”,  “family 

protective factors and maltreatment or child abuse or neglect”, “family protective factors 

maltreated children”, “school as a protective factor and maltreatment or child abuse or 

neglect”. 

 

Andra sökord som vi använt oss av är: “helping relationships and children and social work” 

samt “social workers communication with children and young people in practice”. På svenska 

har vi sökt på många olika ord i flera olika kombinationer, det var dock 

endast “motståndskraft och skyddsfaktorer och barn” som gav relevant resultat. Några artiklar 

har vi funnit genom andra artiklars referenslistor. Samtliga artiklar är peer reviewed, vilket 
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innebär att de är granskade av en sakkunnig oberoende forskare, förutom Alexanderssons et 

al., (2017a) rapport ”Shit, den här människans bryr sig om mig!” och Maskrosbarns (2016) 

rapport “Jag är bara en påse pengar”.  

 

3.2 Forskningsfältet 

Tidigare forskning som vi har funnit om motståndskraft, har undersökt skyddsfaktorer på 

flera olika nivåer som individ- och familjenivå samt socialt nätverk/kontext som barnet 

befinner sig i. På individnivå kommer vi att presentera studier som lyfter fram personliga 

egenskaper hos barnet som kan verka skyddande. På familjenivå kommer vi presentera 

forskning som undersökt skyddsfaktorer inom familjer. Vi kommer även presentera studier 

som undersöker stödjande relationer av vuxna och av vänner, samt skolan som skyddande 

faktor.  

 

I och med att den tidigare forskningen har undersökt skyddsfaktorer på olika nivåer så 

kommer vi att presentera denna litteraturöversikt med rubrikerna “Individ”, “Familj” 

och “Socialt nätverk/kontext”. Eftersom vi också är intresserade av socialarbetares 

bemötande av barn kommer även studier som undersökt detta att presenteras under rubriken 

“Bemötande av socialarbetare”. 

  

3.3 Individnivå 

På individnivå fann Jaffee et al. (2007) i sin studie att pojkar som har en iq-nivå som är över 

medelsnittet har större sannolikhet att kunna utveckla motståndskraft mot missförhållanden i 

barndomen än pojkar som har en genomsnittlig eller lägre iq-nivå. Detta samband kunde inte 

ses när det gällde flickor, vilket ledde Jaffee et al. (2007) till slutsatsen att pojkar som har hög 

iq-nivå och som uppvisar sociala färdigheter, möjligen får mer positiv uppmärksamhet av 

vuxna än vad flickor med liknande färdigheter får. Sociala färdigheter innebär i denna studie 

att kunna dela med sig till vänner och att visa hänsyn till andras känslor. Andra 

uppmärksammade skyddsfaktorer är att motståndskraftiga barn i större utsträckning kan finna 

en positiv mening i trauman, är mer utåtriktade och har fler stödjande relationer (Meng et al., 

2018). 

 

Jaser, Champion, Dharamsi, Riesing och Compas (2010) visar genom sin studie hur olika 

individuella hanteringsstrategier påverkar ungas chanser att utveckla motståndskraft mot att 

drabbas av depression. I denna studie jämfördes unga som hade en förhöjd risk att drabbas av 
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depression på grund av att deras mödrar led eller hade lidit av depression, med unga som inte 

hade förhöjd risk att drabbas av depression (Jaser et al., 2010). Det Jaser et al. (2010) kom 

fram till var att gynnsamma hanteringsstrategier för att inte drabbas av depression bland 

annat bestod i att använda sig av sin problemlösningsförmåga, kunna tänka positivt och 

distrahera negativa tankar. Andra hanteringsstrategier som t.ex. att gå in i ett förnekande, 

undvikande eller att ägna sig åt önsketänkande visade sig ha negativ påverkan på de ungas 

möjligheter att utveckla motståndskraft (ibid). 

 

God kommunikationsförmåga hos barnet var en personlig egenskap som visat sig både kunna 

öka det emotionella välmåendet och förmågan att ta till sig studier (Khambati, Mahedy, 

Heron & Emond, 2018). God kommunikation innebär främst i vilken utsträckning barnet 

visar på en vilja att socialisera med andra. Anledningen till sambandet mellan god 

kommunikation och bättre mående är enligt Khambati et al. (2018) att de barn som visar på 

en god kommunikationsförmåga kan vara bättre på att skapa trygga förhållanden. Genom att 

hitta lösningar på problem utan att bli arga kan de också skaffa sig fler vänner (Khambati et 

al., 2018).  

 

I Mohr och Roséns (2017) studie undersöktes viktiga skyddsfaktorer för unga vuxna som 

bidrog till att dessa kunde utvecklas och trivas med sig själva trots att de vuxit upp under 

missförhållanden. Nästan alla av de unga i studien visade på personlig utveckling i form av 

att de idag har förtroende för deras egen förmåga att hantera svårigheter i livet, att de har 

förmåga att skapa starka relationer med andra och att de upplever sig själva som 

handlingskraftiga och självständiga personer. Viktiga skyddsfaktorer för att kunna utvecklas 

och trivas med sig själv som person visade sig bestå av att få känslomässigt stöd av personer i 

sin omgivning, och kunna nå acceptans för det som har hänt och använda sig av positiv 

omformulering. Positiv omformulering innebär att personen kan omformulera negativa 

tankegångar till följd av ett trauma och på så sätt kunna se en mening i det svåra och även dra 

lärdomar av det (ibid)  

 

3.4 Familjenivå 

Flera studier har undersökt riskfaktorer inom familjen som har visat sig ha samband med 

olika typer av missförhållanden för barn. Dessa riskfaktorer har bland annat visat sig vara ung 

ålder bland mödrar, ensamstående föräldrar, låg utbildning, missbruksproblematik och 

depression hos föräldern/föräldrarna (Brown, Cohen, Johnson & Salzinger, 1998; Chaffin, 
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Kelleher & Hollenberg, 1996; Sidebotham och Heron, 2006). Skyddande faktorer för barn 

som växer upp under missförhållanden har även lyfts fram. Dessa faktorer består bland annat 

av socialt stöd runt familjen, högre utbildning hos mödrar och att modern varit gift (Li et al., 

2011). 

 

Det är mer sällsynt med studier som undersöker skyddsfaktorer hos familjer där det redan 

förekommer olika typer av missförhållanden och som på så sätt undersöker familjens dubbla 

roll av både skyddande och skadande karaktär. Dock visar Sagy och Dotans (2001) studie att 

det fanns ett positivt samband mellan känslan av sammanhang inom familjen och egenskattad 

kompetens för barn som växer upp under missförhållanden. Sagy och Dotan (2001) använder 

begreppet familjesammanhang vilket har inspirerats av Antonovskys begrepp “KASAM”. 

När familjesammanhang undersöks utgår man ifrån att de familjer där det förekommer olika 

typer av missförhållanden ändå kan ha positiva effekter på barnen. Familjesammanhanget har 

att göra med hur konsekventa föräldrarna är med normer, krav, och regler och i vilken 

utsträckning de gör meningsfulla saker tillsammans som en familj (ibid). 

 

God kommunikation inom familjen kan också fungera som en skyddande faktor för barn som 

befinner sig i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa eller posttraumatiskt stressyndrom 

(McCarty & McMahon, 2003; Acuna & Kataoka, 2017). Acuna och Kataoka (2017) fann i 

deras studie att ungdomar som upplevt flera stressande händelser i livet och rapporterade om 

en dålig kommunikation inom familjen löpte större risk att drabbas av PTSD, posttraumatiskt 

stressyndrom. 

 

3.5 Socialt nätverk/kontext 

  

3.5.1 Vänskapsrelationer och viktiga vuxna 

Flera studier har undersökt hur vänskapsrelationer kan fungera som en skyddande faktor för 

barn och ungdomar som växer upp under missförhållanden (Schultz, Tharp-Taylor, Haviland 

& Jaycox, 2009; Moses & Villodas, 2017). Intimiteten med vänner leder till att ungdomar i 

större utsträckning deltar i sociala aktiviteter och vänskapsrelationer har även en mildrande 

effekt på det negativa barnet har gått igenom (Moses & Villodas, 2017). De ungdomar som 

har goda vänskapsrelationer där det inte förekommer många konflikter, har större sannolikhet 

att betrakta skolan som viktig och betydelsefull (ibid). Det har också visat sig att det finns ett 

samband mellan vänskapsrelationer och en bra läsförmåga hos barn som vuxit upp under 
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olika typer av missförhållanden (Schultz et al., 2009). Vänskapsrelationer minskar även 

riskerna att drabbas av ångest och depression, samt att utveckla känslor av aggression (Folger 

& Wright, 2013). 

 

Werner och Johansson (2004) undersökte i sin studie vikten av socialt stöd för de som vuxit 

upp med föräldrar som har alkoholproblem. De personer som vuxit upp med alkoholiserade 

föräldrar och utvecklats till självsäkra, kompetenta och omtänksamma vuxna hade ett större 

socialt nätverk än de barn till alkoholister som uppvisade olika typer av svårigheter i vuxen 

ålder. Döttrar till föräldrar med alkoholproblem som utvecklades i denna positiva riktning 

hade i högre grad mormödrar eller farmödrar som fungerade som en extraförälder än vad de 

döttrar som inte utvecklades i samma riktning hade. Detta samband återfanns dock inte för 

söner till alkoholister (ibid). Många av döttrarna och sönerna som hade föräldrar med 

alkoholproblem hade även en favorit moster/faster eller farbror/morbror som hjälpte dem att 

hantera de problem som fanns inom familjen. Dessa fungerade som stöd genom att de pratade 

med och lyssnade på barnen, hittade på roliga saker med dem eller hjälpte dem med 

skolarbeten. 

 

Hälften av de barn som hade föräldrar med alkoholproblem berättade om minst en lärare som 

varit viktig för dem. Lärarna fungerade som barnens rådgivare och ökade deras självkänsla, 

vilket innebar att lärarna gjorde mer än att bara lära ut skolrelaterad kunskap. Vissa av de 

barn som hade föräldrar med alkoholproblem hittade mentorer utanför skolan, till exempel en 

klasskompis mamma som fyllde samma funktion som lärarna gjorde (ibid). 

  

3.5.2 Skolan 

Barn som bor i Sverige har skolplikt enligt 7 kap § 2 (SFS 2010:800). Detta ger personalen på 

skolan unika möjligheter att upptäcka och hjälpa de barn som på olika sätt far illa i sin 

hemmiljö. Barn som växer upp under missförhållanden visar på sämre resultat i skolan 

jämfört med barn som haft en trygg uppväxt (Eckenrode, Laird & Doris, 1993). I Sverige har 

de barn som varit föremål för socialtjänstens insatser innan tonåren, tre gånger så hög risk att 

ha grundskolan som högst avslutad utbildning jämfört med barn som inte fått sådana insatser 

(Vinnerljung et al., 2005). 

 

Alexanderson et al. (2017a) lyfte genom deras rapport fram tecken som barn och ungdomar 

kan uppvisa när de har föräldrar som missbrukar. Dessa bestod av att barnen har skador eller 
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dålig kroppsvård samt att de visar på koncentrationssvårigheter, våldsamt beteende, 

nedstämdhet, skolfrånvaro eller är högpresterande i skolan (Alexandersson et al., 2017a:39-

40). Hälften av de intervjuade ungdomarna i Alexandersons et al. (2017a:42) studie uppgav 

att skolan fått reda på att deras förälder missbrukar alkohol, men det var bara fyra av dessa tio 

ungdomar som fick någon hjälp av skolan för att hantera detta. 

 

Det finns flera studier som undersöker skyddsfaktorer kopplade till skolan för elever som 

utsatts för olika typer av missförhållanden (Höjer & Johansson, 2013; Khambati, Mahedy, 

Heron & Emond, 2018). Höjer och Johanssons studie (2013) visade bland annat att skolan 

kan fungera som en trygg och strukturerad plats i motsats till de kaotiska familjesituationer 

dessa unga ofta lever i. När skolan fungerar som en strukturerad plats hjälper det ungdomarna 

att få en viss kontroll över sina liv. Vidare kunde skolan bidra med att öka barnens sociala 

kapital samt skapa förutsättningar för högre utbildning, vilket i sin tur leder till bättre 

livschanser (ibid). I Khambatis et al. (2018) studie betonades viktiga skyddsfaktorer för barn 

som växer upp under olika missförhållanden, såsom vikten av en god skolmiljö, att barnen 

inte blir utsatta för mobbning, att dom är nöjda med skolan och att de har möjlighet att delta i 

aktiviteter utanför skolan. 

 

3.6 Bemötande av socialarbetare  

I ett första möte mellan en socialarbetare och ett barn ska en hjälpande relation etableras. I 

Marais och Vand der Merwes (2016) studie undersöktes hur socialarbetare och barn upplevde 

den initiala fasen när ett barn blir aktuellt för socialt arbete genom att intervjua både barn och 

socialarbetare. Socialarbetare i denna studie betonade vikten av att barnen upplevde dem som 

genuina, tillgängliga, förtroendeingivande samt att deras arbete utgick från vad som var det 

bästa för barnet (ibid).  

 

Om ett barn senare blir aktuellt för en utredning har de enligt 11 kap § 10 rätt att få relevant 

information om åtgärder som berör dem (SFS 2001:453). Barnet ska även ges möjlighet att 

framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Barnets inställning och åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till hans eller hennes mognad och ålder (ibid). Dock visar studier att 

barn upplever att de inte får delta i utredningar i den utsträckning som de skulle vilja 

(Eriksson, 2012; Barnes, 2012). Anledningen till att barn inte blir involverade i utredningar, 

trots att det uttryckligen står i lagstiftningen, kan vara på grund av att socialarbetare vill 
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skydda barnen från det svåra (Eriksson, 2012). Det kan även ha att göra med socialarbetares 

attityder, den organisatoriska kulturen samt attityder gentemot de unga (Barnes, 2012).  

I Maskrosbarns (2016:17) rapport betonade ungdomarna vikten av att relationer till vuxna blir 

långvariga. Majoriteten av ungdomarna i studien berättade att de inte kände att socialarbetare 

lyssnade på dem (Maskrosbarn: 2016:58). Ungdomarna ville även att de vuxna skulle visa 

värme, kärlek, omtanke och att de bryr sig på riktigt. Genom att vuxna kommer ihåg saker 

som ungdomarna har sagt och gör saker som de inte är tvungna att göra så visar de att de 

verkligen bryr sig på riktigt (Maskrosbarn, 2016:17-18).  

 

Barnes (2012) studie jämförde ungas relation till socialarbetare och till de som arbetar för 

barns rättigheter, så kallade ”children´s rights workers” i England. De unga beskrev att de 

uppfattade att de som arbetar för deras rättigheter lyssnade på dem i större utsträckning än 

vad socialarbetare gjorde. Dessa unga uppfattade lyssnandet som ett kvitto på att de 

professionella brydde sig om dem (ibid).  

 

Winters et al. (2017) studie lyfter istället fram de positiva färdigheter som socialarbetare 

uppvisar i sin kommunikation med barn. Resultatet visade att socialarbetare skapade kontakt 

med barnen på flera olika sätt. Det kunde vara genom att prata om ett gemensamt minne, 

prata om mindre laddade ämnen eller genom att ge komplimanger till barnen. Winters et al. 

(2017) studie visade även att socialarbetare var mobila, inte bara genom att de kunde ändra 

platser och tider för möten med barnen utan också i sin yrkesroll, till exempel genom att gå 

från att vara rådgivare till att bli budbärare. Socialarbetare visade också på en förmåga att 

kunna anpassa sig till olika situationer och till barn i olika åldrar (ibid).  

  

3.7 Sammanfattning av forskningsfältet 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att skyddsfaktorer som leder till att barn som 

utsatts för missförhållanden utvecklar motståndskraft, återfinns på flera nivåer (Jaffe et al., 

2007). På individnivå lyfts individuella egenskaper som till exempel 

kommunikationsförmåga och olika hanteringsstrategier upp som betydelsefulla för barns 

chanser att utveckla motståndskraft. Även barns iq-nivå och deras förmåga att omformulera 

negativa tankar lyfts fram som viktiga skyddande faktorer. På familjenivå visar tidigare 

forskning att föräldrar kan ha positiv inverkan på barnet, trots att de utsätter dem för olika 

missförhållanden. Inom det sociala nätverket/kontexten lyfts vikten av stöd av vuxna, vänner 
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och släktingar fram som viktiga skyddsfaktorer samt även skolans betydelse för barns chanser 

att utveckla motståndskraft.  

 

Generellt består den tidigare forskningen som vi funnit om motståndskraft och skyddsfaktorer 

för utsatta och misshandlade barn av studier som gjorts i USA och England. Till vår 

kännedom finns det få svenska studier som är peer reviewed och undersöker skyddsfaktorer 

och motståndskraft hos utsatta barn. Motståndskraft har genom de olika studierna mätts på 

olika sätt, vilket i sin tur påverkar resultatet. I till exempel Jaffes et al. (2007) studie mättes 

motståndskraft efter hur sociala barnen var. Detta innebär att man utgår från att barn som inte 

är sociala inte heller kan vara motståndskraftiga. I Sagy och Dotans (2001) studie mättes 

motståndskraft genom två variabler; upplevd kompetens och psykiska besvär. Dock visade 

det sig att dessa två variabler inte beskrev samma fenomen, alltså motståndskraft, vilket ledde 

till att Sagy och Dotan (2001) istället utgick ifrån att upplevd kompetens var det som mätte 

motståndskraft mer korrekt. Detta belyser hur mycket definitionen av motståndskraft 

påverkar dessa studiers resultat. Då vi anser att motståndskraft är svårt att mäta med 

förutbestämda mått, så har vi låtit våra intervjupersoner själva avgöra om de upplever sig som 

motståndskraftiga. Den största delen av den tidigare forskningen som vi funnit om 

skyddsfaktorer och motståndskraft har utgjorts av kvantitativa studier. Av den anledningen 

ser vi ett behov av en kvalitativ studie där intervjupersonernas röster får komma till tals mer 

fritt om vad de själva anser varit avgörande för deras positiva livsutveckling.  

 

Barnes (2012) studie lyfte fram att barn som kommer i kontakt med socialarbetare behöver 

träffa kompetenta professionella som visar respekt, lyssnar och involverar dem i 

beslutsfattandet. En stor del av den tidigare forskningen har lyft brister i socialarbetares 

bemötande av barn. Vi tror att det även är viktigt att lyfta fram positiva exempel på när 

kontakten mellan barn och socialarbetare/andra professionella har fungerat väl och upplevts 

som hjälpande.  

 

4. Metod 

 

Då vi är intresserade av respondenternas egna tankar om vad som varit avgörande för deras 

utveckling, fann vi att en kvalitativ studie var lämplig. Vi genomförde sex semistrukturerade 

intervjuer och när det gäller datainsamling är den kvalitativa forskningsprocessen mer 
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inriktad på ord än att fastställa kvantitet (Bryman, 2011:340). Vidare menar Bryman att den 

kvalitativa forskningsprocessen vanligen är induktiv, vilket innebär att man utgår från det 

insamlade materialet (i vårt fall intervjuerna), för att försöka finna en teori som kan besvara 

studiens frågeställningar (ibid). Vår process har snarare varit abduktiv, då vi har haft våra 

teorier i åtanke när vi analyserade vårt material. Vi har dock försökt att inte låsa oss vid våra 

teorier och även funnit några nya teorier under analysprocessen. Alvesson & Sköldberg 

(2017:13) menar att en abduktiv metod har tydliga drag av både deduktion och induktion. 

Forskaren utgår från en tilltänkt teori, men får under studiens gång nya infallsvinklar och 

finner ibland även nya teorier. Det är empirin som får bli vägledande i slutändan (ibid). 

Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer, vilka kännetecknas av att intervjuaren 

använder en intervjuguide där frågorna formuleras utifrån de teman forskaren ämnar 

undersöka. Bryman (2011:416) anser att en intervjuguide är användbar om det är fler än en 

forskare, så att de kan förvissa sig om att de ställer likartade frågor till sina intervjupersoner. 

Vi valde att genomföra tre intervjuer var, och därför kändes det viktigt att använda oss av en 

intervjuguide. Den semistrukturerade intervjun ger även intervjupersonerna en frihet att svara 

personligt och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor som inte är förutbestämda, 

vilket ger intervjuprocessen en flexibilitet (Bryman, 2011:415). En viss flexibilitet var även 

något vi eftersträvade under våra intervjuer.  

 

4.1 Urval 

Vi har gjort ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2011:392) betyder att urvalet utgår 

från forskarens önskan att finna relevanta intervjupersoner i förhållande till forskningsfrågan. 

För att finna lämpliga intervjupersoner vände vi oss till organisationen Maskrosbarn som 

vidarebefordrade vårt informationsbrev om vår studie till ett hundratal coacher och volontärer 

som arbetar för organisationen. Vi fick svar från sex personer som ville delta i vår studie. 

Våra sex intervjupersoner består av fem kvinnor och en man, som befinner sig i ett 

åldersspann mellan 25-35 år. Dessa intervjupersoner arbetar idag med att hjälpa barn och 

ungdomar inom organisationen Maskrosbarn, vilket tillför en extra dimension när det gäller 

deras kunskaper om målgruppen. 

 

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn grundades år 2005 av Denise Madsen och Therese 

Eriksson. De hade själva erfarenheter av att växa upp under svåra förhållanden, och ville 

hjälpa andra ungdomar att få det stöd under uppväxten som de själva saknat. Organisationen 

riktar sig till ungdomar i hela Sverige mellan 13-19 år som växer upp med föräldrar som lider 
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av psykisk ohälsa, har missbruksproblem eller utsätter dem för våld (Maskrosbarn, 2019). Ett 

kriterium för att få arbeta vid organisationen är att man har vuxit upp under dessa 

förhållanden och att man idag känner att man mår bra (ibid). 

 

Eftersom intervjupersonerna är boende i olika delar av Sverige, har vi har valt att genomföra 

två av intervjuerna via Skype. Av de sex personer som deltog i studien visade det sig under 

intervjutillfället att fyra av dem antingen var utbildade socionomer eller studerade på 

socionomlinjen. Det var dock inget vi hade eftersökt. Intervjupersonerna presenteras mer 

utförligt under avsnittet “Analys och resultat”. 

 

4.2 Tillvägagångssätt för analys  

Vi har spelat in och sedan transkriberat våra intervjuer, vilket innebär att vi har skrivit ned 

ord för ord vad våra intervjupersoner sade i intervjuerna. För att analysera det insamlade 

materialet valde vi att använda oss av en tematisk analys, som går ut på att analysera, 

identifiera och rapportera mönster inom det insamlade materialet (Braun & Clarke, 2006:6). 

Ett tema som framträder inom det insamlade materialet fångar någonting viktigt i relation till 

den valda frågeställningen och visar även på ett mönster i materialet (Braun & Clarke, 

2006:10).  

 

I den tematiska analysen kan man välja att identifiera teman på två olika nivåer; latent och 

semantisk nivå. På en latent nivå väljer man att se och tolka utöver det intervjupersonerna 

eller materialet säger, medan man på semantisk nivå väljer att tolka det som uttryckligen sägs 

i materialet man analyserar (Braun & Clarke, 2006:13). Vi valde att analysera på en 

semantisk nivå och har således analyserat det som våra intervjupersoner uttryckligen sade. 

Detta gjorde vi för att intervjupersonerna är väl införstådda med undersökningens syfte och 

inte har anledning att svara missvisande. 

 

Den tematiska analysen görs i sex steg, varav det första steget utgörs av att undersökaren 

bekantar sig med den insamlade materialet. Detta görs genom att man så förutsättningslöst 

som möjligt läser igenom materialet upprepade gånger (Braun & Clarke, 2006:16). I steg två 

görs initiala koder genom att undersökaren kodar delar av materialet som är av intresse för 

undersökningen (Braun & Clarke, 2006:18). Exempel på koder vi fann i vårt material var 

förebilder och vuxna som brydde sig. Dessa koder placerades sedan under temat 

betydelsefulla relationer. Det är i steg tre som en sortering av koder under olika potentiella 
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teman görs (Braun & Clarke, 2006:19). Det fjärde steget utgörs av en granskning av de 

potentiella teman som man hittills har valt. Under detta steg kan det visa sig att vissa teman 

inte är riktigt håller måttet, vilket kan leda till en revidering av teman (Braun & Clarke, 

2006:20). I steg fem namnges teman och efter det görs även en förfining och definiering av 

de teman som valts (Braun & Clarke, 2006:22). Det sjätte steget består av att själva rapporten 

produceras (Braun & Clarke, 2006:23).  

 

4.3 Validitet och Reliabilitet 

Inom kvalitativa undersökningar skiljer man enligt LeCompte och Goetz mellan intern och 

extern reliabilitet och intern och extern validitet. De menar att den interna reliabiliteten syftar 

till huruvida forskare inom ett team tolkar resultaten på ett samstämmigt sätt. Den externa 

reliabiliteten rör huruvida en undersökning kan replikeras, vilket LeCompte och Goetz anser 

kan vara svårt i en kvalitativ studie, eftersom de sociala omständigheterna kan vara svåra att 

återskapa (Bryman, 2011:352). I vårt fall har vi varit eniga i våra tolkningar och således 

uppnått en intern reliabilitet. Extern reliabilitet kan vi däremot inte garantera, då varje 

intervjutillfälle skiljer sig åt beroende på kemin mellan intervjuare och respondent, dagsform 

m.m. 

 

Intern validitet ställer krav på att det ska finnas en tydlig samstämmighet mellan forskarens 

observationer och de teoretiska begrepp som denne utvecklar (ibid). Den externa validiteten 

har enligt LeCompte och Goetz att göra med i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras 

till andra situationer och miljöer (Bryman, 2011:352). Bryman (2011:369) menar att det inom 

kvalitativ forskning är svårt att föra över resultaten till andra miljöer och grupper. De 

individer som ingår i en studie kan inte representera en hel population. Vår förhoppning är 

dock att våra resultat kan säga något övergripande om hur barn kan utveckla motståndskraft 

mot svåra uppväxtförhållanden.  

 

4.4 Etik 

Vi har ett etiskt ansvar gentemot våra intervjupersoner. Eftersom vi har valt att intervjua 

vuxna maskrosbarn, (personer över 18 år) känns det ur ett etiskt perspektiv lättare att 

rättfärdiga dessa intervjuer än om vi hade vänt oss till barn. Dock är vi medvetna om att 

intervjupersonerna vuxit upp under svåra förhållanden, och att dessa kan komma att 

aktualiseras då barndomen åter kommer på tal. Vår förhoppning är att våra intervjupersoners 
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vilja att få göra sin röst hörd överbryggar de eventuella hinder som det känsliga ämnet 

inbegriper. 

  

Vetenskapsrådet har föreskrivit fyra forskningsetiska principer som är till för att skydda 

individer som deltar i forskningssammanhang. Dessa principer består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.). Vi har i 

enlighet med Vetenskapsrådets första princip, informationskravet inledningsvis skrivit ett 

informationsmejl till organisationen Maskrosbarn som de vidarebefordrade till möjliga 

intressenter. Där beskrev vi syftet med vår studie, studiens kontext och informerade även om 

att intervjuerna skulle komma att anonymiseras, så att de inte kan härledas till 

intervjupersonerna.  

 

Samtyckeskravet är en princip som går ut på att man bör inhämta samtycke från de som deltar 

innan studien påbörjas, ett s.k. informerat samtycke (Vetenskapsrådet u.å.). Innan vi 

genomförde intervjuerna fick intervjupersonerna ge sitt samtycke till intervjun genom att 

skriva under ett dokument som innehöll detaljer om intervjun och informerade dem om att 

deras medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta intervjun.   

 

Vetenskapsrådet, (u.å.) sammanfattar konfidentialitetskravet som den princip som värnar om 

deltagarnas anonymitet. I kravet ingår bl.a. att personuppgifter ska bevaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem, och att det i möjligaste mån inte ska vara möjligt att härleda den 

insamlade empirin till de personer som deltar i studien (ibid). Vi har varit måna om att 

anonymisera de detaljer i intervjuerna som riskerar att röja intervjupersonernas identitet och 

gett våra intervjupersoner fingerade namn. Efter avvägning valde vi namn som 

överensstämmer med deras kön, eftersom vi inte anser att det äventyrar intervjupersonernas 

anonymitet.  

 

Nyttjandekravet förespråkar hur den inhämtade datan får användas. Intervjuerna får endast 

användas till det syfte som avtalats från början, d.v.s för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Syftet med dessa intervjuer är att de ska verka som underlag för vår 

studie om vuxna maskrosbarn. Kandidatuppsatsen är ett självständigt forskningsarbete, och 

vår förhoppning är att denna studie kan få betydelse för socialarbetare som kommer i kontakt 

med barn och ungdomar som lever under utsatta förhållanden. 
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5. Teoretiska perspektiv 

 

Aaron Antonovsky som införde det salutogena perspektivet menade att det var gynnsamt att 

se till vilka faktorer som gör oss friska. Han ansåg att kärnan till välbefinnande ligger i att 

känna sig delaktig; vår känsla av sammanhang, KASAM (Waad & Hult, 1997). Antonovskys 

begrepp KASAM består av tre beståndsdelar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om huruvida en person har förmågan att sortera inre och yttre stimuli, så 

att den information man ställs inför ter sig begriplig och inte kaosartad. Hanterbarhet 

innefattar förmågan att möta utmaningar, vilken styrs av ens upplevelse av möjliga resurser 

att tillgå. Dessa resurser kan både bestå av egna kvalitéer, men även av kontakter som 

upplevs som stödjande. Då minskar risken av att personen upplever sig som ett offer för 

omständigheter som hon eller han inte rår över. Meningsfullhet kan ses som den motiverande 

komponenten när det gäller att kunna uppleva en känsla av sammanhang. Att känna att livet 

rymmer områden som upplevs som meningsfulla, inte enbart kognitivt utan även 

känslomässigt, gör att det känns värt att investera i de utmaningar man ställs inför 

(Antonovsky, 2005:44-46). KASAM skulle kunna vara en tänkbar teori när det gäller att  

förklara varför vissa personer har större möjlighet att hantera stress och svårigheter än andra. 

 

Anknytningsteorin är också en teori som kan bli användbar i vår studie. John Bowlby var en 

brittisk psykoanalytiker som under 1950-talet utvecklade begreppet anknytning. Han ansåg 

att det var viktigt att barn tidigt utvecklar en relation till en person som kan ge barnet tröst 

och skydd. Det ger en trygg bas, varifrån barnet vågar söka sig ut och utforska världen. 

(Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2007:65) Den amerikanska utvecklingspsykologen 

Mary Ainsworth hjälpte Bowlby att utveckla anknytningsteorin. Hon benämnde olika 

anknytningsmönster som kan uppstå till följd av relationen mellan barnet och dess 

omsorgspersoner. Två av dessa är organiserad kontra desorganiserad anknytning, där den 

sistnämnda utgör det mönster där barnet inte vet vad det kan förvänta sig av dess 

omsorgspersoner (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 2007:65-66). Författarna menar att 

den desorganiserade anknytningen kan vara en bakomliggande faktor till beteendestörningar i 

senare ålder. Inte sällan till följd av försummelse p.g.a föräldrars missbruk och/eller psykisk 

ohälsa (ibid).  
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Bowlby (2010:26) anser att en individs sätt att knyta an till andra är beroende av tidigare 

upplevelser från ursprungsfamiljen, eller i vissa fall utanför den. Vi ser att anknytningsteorin 

skulle kunna ge en förklaring till att en del personer har fått en inre trygghet, trots en 

turbulent barndom. Det är inte enbart relationen till en förälder som kan skapa trygghet, utan 

även kontakter med andra närstående. Kanske kan vi se mönster, där de som blir intervjuade 

har haft en bra kontakt med en förälder eller andra betydelsefulla vuxna i sin närhet. Det finns 

anledning att anta att de som har behandlats med respekt av åtminstone någon vuxen har fått 

en större tilltro till vuxenvärlden. 

 

Barndomssociologin utgör ytterligare en möjlig utgångspunkt för vår studie. Under 1980-

talet började sociologer intressera sig för barn ur ett sociologiskt perspektiv. Jens Qvortrup 

var en dansk sociolog som ansåg att barndomen inte enbart skulle ses som en transportsträcka 

mot vuxenlivet. Barndomssociologin intar ett nytt perspektiv både angående hur man ser på 

barn och hur man forskar om dem (Halldén, 2007:25-26). Enligt detta perspektiv bör 

barndomen ses som en social konstruktion, eftersom biologiska egenskaper kan betraktas på 

olika sätt inom olika kulturer. Det är de rådande sociala normer och regler som ger 

barndomen dess betydelse. Barndomssociologin vill utöka barnens makt i samhället genom 

att se barnet som en egen aktör som bör få möjlighet att komma till tals (Halldèn, 2007:27-

28). Barndomssociologins målsättning att se barnet som en självständig aktör kan innebära en 

risk för att man blundar för de skillnader som finns mellan en vuxen och ett barn (Halldèn, 

2007:35).  

 

Eriksson & Näsman (2008) förespråkar i sin artikel “Barn som offer och aktörer”, att barn bör 

ses som egna aktörer, men menar även att barn är i behov av vuxnas beskydd och omsorg. De 

kallar detta för att ha ett rättighetsperspektiv respektive ett omsorgsperspektiv. I deras 

intervjustudie med barn som vuxit upp med våld blir det tydligt att de socialarbetare barnen 

kommit i kontakt med ofta har haft svårigheter att bemöta dessa både som offer och aktörer 

(ibid). Vi har en föreställning om att de barn som blivit bemötta med detta dubbla 

förhållningssätt av socialarbetare kan ha fått bättre förutsättningar att känna tillit och kunna 

utveckla motståndskraft. Vi ville dock förhålla oss öppna och inte låta dessa teorier färga våra 

frågor till intervjupersonerna. 
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6. Analys och resultat 

 

Här kommer vi presentera resultatet av vår tematiska analys. Efter att ha kodat vårt material 

har vi identifierat nio huvudteman. Vi kommer att redovisa dessa teman under respektive 

fråga som dessa besvarar utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vissa av dessa 

huvudteman har även underteman som kommer att redovisas nedan. Vi vill dock börja med 

en kort presentation av intervjupersonerna. Våra intervjupersoner har tilldelats fingerade 

namn och kallas i vår studie för Helena, Kalle, Ulrika, Linda, Stephanie och Gina. 

 

Helena (26) växte upp med sina syskon och sin psykiskt sjuka mamma och hade inget 

umgänge med sin pappa.  

Kalles (31) mamma hade psykiska problem och hans föräldrar hade delad vårdnad under hans 

uppväxt. Han flyttade dock som tonåring till sin pappa på heltid.  

Ulrika (22) växte upp under tuffa ekonomiska förhållanden med sin mamma och sin 

alkoholiserade pappa, som var skilda och hade barnen varannan vecka.  

Linda (28) växte upp med sin mamma som hade psykiska problem, och tillbringade ett år i 

fosterhem.  

Stephanies (30) föräldrar separerade tidigt eftersom pappan hade missbruksproblem. De hade 

sedan delad vårdnad, och mamman träffade så småningom en ny man som inte behandlade 

Stephanie väl.  

Gina (26) växte upp med två föräldrar som hade missbruksproblem.  

 

Våra huvudteman är; 

• Gynnsamma egenskaper och förmågor  

• Skyddande familjefaktorer      

• Betydelsefulla relationer  

• Fritidsintressen  

• Såg och uppmärksammade   

• Gjorde det lilla extra  

• Fick hjälp att bearbeta  

• Socialarbetarens förmåga och kunskap  

• Relationsskapande 
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Vad upplever några vuxna maskrosbarn ha varit bidragande till att deras 

liv har fått en positiv utveckling, trots svåra uppväxtförhållanden? 

 

6.1 Huvudtema 1: Gynnsamma egenskaper och förmågor 

Detta huvudtema skapades då vi kunde se att våra intervjupersoner besitter olika egenskaper 

och förmågor som varit gynnsamma för deras utveckling. Vi kommer under detta huvudtema 

att redovisa följande underteman; Positiv inställning, Social förmåga, Lätt för sig i skolan, 

Komma till insikt och Individuella strategier.  

 

6.1.1 Positiv inställning 

Alla intervjupersoner beskrev sig själva som positiva och i deras livsberättelser kunde man 

även genomgående se en positiv inställning till livet. Linda berättar att hon tror att hennes 

positiva inställning har bidragit till hennes livsutveckling, och så här svarar hon på frågan om 

hur hon tyckte att skolan var:  

 

Jag älskade skolan. Jag har alltid varit väldigt bra i skolan och duktig, och blev alltid 

typ bästis med alla fröknar och andra. Det negativa var att jag var väldigt mobbad 

under... ja, men under grundskolan skulle jag säga. När jag började på gymnasiet 

blev det bättre. 

 

Linda börjar att berätta om skolan i positiva termer, trots att hon utsattes för mobbning. Det 

gör även Gina som också blev utsatt för mobbning. Det blir tydligt att de båda främst väljer 

att fokusera på det som varit positivt under skolgången. Som vi tog upp i tidigare forskning 

menar Mohr och Rosén (2017) att positiv omformulering och acceptans är skyddsfaktorer 

som kan hjälpa unga personer att hantera traumatiska händelser. 

 

I Ulrikas fall har hennes framtidstro hjälpt henne; ” Men sedan så tänker jag att positivitet 

alltid hjälper, och jag hade väl hopp om att det skulle bli bättre, tror jag”. 

Vi tänker att deras positiva inställning kan ha hjälpt dem att klara av svåra omständigheter i 

barndomen. Att ha en förmåga att kunna tänka positivt minskar också enligt Jasers et al. 

(2010) studie risken för unga som växer upp med en deprimerad förälder att själva drabbas av 

depression.  
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6.1.2 Social förmåga 

Samtliga intervjupersoner uppvisar även en social förmåga. De har haft lätt för att knyta 

kontakter och skaffa vänner. Helena uttrycker sig så här:  

 

Också att skapa relationer var jag jätteduktig på, både vuxna och kompisar och så 

där. Så jag har haft väldigt mycket människor omkring mig liksom, utöver familjen. 

 

Stephanie berättar en historia som illustrerar hur hennes personlighet hjälpt henne i svåra 

situationer: 

 

Alltså, jag tror att jag aldrig har varit blyg har hjälpt mig ganska mycket. Mamma 

har så här, det låter hemskt, men roliga anekdoter. Det är inte roligt egentligen, men 

från att jag var hos min pappa och han liksom söp sig full och jag hoppade ut genom 

fönstret. Han bodde på bottenvåningen, och sprang till närmsta pizzeria och ringde 

henne för att jag skulle få komma hem. När hon kom och hämtade mig så satt jag typ 

och hade fått en pizza och satt och drack en läsk, för att jag hade babblat så mycket 

med dom som jobbade där.  

  

Deras sociala förmåga kan ha varit viktig för att hitta andra sammanhang utanför familjen, 

och utöka det sociala umgänget. Som vi tidigare nämnt har Khambatis et al. (2018) studie 

visat att social förmåga ökar välmåendet och även chanserna att lyckas med studier.  

 

6.1.3 Lätt för sig i skolan 

Huruvida intervjupersonernas sociala förmåga har bidragit till att de har lyckats med sina 

studier vet vi inte, men faktum är att alla även beskriver att de har haft lätt för sig i skolan. 

Alla sex har studerat på högskolenivå och visar på studiebegåvning, vilket i viss mån har med 

intelligens att göra. Man kan från deras svar utläsa att deras studiebegåvning har haft 

betydelse för deras utveckling. Både Ulrika och Kalle berättar att skolan har gett dem 

möjligheter och en ökad frihet, medan Linda och Gina framför allt talar om att de har fått 

självförtroende genom studierna. Så här uttrycker sig Gina: 

 

Ja, och sedan … jag tror också studier har varit bra. Typ bo och ja, men kunna 

utvecklas och se saker från olika perspektiv, så. Det är något som har fått mig att tro 

på mig själv, för att jag är ju bra på att plugga. 
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Kalle gör liknande reflektioner:  

 

Ja alltså, jag har ju tack och lov alltid haft lätt för skolan och där kommer väl det här 

med intelligens in. Att jag hade tillräckligt bra, för att det har ju också räddat mig 

liksom. Även fast jag knappt gick i skolan och bytte mitt i ett läsår så klarade jag det 

ändå, och läste på högskola sedan. Så jo men jag hade lätt för mig, det gick fort för 

mig. 

 

Kalle var den enda som beskrev sig själv som intelligent, och att det har gagnat honom. Jaffee 

et al. (2007) har funnit att en iq-nivå som är över genomsnittet kan vara en skyddsfaktor för 

killar som växer upp under missförhållanden. Sambandet kunde inte ses när det gäller tjejer 

(ibid). Vi ser dock att även kvinnorna i vår studie kan ha blivit hjälpta av sin intelligens, för 

att kunna studera vidare och få de arbeten de vill ha. Höjer och Johanssons (2013) studie 

stärker vårt resonemang, då de hävdar att skolan kan skapa förutsättningar för högre 

utbildning, vilket i sin tur leder till bättre livschanser. 

 

6.1.4 Komma till insikt 

Ett annat mönster vi har sett hos dessa intervjupersoner är att de under barndomen eller 

senare i livet talar om att de har kommit till insikt om föräldrarnas problem. De som fick 

insikter under barndomen berättar att de jämförde sin hemsituation med andra barn och med 

egna ögon kunde se hur annorlunda det kunde vara. Både Kalle och Gina förstod tidigt att 

något var fel. Så här berättar Gina:  

 

Så då kunde jag säga ifrån. Säga att det här var fel även om det var att dom ... Ja, 

men även om mina föräldrar kanske inte tyckte samma, så kunde jag ändå se att det 

inte stämde. Att det inte var så hos andra, och så kunde jag prata med kompisar om 

det och deras föräldrar och ... jag kunde söka hjälp också ganska fort. 

 

För andra kom insikterna senare. I vissa fall har högskolestudierna bidragit till nya perspektiv 

på tillvaron. Ulrika fick en ökad förståelse genom studierna; “Alltså, nu när jag har läst 

psykologi så förstår jag att jag var ett så kallat motståndskraftigt barn”. 

De berättar också om hur mycket livet förändrades när de flyttade hemifrån och de fick lite 

distans till sina hemförhållanden. Linda fick en viktig insikt när hon flyttade hemifrån:  
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För jag var ju jätterädd för att flytta hemifrån. För jag var rädd att min mamma 

skulle bli jättedålig, för att jag har ju tagit hand så himla mycket om henne, och då 

tänkte jag att ja, men om jag flyttar hemifrån, vem ska ta hand om henne då? Och 

sedan visade det sig att hon typ mådde bättre för att hon var tvungen att ta hand om 

sig själv. [...] För min mamma funkar lite på det sättet att hon behöver krav. Hon var 

jätteduktig när jag var liten och tog hand om mig, liksom. För att hon var tvungen att 

ta hand om mig, för att jag inte kunde ta hand om mig. 

 

Vi tänker att dessa insikter har varit viktiga för att kunna förstå och bearbeta tidigare 

upplevelser. Antonovsky menar att det är angeläget att vi kan sortera våra sinnesintryck. Då 

tillvaron blir mer begriplig kan vi bringa ordning i kaos, vilket också reducerar stress. 

Begriplighet är en viktig komponent för att uppnå KASAM, en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005:44-46). Meningsfullhet är den tredje och kanske viktigaste komponenten 

som behövs för att uppnå KASAM. Antonovsky (2005:44-46) anser att det måste finnas 

områden i individers liv som upplevs som meningsfulla för att vi ska orka ta itu med de 

utmaningar vi ställs inför under livets gång. Alla sex intervjupersoner arbetar idag i 

organisationen Maskrosbarn utöver ordinarie sysselsättning. När de pratar om arbetet med 

barn märks ett tydligt engagemang. Så här uttrycker sig Gina: 

 

Jag vill hjälpa ... Jag vill jobba med barn och visa hur mycket bra grejer det finns, 

och visa att det finns så mycket friskt också. 

  

Vi uppehåller oss vid frågan om var hon tror att hennes drivkraft kommer ifrån:   

 

Jag vet inte om det kan vara den här känslan av att det här inte är rätt. Liksom nu har 

jag kanske kommit över min situation att det inte var rätt att jag skulle ha det så. Så 

nu är det kanske mer att jag har flyttat den till ett större perspektiv. Det är inte rätt 

att andra barn ska ha det så. 

 

Fyra av de sex intervjupersonerna har valt att utbilda sig till socionomer. Vi kan anta att de 

kan använda sig av sina egna erfarenheter i arbetet med människor som befinner sig i utsatta 

situationer. När de tidigare erfarenheterna blir en tillgång i arbetet så får de också en mening. 

Mengs et al. (2018) studie visade bl.a att unga vuxna som kan finna en positiv mening i 

tidigare trauman blir mer motståndskraftiga än de som växer upp under liknande 
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omständigheter och inte finner en positiv mening i det som skett. Stephanie har redan hunnit 

arbeta ett tag som socionom. Hon får frågan om vad hon inspireras av idag:  

 

Jag blir inspirerad av människor som… Alltså jag blir inspirerad av skyddsfaktorer 

hos människor, tror jag. Alltså typ i mitt yrke där jag jobbar med ganska knepiga 

personer så kan jag tycka att det är väldigt härligt med typ rättshaverister. Det är så 

himla så här skyddsfaktor att kunna hävda sig och säga så här ”Det här och det här 

och det här har jag rätt till”, när man befinner sig i en ganska skitsituation.[...]Det 

tycker jag är roligt. Alltså, personer som befinner sig ganska mycket på samhällets 

botten som ändå typ så här orkar kämpa för sig själv. Det tycker jag är inspirerande.  

 

I intervjuerna har även många andra förmågor kommit upp som vi anar har varit bidragande 

till en positiv utveckling som t.ex. anpassningsförmåga, att kunna säga ifrån och göra revolt, 

fantasiförmåga och att känna tacksamhet. Vi har dock valt att inte redovisa de egenskaperna 

mer ingående då dessa inte utgör de tydligaste mönstren bland våra intervjupersoner. 

  

6.1.5 Individuella strategier  

Fem av sex av våra intervjupersoner berättade om olika strategier de använt som barn för att 

hantera sin vardag. Två av de vanligaste strategierna bestod i att de vågade anförtro sig åt en 

vän och att de valde att gå i psykoterapi. Fem av våra intervjupersoner berättar att de har 

kunnat anförtro sig om sina problem till en eller flera vänner. Gina berättar om när hon för 

första gången vågade anförtro sig: 

 

Ja, jag kommer ihåg att jag… att det kanske var i 6:an eller 7:an som jag gick på 

morgonpromenader, och då liksom fick någon uppenbarelse om att det här inte är 

rätt. Det känns i hela kroppen att det ska inte vara så här hemma. [...] Då pratade 

jag nog ganska fort med en av mina kompisar, och sedan så pratade jag med… Det 

var väl fyra som umgicks då, och då kunde jag vara väldigt öppen med dom, så. 

. 

Vi anser att det krävs ett visst mod att våga anförtro sig åt någon. Mohr & Roséns (2017) 

studie visade att känslomässigt stöd är en viktig skyddande faktor för att utvecklas som 

person för de som vuxit upp under olika typer av missförhållanden. 

Fem av sex av våra intervjupersoner gjorde även ett aktivt val att gå i psykoterapi. Vi 

kommer att gå in mer på hur terapi har hjälpt våra intervjupersoner under temat ”Positiva 

erfarenheter av socialarbetare och andra professionella”. Vi vill dock även här lyfta fram att 
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valet att gå i psykoterapi är en strategi som visar på mod och handlingskraft. Våra 

intervjupersoner berättade att det hjälpte dem att skapa bättre förutsättningar för sig själva.  

 

En annan vanligt förekommande strategi vi kunde se bland våra intervjupersoner var en vilja 

att vara till lags eller att vara den ”duktiga flickan”. Det var något som Ulrika, Gina och 

Linda uttryckte att de försökte vara. Ulrika sa bland annat så här: 

 

Jag hade kanske ganska mycket press hemifrån, ville inte göra någon besviken, fick ta 

ansvar för ganska mycket ganska tidigt, och ville väl visa att jag klarade det. Sedan 

fick man ju positiv feedback från lärare eller andra när man var duktig och det tyckte 

jag om för det var ganska mycket negativt hemma, och då tog jag på mig den duktiga 

flickan rollen. 

 

Parentifiering innebär att ett barn tar på sig skyldigheter och ansvar som egentligen ska ligga 

hos föräldrarna. Detta görs ofta på bekostnad av barnets egen utveckling (Jurkovic, 1997:4). 

De finns flera negativa konsekvenser av parentifiering och en av de mest framträdande är att 

barnen går miste om sin barndom när det måste ta hand om sina föräldrar. Detta kan senare i 

livet innebära att barnet utvecklar känslor av besvikelse och bitterhet gentemot föräldrarna 

(Jurkovic, 1997:51). Chase, Deming och Wells (1998) fann bl.a. i deras studie att de 

ungdomar vars föräldrar var alkoholister visade på högre nivåer av parentifiering än vad de 

barn som inte hade föräldrar som led av missbruksproblematik gjorde. Hooper, Marotta och 

Lanthiers (2008) studie är istället en av de få studier som lyfter fram positiva aspekter av 

parentifiering. De ungdomar som behövde ta på sig ett föräldraansvar var i större utsträckning 

motståndskraftiga än ungdomar som inte hade frånvarande föräldrar (ibid). Det är svårt att 

veta om parentifiering verkat skyddande eller skadande för Ulrika, Gina och Linda. Dessa 

kvinnor berättar att de idag mår väldigt bra och att den “duktiga-flickanrollen” har hjälpt dem 

att prestera studiemässigt. Samtidigt berättar Linda om hur hon idag måste arbeta med att inte 

enbart se sitt värde i det hon presterar. Så vi kan ana att parentifiering resulterat i både 

positiva och negativa konsekvenser för våra intervjupersoner.  

 

Nästan alla våra intervjupersoner, Helena, Ulrika, Linda, Gina och Kalle, berättade att det var 

viktigt för dem att som barn/ungdom flytta ifrån den missbrukande eller psykiskt sjuka 

föräldern. Detta skedde vanligtvis genom ett aktivt val att flytta hemifrån. För Kalles del 

skedde dock denna flytt som liten, då socialtjänsten bestämde att han skulle flytta ifrån sin 
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psykiskt sjuka mamma till sin pappa. Dessa olika strategier att ta sig bort från förälderns 

problematik och skapa sitt eget liv ledde till viktiga vändpunkter i intervjupersonernas liv. 

Clausen (1998:202) definierar begreppet vändpunkter som en händelse eller en tidpunkt som 

leder till att en individ väljer en annan väg än vad hon/han var på väg att ta. Vändpunkter kan 

bestå av egna aktiva val men även av plötsliga händelser som ligger utanför en individs 

kontroll (Clausen, 1998:203). Gina berättade så här om sitt första egna boende efter att ha 

flyttat hemifrån:  

 

Men sedan efter det, då fick jag ju min del av arvet. Jag kunde köpa en lägenhet som 

bara var min. En liten etta där jag och mina katter kunde bo och bara landa och få 

vara liksom trygga typ. Jag tror det gjorde att det vände. Lite att jag fick landa, 

liksom. Det kändes lite som att den lägenheten tog hand om mig på något sätt. 

 

Två av våra intervjupersoner, Ulrika och Helena, beskrev även att det varit viktigt för dem att 

i vuxen ålder helt bryta kontakten med den missbrukande eller psykiskt sjuka föräldern för att 

på så sätt kunna komma vidare i livet och må bra. Barndomssociologin lyfter fram att barn 

inte enbart ska ses som passiva mottagare, utan som sociala aktörer (Halldén, 2007:27). Då 

nästan alla av våra intervjupersoner berättade att de använt någon form av strategi som barn, 

så kan vi i linje med barndomssociologin se dem som aktörer och inte enbart som offer för 

olika omständigheter.  

 

6.2 Huvudtema 2: Skyddande familjefaktorer 

Helena, Ulrika, Kalle, Linda och Stephanie berättade om olika faktorer som verkat skyddande 

inom familjen. Det kunde till exempel vara stöd av ett syskon eller fina stunder tillsammans 

med den missbrukande eller psykiskt sjuka föräldern. I Helenas fall var det en aktivitet som 

hela familjen gillade och gjorde tillsammans: 

 

Så det har varit mamma som har varit liksom föräldern i livet och hon har varit min 

volleybolltränare och hela familjen har spelat mycket volleyboll ihop. Ja men så här 

aktiv familj, vi har umgåtts mycket, men mamma är då psykiskt sjuk och drack 

jättemycket så att det var ju liksom en dimension i det. Även om mamma, mamma var 

tränare under en tid, så var mamma glad och bra där liksom. Så det gjorde ju också 

att vi kunde bonda och få en fin relation där. 
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Anknytningsteorin lyfter fram att en grundläggande instinkt hos människan är att knyta an till 

andra människor. I barndomen sker denna anknytning främst till föräldrarna då barnet är 

beroende av dessa för att få stöd, tröst och skydd (Bowlby, 2010:146). Det finns starkt stöd 

för att en individs anknytningsmönster, som denne utvecklar under barn och tonårstiden, i 

stor grad påverkas av hur föräldrarna behandlar barnet (Bowlby, 2010:149). Vi anar att dessa 

fina stunder med den missbrukande eller psykiskt sjuka föräldern kan ha hjälpt våra 

intervjupersoner att skapa en lite sundare anknytning till dessa. 

 

Linda berättade att hennes mamma var öppen med att hon hade psykiska problem:  

 

Jag förstod väl som sagt att hon var sjuk, men det var inget konstigt, inte förrän ja, 

men när jag började närma mig tonåren som jag tyckte att ”Nej, men här är ju 

någonting som inte riktigt stämmer”. Men hon har också varit öppen med sin 

sjukdomsbild. 

 

Begriplighet är som tidigare nämnts, en av komponenterna i Antonovskys KASAM 

(Antonovsky, 2005:44). Begriplighet har att göra med en persons förmåga att kunna förstå 

vad som händer och uppleva händelser som förutsägbara (ibid). Vi tror att de stunder 

föräldrarna varit ärliga och berättat om sin problematik har hjälpt Linda och även några andra 

av våra intervjupersoner att förstå deras föräldrar.  

Hälften av våra intervjupersoner berättade att de även hade haft en förälder som varit 

närvarande och inte lidit av psykisk ohälsa eller hade missbruksproblem. Dessa föräldrars 

kärlek och omsorg hjälpte våra intervjupersoner att hantera det jobbiga som hände hos den 

sjuka föräldern. Så här berättade Kalle om sin pappa: 

 

Han var ju liksom en bra förälder så, han var ju mycket bättre än min mamma om 

man får uttrycka det så. Även om han själv inte, han fick ju helt plötsligt ett barn som 

han skulle ta hand om. Så han gjorde så gott han kunde, men jag trivdes ju mycket 

bättre. Det var liksom, spillde man ett ut ett glas mjölk hos min pappa så var det 

bara; “Nej men oj hoppsan vad är det som händer, vi torkar upp det liksom”. 

 

Alexanderson och Näsmans (2017b) studie visar dock att barn till missbrukare inte alltid blir 

hjälpta av att ha en förälder som inte har missbruksproblematik. Den icke missbrukande 

föräldern kan ha egna problem som står i vägen för att kunna skydda barnet från den andra 
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förälderns problematik. Det är även svårt för den icke missbrukande föräldern att skydda 

barnet från missbruket i de fall föräldrarna har separerat (ibid).  

Sagy och Dotan (2001) lyfte i sin studie fram vikten av känslan av familjesammanhang för 

barn som utsätts för olika typer av missförhållanden av sina föräldrar. Känslan av 

familjesammanhang är ett begrepp som utgår från att föräldrar både kan ha skyddande och 

skadande påverkan på barnet på samma gång (ibid). Vårt resultat går i linje med den 

forskningen, då nästan alla våra intervjupersoner kunde lyfta fram något eller någon som varit 

skyddande inom familjen, trots att en stor del av barndomen upplevdes som svår. McCarty 

och McMahon (2003) lyfte i sin studie fram god kommunikation som en viktig skyddande 

faktor inom familjer där barn har förhöjd risk att utveckla psykisk ohälsa. Detta var dock 

inget vi fann starkt stöd för i vår studie, då det endast var en av våra intervjupersoner som 

upplevde att hon kunde kommunicera med någon i familjen om det som upplevdes som svårt.  

  

6.3 Huvudtema 3: Betydelsefulla relationer 

Alla intervjupersoner pratade om betydelsefulla relationer de haft med vänner, släktingar och 

vuxna. Dessa relationer sägs ha varit viktiga för deras positiva utveckling. Här kommer vi 

redovisa resultatet med hjälp av underteman: Stödjande släktingar och andra vuxna och 

Vänner.  

 

6.3.1 Stödjande släktingar och andra vuxna  

Som vi varit inne på består Antonovskys hanterbarhet inte enbart av individens egna 

kvaliteter, utan även av de personer runt omkring individen som på olika sätt kan fungera 

som en resurs (Antonovsky, 2005:45). Vi har funnit att nästan alla våra intervjupersoner, fem 

av sex, har haft en eller flera viktiga vuxna omkring sig som har fungerat som en resurs. Allra 

vanligast var att denne vuxna var en släkting. Werner och Johansson (2004) lyfte i sin studie 

fram vikten av socialt stöd för barn som vuxit upp med alkoholiserade föräldrar. De barn som 

hade stöd av personer runt omkring dem i barndomen visade på bättre utfall i vuxen ålder än 

de som inte haft sådant stöd (ibid). Så här berättade Linda om sin farmor: 

 

Ja, hon bodde också i samma stad. Så dom kunde avlasta om min mamma inte 

orkade, eller min farmor kunde komma och bo hos oss och sådana saker. [...] Om 

hon blev dålig. Hon behövde ju ibland läggas in på psyket, när hon blev jättedålig 

och så. 
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I detta fall fungerade Lindas farmor som en extraförälder när hennes mamma inte klarade av 

att ta hand om henne. Werner och Johanssons (2004) studie visade vidare på att de döttrar, 

vars föräldrar missbrukade alkohol, mådde bättre i vuxen ålder om de hade haft en farmor 

eller mormor som fungerat som en extraförälder. Ulrika hade en moster som hon uppskattade 

väldigt mycket och som fick henne att känna sig speciell:  

 

Hon ägnade så mycket tid åt mig. Om jag sa att jag ville ha hundra flätor, då satt hon 

och gjorde hundra små flätor, och den tiden hade mina föräldrar aldrig lagt på mig. 

 

Det har också varit vanligt förekommande att denna viktiga vuxna inte varit en släkting utan 

istället en kompis förälder, eller som i Helenas fall en tränare. Så här sa Linda om det stöd 

hon hade fått av sina kompisars föräldrar: 

 

Mm, jag har ju extremt bra relation oftast med mina kompisars föräldrar. [...]För det 

har varit oftast att dom har som velat ta hand om mig lite extra. Så jag har ju 

spenderat jättemycket tid och typ pratat med mina kompisars storasyskon. Eller du 

vet, varit där och ätit eller följt med dom på semestrar och sådana saker. 

 

När barn och ungdomar känner sig trygga brukar ett naturligt nästa steg vara att avlägsna sig 

från den vårdgivare som barnet knutit an till och ge sig ut och utforska omgivningen 

(Bowlby, 2010:147). Nästan alla våra intervjupersoner har visat på en stark social förmåga 

och vi anar att relationerna till släktingar och vuxna har bidragit till deras förmåga att knyta 

nya kontakter.  

 

6.3.2 Vänner  

Samtliga intervjupersoner berättade att de haft minst en nära vän under uppväxten som betytt 

mycket för dem. Moses och Villodas (2017) studie visade bland annat att goda 

vänskapsrelationer fungerade som en skyddande faktor för barn och unga som vuxit upp 

under olika typer av missförhållanden. Studien visade att vänskapsrelationer ledde till att 

utsatta unga i större utsträckning deltog i sociala aktiviteter utanför skolan. Helena hade en 

aktiv fritid och berättade om hur hon via volleybollen fann viktiga vänner: 

 

Sedan hade jag en kompis i volleybollen, alltså det som är fint i volleybollen är också 

att det är så stor åldersskillnad, så att när jag var sexton så hade jag ju en lagkompis 
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som var tjugofem. Vi blev jättenära vänner och hon var också en sådan som tog hem 

mig, vi umgicks hemma och jag fick hänga med hennes familj så. 

 

Både Gina och Linda berättar om vänner som varit viktiga för dem i barndomen och att de 

fortfarande än idag har kvar dessa vänner i sina liv. Så här berättade Gina om sina två 

närmaste vänner: 

 

Så två av dom är jag fortfarande väldigt nära med, och dom har ju alltid försökt 

hjälpa till och liksom stötta. Även om dom inte alltid kunnat göra så mycket åt 

situationen så. Men... ja det har nog varit en räddning, tror jag. Att dom fanns där 

och att jag kände att jag kunde prata med dom. 

 

Fogler och Wrights (2013) studie visade att vänskapsrelationer minskade risken för att 

drabbas av psykiska besvär som ångest och depression. Vi anar att våra intervjupersoners 

vänskapsrelationer har varit en av de bidragande faktorerna till att de idag mår bra, trots svåra 

omständigheter i barndomen. Som vi redovisat ovan kan stödjande släktingar och vuxna ha 

ökat våra intervjupersoners hanterbarhet. Vi kan även ana att de fina vänskapsrelationer som 

samtliga av våra intervjupersoner berättat om också har ökat deras hanterbarhet, i och med att 

även vänner kan fungera som en resurs (Antonovsky, 2005:45). 

 

6.4 Huvudtema 4: Fritidsintressen  

Detta tema bygger på att samtliga intervjupersoner berättade att de hade haft olika intressen 

under uppväxten. Deras fritidsintressen verkar ha fyllt olika funktioner. För vissa har dessa 

intressen lett till ett ökat självförtroende, då man har fått bekräftelse på att man är bra på 

något. Några beskriver intressen som har krävt ett stort engagemang. För andra har vännerna i 

sammanhanget varit viktigare än själva aktiviteten.  

Helena, Stephanie, Linda och Ulrika utövade olika aktiviteter ihållande under många år. 

Ulrika höll på med handboll som hon uttryckte var jätteroligt. Sedan började hon med 

klättring, ett intresse hon höll på med i sex år. Stephanie satsade på friidrotten och var även 

med i scouterna under många år. När hon så småningom gick med i ett politiskt 

ungdomsförbund upptog det all hennes tid. Så här beskriver hon: 

 

 Under min gymnasietid så var det Europaparlamentsval 2009 och sedan så var det 

riksdagsval 2010. Så det fanns alltid någonting att göra. Så jag åkte runt till andra 
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skolor och debatterade och höll föreläsningar istället… och det var liksom där jag 

fick min skolning genom mitt politiska ungdomsförbund och alla mina vänner. Och 

liksom...möjlighet att hitta mig själv och det passade mig ganska bra att ha någonting 

att göra. 

 

Helena har upplevt volleybollen som direkt avgörande för hennes utveckling: 

 

Att få vara liksom, men jag fick ju möjlighet att bli lagkapten och liksom bli sedd och 

bekräftad och utvecklas. Det är så mycket i volleybollen som har varit, ja men 

skyddsfaktorer ser jag nu när jag läser om allt liksom, verkligen. Det är så mycket i 

volleybollen som jag har att tacka för hur jag mår idag. 

 

Gina utövade många aktiviteter, men det var scouterna som gjorde starkast avtryck. I hennes 

fall verkar hon främst ha tyckt att det var skönt att komma hemifrån och att lägrets struktur 

gav henne en trygghet. Hon går inte in så mycket på aktiviteten i sig utan fokuserar mer på 

sammanhanget, och att det till motsats mot skolan kändes lättare att umgås med kompisar där, 

när de hade gemensamma uppgifter de skulle lösa. Kalle fick också nya vänner och 

bekräftelse från andra genom sitt dataspelande. 

Linda berättar att hon prövade många olika aktiviteter under uppväxten innan hon till slut 

fastnade för ridning, vilket för övrigt är något hon fortfarande håller på med idag. Hon 

berättar att hon i stallet kunde släppa all oro och vara fullt närvarande i arbetet med hästarna. 

När Kalle, Helena, Stephanie och Linda talar om sina fritidsaktiviteter uttrycker de på olika 

sätt att aktiviteten var mer än ett tidsfördriv. Aktiviteterna upptog en stor del av deras tid och 

krävde deras fulla uppmärksamhet.  

 

Den ungerska psykologiprofessorn Mihály Csíkszentmihályi har forskat mycket om något 

han kallar för ett tillstånd av “flow”.  För att uppnå “flow” behöver vi känna att vi har 

möjlighet att klara av den utmaning vi står inför. Det ska vara en utmaning som har ett 

mätbart mål och kräver så mycket koncentration att vi inte förmår att tänka på något annat 

samtidigt. Då vi glömmer tid och rum och även medvetenheten om vårt jag, uppstår en 

optimal upplevelse som kallas “flow” (Csíkszentmihályi, 2016: 99). Han menar att 

människan försöker hitta mål som ger mening åt livet, och att upplevelser av “flow” skänker 

mening (Csíkszentmihályi, 2016:256-257). Vi kan anta att dessa intervjupersoner upplevde 

en känsla av “flow” när de gav sig hän åt sina fritidsintressen. Genom ovanstående citat kan 
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vi utläsa att de har upplevt sina fritidsintressen som meningsfulla. Vi tänker också att dessa 

aktiviteter varit en tillflyktsort, en möjlighet att komma bort från sin hemmiljö och vara i ett 

annat sammanhang.  

 

Upplever dessa vuxna maskrosbarn att socialarbetare, eller andra 

professionella har gjort något som de anser varit hjälpande, och i så fall 

vad? 

      

6.5 Huvudtema 5: Såg och uppmärksammade  

Temat “såg och uppmärksammade” kom till då mer än hälften av våra intervjupersoner, 

Helena, Kalle, Stephanie och Lena, uttryckte att de blivit sedda av lärare i skolan. Med sedd 

menas i detta sammanhang att våra intervjupersoner upplever att lärarna brydde sig om dem 

lite mer än att bara behandla dem som en i mängden. Uppmärksammad innebär att 

intervjupersonerna upplevde att professionella eller socialarbetare uppmärksammade något 

som intervjupersonerna ville eller att något var fel. Under detta tema är det framförallt 

professionella i skolan som lyftes fram av våra intervjupersoner. Helena uttryckte sig såhär 

om skolan: 

 

Någonstans så tror jag att det verkligen var min räddning, för jag var duktig i skolan, 

jag blev sedd. Jag fick liksom utrymme att ha trygga vuxna omkring mig och jag fick 

utrymme att få uppmärksamhet att bli sedd, framförallt för att jag inte kände att jag 

blev det hemma. 

 

Höjer och Johanssons (2013) studie lyfte fram att skolan kan fungera som en trygg och lugn 

plats för utsatta barn. För de barn som lever i kaotiska familjesituationer är det värdefullt att 

få komma till en strukturerad plats, vilket i sin tur kan hjälpa ungdomar att få ökad kontroll 

över sina liv (ibid). Vi upplevde att det varit viktigt för några av våra intervjupersoner att 

komma till skolan och få ha det lugnt och skönt till skillnad från hur det kändes hemma. 

Stephanie berättade att en lärare hade gett henne värdefulla tips utifrån den situation hon 

befann sig i. Hon kände även att denne lärare brydde sig om henne då han upprepade gånger 

frågade hur det gick för henne: 

 

Det var liksom så, och då så kollade dom på mina betyg och då var det min 

mattelärare som var lite så här... Han kände jag brydde sig om mig. Han sa så här; 
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”men skit i min kurs. Det är bättre att du får streck i den.” Eller om det var bättre att 

jag skulle få IG än streck ”Och så kan du läsa upp den sedan igen på något sätt”. Så 

att han var väldigt mycket liksom att han frågade mig i korridoren och så där, ”Hur 

går det nu?” och så. 

               

Det som är gemensamt för våra intervjupersoner som upplevde att de blev sedda av lärare i 

skolan var att den kontakten fick dem att känna sig speciella. Maskrosbarns (2016:17) rapport 

lyfte fram att en av de viktigaste sakerna för de ungdomarna som deltog i deras undersökning 

var att de kände att vuxna runt omkring dem brydde sig om dem på riktigt. Detta går i linje 

med det resultat vi ser i vår undersökning, då vi kan se hur dessa lärare genom att de visat att 

de bryr sig varit betydelsefulla för våra intervjupersoner. 

 

Skolan uppmärksammade eller fick reda på att det var något som inte stämde hemma hos fyra 

av våra intervjupersoner, Stephanie Gina, Ulrika och Helena. Helena berättade så här om när 

hennes mentor i skolan uppmärksammade att någonting var fel: 

 

Jag hade aldrig pratat om det, förutom till den här enda kompisen, men han såg 

någonting min mentor och var så här, jag tror att det är bra att du går och pratar. 

Det är nog en av dom största vändpunkterna i mitt liv när jag fick prata med henne 

och bara fick släppa på allt och sen hade jag henne i tre år under gymnasietiden.  

 

I Alexanderssons et al. (2017a:42) rapport undersöktes bland annat hur många ungdomar som 

skolan uppmärksammade som hade föräldrar som led av olika typer av 

missbruksproblematik. Av de ungdomar som berättade att skolan visste om deras föräldrars 

problematik var det mindre än hälften som blev erbjudna något stöd av skolan (ibid). Av våra 

fyra intervjupersoner, som skolan uppmärksammade, var det tre som blev erbjudna 

samtalsstöd hos kurator och en lärare gjorde en orosanmälan till socialtjänsten.  

 

Även om det mest varit lärare som lyfts fram av våra intervjupersoner när det kommer till att 

se och uppmärksamma dem som barn, så vill vi även lyfta fram en situation där Kalle kände 

att han blev förstådd av en socialarbetare.  

 

Jag vågade ju liksom inte säga såhär att jag vill inte vara så mycket hos min mamma 

eftersom man har ju den där lojaliteten när man är barn. Så att dom la väl nästan 
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orden i munnen på mig och sa lite grann att kanske är lite mycket att åka dit liksom, 

så att vi rekommenderar det här istället. Då var det mycket mera sällan, och det blev 

ju jag superglad för dom liksom hjälpte mig att uttrycka det jag egentligen inte riktigt 

vågade formulera. 

 

Enligt barndomssociologin ska barndomen ses som en social konstruktion och denna teori 

betonar även vikten av att barn ska få komma till tals (Halldèn, 2007:27-28). I detta citat av 

Kalle kan man dock se att han värdesatte precis det motsatta, att han slapp komma till tals. 

Eriksson & Näsman (2008) komplicerar dock i sin artikel att barn inte endast ska ses som 

aktörer då de också är offer i behov av stöd och skydd. Kalle lyfte flera gånger fram hur 

viktigt det hade varit för honom att socialarbetaren hade varit så skicklig att ”läsa mellan 

raderna” vilket ledde till att han slapp säga vad han egentligen ville.  

 

6.6 Huvudtema 6: Gjorde det lilla extra 

Temat “gjorde det lilla extra” kom till då Helena, Linda, Kalle och Gina berättade att de 

uppskattade när professionella och socialarbetare gjorde saker utöver deras skyldigheter inom 

deras arbete. Att “göra det lilla extra” innebär i detta sammanhang att 

professionella/socialarbetare gör något mer än att se och uppmärksamma barnet. Så här 

berättar Linda om sin förskollärare: 

 

Jag vet i förskolan hade jag en fröken som följde mig, för jag började ju förskolan 

väldigt tidigt. Jag var bara sju månader för att mamma blev dålig, och då behövde 

pappa hjälp. Så jag började väldigt tidigt. Hon tog hand om mig från att jag började 

tills att jag slutade förskolan när jag var sju. Hon hette Inger, vi hade en jättefin 

relation. Hon verkligen minns jag jättemycket. 

  

För Linda var det viktigt att hennes förskollärare fanns där för henne under en längre tid. Att 

få skapa varaktiga relationer över tid med vuxna runt omkring var även något ungdomarna i 

Maskrosbarns (2016:17) rapport lyfte fram som betydelsefullt. Även Kalle och Helena 

berättade om lärare som tagit sig tid och på olika sätt visat att de brytt sig om dem. Kalles 

förskollärare gav alltid honom sitt äpple för att han inte skulle bli hungrig, då hans pappa ofta 

var sen att hämta honom. Linda berättade om hur den läkare hon haft som barn visat att hon 

brytt sig om henne genom att alltid finnas tillgänglig. Gina berättar om en präst som bland 
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annat delade med sig om att han överlevt cancer när Gina var orolig för sin mamma som fått 

cancer. 

 

Helena var den enda som lyfte fram att en socialarbetare ”gjort det lilla extra”. Denna kontakt 

var väldigt viktig för Helena och hon upplevde att socialarbetaren (skolkuratorn) gjorde mer 

för henne än vad hon behövde, vilket fick henne att känna sig speciell: 

 

Ja, det var så här, hon kunde avboka saker för att träffa mig, hon gjorde alltid det 

där lilla extra för att jag liksom skulle få må bra och hörde av sig, följde upp mycket 

så. Kom ihåg, det är en sådan där grej, kom ihåg namn på folk, kom ihåg... alltså att 

man var så här ”va kommer du ihåg vad jag sa?” och hon var så här ”det är klart 

liksom, jag bryr mig”. Så ja, det var en jättestor grej. 

 

Topor och Denhov (2015) undersökte i sin studie vad som varit hjälpande för personer som 

lider/lidit av psykiska sjukdomar i deras tillfrisknande. Dessa personer lyfte fram att de som 

hjälpt dem var när de professionella gjorde det lilla extra för dem. Det lilla extra i dessa 

sammanhang kunde vara som en klient berättade att en läkare satt och pratade med honom i 

ett par timmar, eller som en annan person berättade att hans boendestödjare lånade ut pengar 

(ibid). Även vår studie visar att det våra intervjupersoner upplevde som hjälpande bestod i att 

professionella ”gjorde det lilla extra” för dem. Topor och Denhovs (2015) studie visade att 

anledningen till att det ”lilla extra” uppfattades som hjälpande var just på grund av att 

klienterna kände sig uppskattade och utvalda. Detta hjälpte även i sin tur till med att utveckla 

eller bibehålla en god självbild (ibid).  

 

6.7 Huvudtema 7: Fick hjälp att bearbeta 

Temat ”fick hjälp med bearbetning” kom till då fem av sex av våra intervjupersoner, Kalle, 

Linda, Gina, Helena och Stephanie, lyfte fram att de gått i psykoterapi. Våra intervjupersoner 

beskrev terapin som en avgörande hjälp de fått av professionella för att kunna utvecklas i en 

positiv riktning. Genom terapin nådde de en djupare förståelse kring deras föräldrars 

problematik och det hjälpte dem även att bearbeta svåra minnen från barndomen. I Kalles fall 

beskrev han hur han för första gången kunde förstå att hans mamma var sjuk och att hon på 

grund av det inte kunde ta hand om sina barn. Så här berättar Linda om hur terapin hjälpte 

henne: 
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Jag har ju även gått i terapi, för att jag har haft mycket ångest, mycket oro som 

sådant som kommer ifrån barndomen, som ja, min mamma har lärt mig det. [...] För 

det är sådan hon är. Så det har ju hjälpt också jättemycket för att bli som trygg i mig 

själv, och bena upp vad är det faktiskt jag har varit med om för det går ju inte riktigt 

att hantera när man är i det. 

 

Nilsson och Svedin (2017:47) visar genom sin litteraturöversikt att olika psykologiska 

behandlingar för barn och ungdomar som utsatts för trauman minskar riskerna för att dessa 

ska utveckla psykisk ohälsa. Även våra intervjupersoner har lyft fram att psykoterapi har varit 

en bidragande faktor till att de har utvecklats i en positiv riktning, trots svåra 

barndomsupplevelser.   

 

Vad anser dessa vuxna maskrosbarn att socialarbetare kan göra för att 

uppmärksamma barn som växer upp under svåra förhållanden, och hur 

anser det att socialarbetare bör bemöta dem? 

 

6.8 Huvudtema 8: Socialarbetarens förmåga och kunskap  

Ulrika, Kalle och Helena fokuserar på socialarbetarens förmåga att uppmärksamma barn som 

far illa. De anser att socialarbetare behöver ha kännedom om hur missförhållanden i hemmet 

kan ta sig uttryck hos barnen. Ulrika belyser att det är vanligt förekommande att barn far illa 

och att socialarbetare måste veta hur barnen påverkas av det för att kunna uppmärksamma 

varningssignaler. Hon uttrycker sig så här: 

 

Ja, jag skulle nog absolut säga humörsvängningar eller som aggression eller att man 

blir oerhört ledsen över något ganska litet. Eh, eller att ja tydliga fysiska tecken som 

blåmärken och så ska man ju absolut uppmärksamma. Även undernäring tycker jag 

att man ska vara ganska noga med, fetma också om det är ett barn som tröstäter när 

dom blir illa behandlade. Vad finns det mer för varningstecken... att barnet är väldigt 

trött i skolan, inte sover. Barn som på något sätt uttrycker att dom får ta väldigt 

mycket ansvar, kanske barn som måste hämta sina syskon på dagis, ett barn som 

hämtar ett barn eller barn som måste gå och handla efter skolan eller måste gå hem 

för att ta hand om sin förälder. Om man får höra det ofta så kanske inte föräldern är 

förkyld, utan har en annan sjukdom så. 
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Helena tycker att man ska vara observant på små signaler, och att det alltid är värt att 

undersöka om det föreligger någon djupare problematik bakom ett beteende som väcker 

uppmärksamhet. Hon menar att även om det ibland kanske bara är ett “vanligt 

tonårsbeteende”, så är det bättre att ta det säkra före det osäkra och ta reda på vad beteendet 

beror på.   

      

Kalle anser att man ska lita till sin intuition: 

 

Jag tänker, när man kommer hem till någon så får man ofta en känsla ganska fort 

liksom om hur det är och att man kanske… och det här läste jag att någon 

socialarbetare sa som jag tyckte var himla bra, att det du känner när du kommer hem 

till en familj, du kanske tycker att det är lite olustigt, kom ihåg att det är så barnet 

har det dygnet runt. 

 

… och observera det subtila.  

 

 Att se kommunikation, det är mycket subtila saker som händer när man tittar på en 

familj, alltså hur man kommunicerar, hur dom tittar på varann, vad dom har för 

toner, om dom avfärdar varann, hur man själv blir mottagen, hur barnet ser ut att 

prioriteras och hanteras och pratas med. Alltså, allt sånt smälter ihop till en bild och 

känsla inom en själv 

 

Sammanfattningsvis uppfattar vi att intervjupersonerna anser att kunskap om hur 

missförhållanden i hemmet kan ta sig uttryck hos barnen hjälper socialarbetaren att 

uppmärksamma de som far illa. Intervjupersonerna påtalar även vikten av socialarbetarens 

individuella egenskaper, som nyfikenhet, intuition och observationsförmåga. Eileen Munro, 

som är en engelsk professor i socialpolitik har skrivit en rapport om barnskydd på uppdrag av 

den engelska drottningen. Munro (2011:90) anser att logiskt tänkande alltid har skattats högre 

än intuition, men refererar till ny forskning inom neuropsykologi av Hammond, som hävdar 

att olika uppgifter tar olika delar av hjärnan i anspråk. Att trösta ett barn kräver en intuitiv 

förmåga. Munro anser att man inte bör underskatta den intuitiva förmågan som enligt henne 

kommer med erfarenhet. En erfaren socialarbetare som träffar en familj kan snabbt snappa 

upp en känsla av familjedynamiken. Munro (2011:90) menar att socialarbetare måste förstå 
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vikten av att både ha en intuitiv och en logisk förståelse, och att det även bör vara vägledande 

när det gäller kompetens och utvecklingsområden för socialarbetare. 

 

6.9 Huvudtema 9: Relationsskapande 

Temat relationsskapande skapades då flera av våra intervjupersoner betonar vikten av att 

bygga upp ett förtroende och skapa förutsättningar för barnet att våga berätta. Stephanie anser 

inledningsvis att socialarbetare bör gå in i ett klientmöte med ett öppet sinnelag, och förstå att 

varje situation är unik: 

 

Alltså jag tänker så här att alla.... alla uppfattar en situation på olika sätt, och alla 

uppfattar sitt eget liv på olika sätt., och att det viktigaste är att inte gå in i...i ett möte 

med någon och tänka sig att man vet hur den har det. För man kanske vet exakt hur 

liksom situationen ser ut, men man kan aldrig veta hur en annan människa löser det, 

eller läser den situationen som en själv. Vissa saker kan ju vara, alltså se jättetuffa 

ut… utifrån. Men så att man liksom inte… man ska inte jobba så himla mycket med 

sin förförståelse tror jag, utan man ska försöka vara mer öppen och se fenomen för 

hur dom faktiskt är för den som behöver genomlida fenomenet.  

 

Ulrika säger att man aldrig ska stämpla barn som “problembarn”, för att de har det svårt 

hemma. Det är föräldrarna som bär problemet. Hon anser att det är större chans att barnet 

vågar berätta om socialarbetaren signalerar att barnet kan söka upp eller höra av sig till 

socialarbetaren när det känner sig redo. Winters et al., (2017) studie har också kommit fram 

till att det är viktigt att socialarbetare har en förmåga att anpassa sig efter barnet, och att de 

kan ändra mötestid och plats, om det behövs. Ulrika menar att det kan vara bra att börja prata 

om oladdade saker: 

 

Ja, jag tror att hon bara hade kunnat säga vi behöver inte prata om dina föräldrar, vi 

kan prata om något annat, då hade jag pratat. Jag gillar att prata, alltid gillat att 

prata så, men jag visste ju att hon skulle sitta och fråga mig, fråga ut mig om min 

pappa och då var jag rädd att jag skulle säga för mycket, och det ville jag inte. Men 

jag tror absolut att hon hade kunnat hitta en annan ingång, få mitt förtroende och sen 

hade jag öppnat upp mig, men det blev aldrig så. 
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Att prata om mindre laddade saker innan man kommer in på det som är känsligt, är också 

något som Winter al., (2017) lyfter fram i sin studie. Ulrika vet av egen erfarenhet hur viktigt 

det är att ta det barnet säger på allvar: 

 

Lyssna, lyssna, lyssna på barnet och visa att du tror på barnet, visa absolut ingen 

misstro, utan ta in det som barnet säger utan att försöka förminska eller förmildra 

eller vad man nu gör för det är lätt hänt att man försöker bortförklara och säga ja 

men pappa är bara stressad. Men det vill man inte höra som barn när man tagit mod 

till sig och berättat någonting. 

 

Maskrosbarns (2016: 58) rapport visar att majoriteten av de 103 ungdomarna som deltog, inte 

kände att socialarbetare lyssnade på dem. Linda lyfter också fram att socialarbetare bör ta sig 

tid, och att de lyssnar på barnen. Hon säger att det aldrig är en giltig ursäkt att säga att man 

inte har tid, utan att man får försöka lösa det på något sätt, t.ex. genom att ta upp problemet 

med sina chefer om det är resursbrist. Helena menar att det kan ta tid att bygga upp ett 

förtroende, och att det krävs att man har förtroende för socialarbetaren innan man vågar 

öppna sig om det mest privata. Kalle anser att de kan trygga barnet genom att informera 

barnet om vad det kan berätta utan att socialarbetaren måste föra det vidare. När barnet vet 

vad som gäller kan det själv välja hur mycket det vill avslöja. Kalle säger också att man kan 

underlätta för barnet att berätta genom att måla upp ett scenario: 

 

Att våga kommunicera ut det som faktiskt är jobbigt och sedan typ att man ställer 

frågan “När din mamma blir riktigt, riktigt arg hur blir hon där? Hur vet du det 

liksom? Vad händer då?” Alltså, att man liksom bygger upp scenarion och hjälper 

barnen för det är inte så lätt att komma på när man sitter där som barn, “Jaha det är 

någonting fel hemma, jag vet inte”. Man vet ju inte att det är fel. 

 

Trots att barn som är aktuella för en utredning enligt lag har rätt att vara delaktiga i de beslut 

som rör dem, visar studier såsom Erikssons (2012), att barn inte får delta i utredningar i den 

utsträckning som de skulle vilja. Gina om utredningsprocessen: 

 

Mm… ja, men ha förståelse för att det är ju antagligen en ganska traumatisk 

upplevelse att... Det är ju lite som att man vänder sig mot sin familj. Eh...och 

kanske... ja men se till att barnet är delaktigt hela vägen. Så här okej om vi har ett 

första informationsmöte så kanske vi måste ha ett till för att förklara sedan vad som 
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händer. Inte bara skicka ett brev till föräldrarna. Eller så här inte ta… inte använda 

barnen som en informationskälla. För sedan när man har fått det man vill ha så går 

man vidare till föräldrarna. Utan liksom… jag tycker det är så viktigt med den… 

alltså en uppföljning. ”Det här hände och vi kan inte göra något på grund av det här 

just nu, men det var bra att du pratade med vuxna, och det ska du fortsätta göra 

och...” Ja, att man liksom har barnet hela vägen.  

 

Våra intervjupersoner nämner olika saker som kan hjälpa socialarbetare att skapa en relation 

till klienten, såsom att låta barnet komma till tals och ta det barnet säger på allvar, samt att 

informera barnet om vad som händer i utredningar och förklara varför vissa beslut fattas. Då 

ser de barnet som en egen aktör, vilket sammanfaller med barndomssociologins målsättning 

(Halldèn, 2007:27-28). 

 

Vi tolkar det även som att Ulrika, Linda, Helena och Kalle vill att socialarbetare ska sätta sig 

in i hur det är att vara i barnets situation, och förstå att barn saknar den vuxnes mognad. Det 

kan vara utlämnande att berätta om familjens situation, särskilt om man inte har en aning om 

vad det kan få för konsekvenser. Här behöver socialarbetaren hitta ett sätt att kommunicera 

med barn som inte verkar hotande, och ha förståelse för att det kan ta tid för dessa barn att 

öppna sig. Eriksson & Näsman (2008) har som vi tidigare nämnt utvecklat 

barndomssociologin och menar att barn visserligen bör ses som kompetenta aktörer med 

rättigheter, men att vuxna samtidigt bör ha i åtanke att barnet är ett offer i behov av den 

vuxnes stöd och omsorg.  

 

7. Diskussion 

 

Här kommer vi att sammanfatta våra resultat från vår ovanstående analys. Syftet med vår 

studie har varit att undersöka vad våra intervjupersoner anser varit avgörande för deras 

livsutveckling. Vi ville även undersöka om de hade några positiva erfarenheter av 

socialarbetare och andra professionella under uppväxten. Slutligen ville vi höra och om de 

hade några råd till socialarbetare angående hur de kan bli bättre på att uppmärksamma och 

bemöta barn som växer upp under svåra förhållanden.  

 

Frågan om vad som varit avgörande för våra intervjupersoners livsutveckling är den mest 

komplexa av våra tre frågor. Till att börja med ser vi att egenskaper som en positiv 
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inställning, studiebegåvning och social förmåga har varit skyddande faktorer som hjälpt våra 

intervjupersoner att utvecklas i en positiv riktning. Vi har även funnit stöd i tidigare forskning 

att dessa egenskaper kan vara gynnsamma. Att inte låta svåra upplevelser som t.ex. 

erfarenheter av mobbning i skolan dominera synen på skolgången kan i enlighet med Mohr 

och Roséns (2017) studie vara ett exempel på hur positiv omformulering kan ha verkat 

skyddande för våra intervjupersoner. 

 

Intervjupersonernas sociala förmåga har bidragit till att de har skaffat sig kontakter utanför 

familjen. Vänners föräldrar har varit betydelsefulla, då flera intervjupersoner berättar att de 

har tillbringat mycket tid med vänners familjer. De har då fått möjlighet att jämföra sin 

hemsituation med kompisar, vilket ibland lett till insikter om de egna hemförhållandena. Vi 

anser att det är bra om socialarbetare uppmuntrar föräldrar att prata med sina barn om sin 

problematik på en nivå som är anpassad till barnets mognad. Det skulle kunna öka barnens 

förståelse, och därigenom skapa någon sorts ordning i det kaos som de ofta lever i. 

 

Vi ser även att intervjupersonernas studiebegåvning kan ha stärkt deras självförtroende och 

skapat förutsättningar för dem att vidareutbilda sig, vilket har lett till fler valmöjligheter. 

Därför anser vi att det är viktigt att uppmuntra och möjliggöra skolgången för alla barn som 

växer upp under svåra förhållanden. Fem av sex av våra intervjupersoner berättade om 

individuella strategier de använt sig av som barn, som till exempel att anförtro sig åt vänner. 

Senare under tonåren var det vanligt att de gick i någon form av psykoterapi. 

Intervjupersonernas olika strategier visar på handlingskraft, vilket går i linje med 

barndomssociologin som betonar att barn bör ses som egna aktörer och aktiva i skapandet av 

sina sociala liv (Halldén, 2007:26). Hälften av våra intervjupersoner berättade att de tog ett 

stort ansvar för hemmet och sina föräldrar, s.k. parentifiering. Fem av sex av våra 

intervjupersoner lyfte fram hur viktigt det hade varit att flytta ifrån den missbrukande eller 

psykiskt sjuka föräldern och att detta ledde till en positiv vändpunkt i deras liv. Detta resultat 

skulle kunna påvisa vikten av att hjälpa ungdomar att flytta ifrån den missbrukande eller 

psykiskt sjuka föräldern. Vi tror dock att det är mer komplext än så då till exempel en av våra 

intervjupersoner uttryckte att hon var tacksam över att socialtjänsten återplacerade henne hos 

sin mamma, trots mammans psykiska problem. 

 

Sagy och Dotan (2001) fann i deras studie att de föräldrar som utsätter sina barn för olika 

typer av missförhållanden också kan ha en positiv inverkan på barnet. Detta går i linje med 
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vårt resultat då de flesta, av våra intervjupersoner berättade om olika skyddande faktorer 

inom familjen. En trygg anknytning till föräldrarna lägger grunden för att ett barn så 

småningom ska kunna frigöra sig från sina föräldrar och skapa kontakter med utomstående 

(Bowlby, 2010:147). Vi kan se att våra intervjupersoner har kunnat skapa relationer med 

vänner, släktingar och vuxna i deras närhet. Vi tror att olika skyddande faktorer inom 

familjen, som till exempel att vissa hade stöd av ett syskon eller en välmående förälder, kan 

ha hjälpt dem i deras tidiga anknytning. Gina beskrev dock att det i hennes fall varken fanns 

skyddande familjefaktorer eller stödjande släktingar. För henne var det istället avgörande att i 

vuxen ålder gå i psykoterapi för att kunna utveckla tillit till människor. Vi vill med detta lyfta 

fram att det med rätt hjälp går att arbeta bort de eventuella problem som kan uppstå på grund 

av en bristande anknytning.     

 

Något som samtliga intervjupersoner lyfte fram som betydelsefullt för deras positiva 

utveckling var fritidsintressen. Detta resultat utmärker sig, då vi inte har funnit tidigare 

forskning som belyser vikten av fritidsintressen för barn som växer upp under 

missförhållanden. Våra intervjupersoner berättade att aktiviteterna bidrog till ökat 

självförtroende, nya vänskaper och även fungerade som en fristad. När de beskrev känslan de 

fick av att utföra dessa aktiviteter associerade vi till “flow”. Csíkszentmihályi (2016: 99) 

beskriver i sin bok den känsla vi får när vi utför en aktivitet som får oss att glömma tid och 

rum. Vi tror att det kan vara värdefullt att socialtjänsten uppmuntrar och erbjuder de barn som 

inte har råd, att prova på olika aktiviteter. Det skulle kunna stärka barns självförtroende, ge 

dem nya vänner och upplevas som meningsfullt. 

 

Vänskapsrelationer var också något som samtliga intervjupersoner lyfte fram som extra 

viktiga för deras livsutveckling. De berättade om vänner som funnits där som stöd, och som 

de kunde anförtro sig åt. Generellt lyfter våra intervjupersoner fram att flera olika skyddande 

faktorer varit avgörande för deras livsutveckling. Sammantaget ser vi att alla sex 

intervjupersoner har beskrivit sin motståndskraft i enlighet med KASAM. Deras personliga 

egenskaper liksom deras sociala nätverk har bidragit till att öka deras hanterbarhet. Deras 

insiktsförmåga har lett till att tillvaron blivit mer begriplig och arbetet med barn upplevs som 

meningsfullt. 

 

Vi fann att nästan alla våra intervjupersoner kunde lyfta fram någonting som de ansåg att 

socialarbetare eller andra professionella gjort som de uppfattade som hjälpande. Vanligast 
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förekommande var att intervjupersonerna hade gått i psykoterapi och fått möjlighet att 

bearbeta det som skett i barndomen. Fyra intervjupersoner uppgav att de blivit hjälpta av att 

känna sig sedda, uppmärksammade och att det fick det ”lilla extra” av professionella eller 

socialarbetare. Att få det “lilla extra” går även i linje med Topor och Denhovs (2015) studie 

som visar hur viktigt det är att få känna sig speciell. Vi tänker att det kan vara svårt för 

socialarbetare och professionella att göra det “lilla extra” för alla klienter de möter, men att 

det ändå är viktigt att ha i åtanke. 

 

Intervjupersonerna ansåg att socialarbetare måste ha kunskap om hur föräldrarnas 

problematik kan ta sig uttryck hos barnen för att kunna uppmärksamma de barn som far illa. 

De poängterade dock att socialarbetarens individuella egenskaper, såsom förmågan att kunna 

läsa av en situation och en intuitiv förmåga var nog så viktiga. Det tycker vi är intressant 

eftersom det inte är något man kan läsa sig till på en socionomutbildning. Kanske bör 

socionomutbildningar i framtiden införa en intervju som komplement till betyg vid 

antagningsprocessen för att bedöma de sökandes lämplighet. Vi anser även att fler praktiska 

moment under utbildningen som fokuserar på klientbemötande skulle kunna utveckla 

socialarbetares förmåga att möta barn. Munro (2011:90) menar att den intuitiva förmågan hos 

socialarbetare är viktig och att den kan utvecklas med erfarenhet. 

 

Att möta varje barn med ett öppet sinne och att kunna anpassa sig efter barnets mognad var 

enligt våra intervjupersoner viktiga förutsättningar för att kunna bygga en relation till barnet. 

De uttryckte även att socialarbetare måste lyssna och ta det barnet säger på allvar, samt 

informera barnet om vad som händer i utredande processer. Dessa önskemål samstämmer 

med tidigare forskning om hur ungdomar önskar bli bemötta av socialarbetare (Maskrosbarn, 

2016: 58; Eriksson, 2012 m.fl.). Vi kunde utifrån deras råd till socialarbetare utläsa att de 

både förespråkade ett omsorgsperspektiv där den vuxne har förståelse för att barn är barn, i 

behov av den vuxnes skydd, men även att de behandlar barnet som en egen aktör. Dessa 

dubbla perspektiv var något som alla våra intervjupersoner i olika omfattning belyser, och 

som vi tidigare nämnt, överensstämmer med Eriksson & Näsmans (2008) teori om att se 

barnet som både offer och aktör samtidigt. 

  

Något som eventuellt kan ha påverkat vårt resultat negativt består i att vi genom våra 

intervjufrågor kan ha begränsat intervjupersonernas svar. Därför skulle det vara intressant 

med en studie som låter vuxna maskrosbarn tala mer fritt om vad som varit betydelsefullt för 
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deras livsutveckling. Vi har även haft ett begränsat urval, vilket kan ha påverkat den externa 

validiteten. Det var endast en man som deltog i vår studie, och det blir därför svårt att dra 

några slutsatser utifrån genus. Vi tycker därför att det vore intressant med framtida forskning 

om vuxna maskrosbarn där ett större urval får komma till tals och som är jämnt fördelat 

mellan män och kvinnor. Vi tycker även att det behövs fler studier som undersöker ämnet i en 

svensk kontext. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till maskrosbarn 

Vi går socionomlinjen vid Stockholms universitet. Som ett led i utbildningen skriver vi C-

uppsats om vuxna Maskrosbarns upplevelser om olika faktorer som har bidragit till en positiv 

utveckling. Vi undersöker även vad professionella har gjort som varit hjälpande och vad 

dessa kan behöva veta för att hjälpa barn i svåra situationer. Du som intervjuperson kommer 

att vara helt anonym, vilket innebär att vi inte kommer att skriva ditt namn, exakta ålder, stad 

som du bor i eller någon annan information som kan kompromissa sekretessen. Om det är 

någon fråga som du inte vill svara på under intervjun så hoppar jag över den. Om du i 

efterhand ångrar eller vill ta bort något du sagt, så får du gärna kontakta mig så kommer jag 

att ta bort det. Du kan även när som helst dra dig ur intervjun om du skulle ångra din 

medverkan. Känns detta ok för dig? 

Information innan intervjun: När vi använder ordet socialarbetare menar vi socialsekreterare 

vid socialtjänsten, kuratorer, personal på ungdomsboenden, kontaktperson osv. Med 

professionella menar vi i detta sammanhang t.ex läkare, sjuksköterskor, terapeuter, psykolog, 

polis eller någon annan profession som man som barn kan komma i kontakt med.  

 

 

Frågorna 

Hur gammal är du? (Vi kommer inte skriva din exakta ålder).  

Arbetar du just nu för organisationen Maskrosbarn? 

-          Om ja, hur kommer det sig att du ville börja jobba med att hjälpa andra? 

 

Individ 

Hur skulle du beskriva dig själv som barn? 

Kan du berätta lite kort om hur ditt liv såg ut när du var liten?  

Vilka personliga egenskaper hos dig själv tror du har fungerat som en styrka för att kunna 

hantera det som hände när du var liten? 
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Upplevde du som barn att du förstod vad det var som skedde inom familjen, eller kändes det 

mer som att saker och ting bara hände?  

 

 

Skolan 

Hur upplevde du att det var att gå i skolan? 

Hade du lätt eller svårt för dig att lära dig saker i skolan? Något favoritämne?  

Var det någon personal i skolan som uppfattade att du hade det svårt hemma? 

- Om ja, gjorde dom något för att hjälpa dig och i så fall vad gjorde dom? 

 

Gjorde personalen i skolan något som du uppfattade som hjälpande, även om de inte kände 

till vad du gick igenom? 

 

Så här i efterhand, skulle du säga att skolan på något sätt bidrog till en positiv utveckling för 

dig?  

 

 

Fritid och vänner 

Hade du några speciella intressen eller fritidsaktiviteter som du deltog i på fritiden när du var 

barn? 

-       Om ja, vad var det för aktivitet eller intresse? 

-       Vad betydde det för dig att delta i den aktiviteten eller att du hade det intresset? Och 

hur kändes det när du utförde den aktiviteten/intresset? 

 

Kände du att du hade någon eller några vänner som du kunde prata med, få stöd av och/eller 

anförtro dig åt? 
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Bostadsområdet 

Hur bodde ni under skolåren (i stan på landet)? 

Trivdes du där ni bodde? 

Hade du vänner i bostadsområdet som du bodde i? 

Skulle du säga att det fanns någon typ av gemenskap i det området ni bodde i? Att tex 

grannarna hjälpte och stöttade varandra? 

 

Familj och andra vuxna 

Fanns det någon i din familj som du kände att du kunde prata med om de problem som fanns 

inom familjen? 

Har du syskon? 

-       Om ja, hur såg din relation med dom ut? 

Hade du stöd av någon släkting när du växte upp? 

Fanns det någon vuxen i din närhet utanför familjen som du gillade eller såg upp till? 

- Om ja, vad var det du gillade med den personen? 

Fick du hjälp eller stöd av någon vuxen utanför familjen att hantera det som skedde inom 

familjen? 

Kände du att du kunde uttrycka dina åsikter till vuxna runt omkring dig när du var barn? 

- om ja, tog de vuxna dina åsikter på allvar? 

 

Nutid och summering 

  

Hur skulle du beskriva dig själv som person idag? 

Hur skulle du beskriva att du mår idag? 

Tror du att det är liknande egenskaper hos dig som hanterar utmaningar i livet idag som det 

var när du var barn, eller har det ändrat sig? 
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Skulle du beskriva dig själv som en andlig person? 

Vad tycker du skänker livet mening? 

Ser du någon/några avgörande vändpunkter i ditt liv eller skulle du säga att utvecklingen har 

skett mer successivt in i vuxenlivet? 

Vad skulle du säga har varit mest avgörande för dig i ditt liv för att utvecklas i en positiv 

riktning trots de svårigheter som förekom i barndomen? 

 

Bemötande av socialarbetare och andra professionella 

Har du haft någon kontakt med socialarbetare? 

Om ja, var det något som dom gjorde som du specifikt tyckte var bra? 

Kände du dig lyssnad till av socialarbetarna? 

-    Om ja, hur visade socialarbetaren det? 

Gjordes det en utredning kring dig och din familj av en socialarbetare? 

- Om ja, förstod du varför en utredning gjordes? 

-         Blev du involverad i den utredningen? 

Har du haft kontakt med någon annan professionell som tex läkare, sjuksköterska, polis osv 

som på något sätt har stöttat, lyssnat eller hjälpt dig? 

 

 

Vad kan socialarbetare och andra professionella göra 

Vad tror du är viktigt för socialarbetare och andra professionella att veta för att kunna 

uppmärksamma barn som har det svårt hemma? 

Hur ska socialarbetare och andra professionella göra för att bemöta dessa barn på bästa sätt? 

Vad tror du att socialarbetare och andra professionella kan göra för att hjälpa barn som har 

det svårt hemma att må bra och utvecklas i en positiv riktning? 

 

 


