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Abstract

Change in progress.  Young people's  views on support and knowledge  

when a parent is a substance misuser or mentally ill. 

The  aim of  this  thesis  is  to  study  young people's  views  on support, 

knowledge and change. The eight participants in this interview study are 

between 14 and 19 years old and they share the experience of growing 

up in a family where a parent  is  a substance misuser or mentally ill. 

Childhood  sociology  has  been  used  as  a  theoretical  framework.  The 

main finding is that emotional and practical support based on the young 

person's needs and knowledge based on the ideas of empowerment and 

agency promotes change. The four most important insights according to 

the  young  persons  are:  My  parent  has  got  a  problem.  It  is  not  my 

problem.  I  choose  my  own  life.  I  am  not  alone.  The  theoretical 

perspective  of  childhood  sociology  suggests  that  positive  change  is 

possible  when  the  young  persons  are  seen  as  competent  and  active 

participants in their own life and when their value as human beings is 

acknowledged by those who aim to support them.   

Key  words:  Youth,  adolescence,  support,  knowledge,  change,  needs, 

social  actor,  parental  substance  misuse,  parental  mental  illness,  peer 

group support, collective, empowerment, agency.
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1. Inledning
Den här uppsatsen handlar om unga människors syn på stöd, kunskap och förändring. Åtta 

ungdomar har intervjuats och de delar erfarenheten av att ha vuxit upp i familjer där en eller  

båda föräldrarna har problem med missbruk eller lider av psykisk sjukdom. Utöver detta har 

ungdomarna  ytterligare  några  saker  gemensamt.  För  det  första  går  alla  i  stödgrupp  på 

föreningen Maskrosbarn1. För det andra har de bestämt sig för att inte bli som sina föräldrar. 

Och för det tredje berättar alla om positiv förändring i livet: de berättar om ett 'nu' som är 

bättre än ett 'förut'. Två frågor infinner sig: Hur kommer det sig att det är bättre nu än förut? 

Och vad har bidragit till denna utveckling? Då det sociala arbetet ska bidra till just förändring 

är det viktigt att fråga ungdomarna själva vad som bidrar till förändring enligt dem. Studien är 

relevant då forskning under de senaste åren har betonat vikten av att fråga barn och ungdomar 

själva om vad de tycker och tänker om det stöd de får (Templeton, Novak & Wall, 2011; 

Gladstone, Boydell & McKeever, 2006; Holmila, Itäpuisto & Ilva, 2011). 

Livssituationen för barn och unga som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom är 

aktuell  för  det  sociala  arbetet  på  såväl  individ-  och  familjenivå  som  på  gruppnivå  och 

samhällsnivå. Samhället har det yttersta ansvaret för att denna grupp barn och unga ska få det  

stöd de behöver och det är inom det sociala arbetets fält som de flesta insatser finns. Det stöd 

som riktas  direkt  till  barnen  och  ungdomarna  själva  består  av  individuella  insatser  som 

stödfamilj och kontaktperson och av kollektiva insatser i form av stöd i grupp. Majoriteten av 

Sveriges kommuner erbjuder denna insats till barn och unga (Statens Folkhälsoinstitut, 2011) 

och det finns även en hel del frivilliga organisationer som erbjuder stöd i gruppform. Tanken 

med dessa grupper är att stöd, kunskap och möjligheten att dela tankar och erfarenheter med 

andra i liknande situation bidrar till förändring genom att den unge utvecklar en förståelse för 

sin situation och nya sätt att hantera den. Forskning (Gladstone et al, 2011; Cuijpers, 2005) 

pekar på att gruppen där likar möts är ett värdefullt sammanhang för barn och unga och i 

denna uppsats riktas ett särskilt intresse mot gruppen som förändringsplattform. Då samtliga 

ungdomar  går  i  stödgrupp  på  föreningen  Maskrosbarn  är  det  framförallt  denna 

gruppverksamhet som kommer att ägnas uppmärksamhet.  

1 Maskrosbarn är en organisation som erbjuder stöd till ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk 
sjukdom. Föreningen startade 2005 och driver i dag en omfattande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 19 år.  
Sedan 2011 finns möjlighet att delta i stödgrupp.
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Unga anhöriga
Uppsatsen  utgår  från  ett  anhörigperspektiv vilket  innebär  en  betoning  på  att  barn  och 

ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk sjukdom är anhöriga till vuxna 

med  problem –  de  är  inte  problembärare  själva (Skerfving,  2005).  Både vuxna och barn 

drabbas i egenskap av anhöriga när någon i familjen har problem. För barnen innebär det att 

deras förälder – under kortare eller längre perioder – inte kan tillgodose deras grundläggande 

behov av trygghet, stabilitet och omvårdnad (Kroll, 2004; Tinnfält, Eriksson & Brunnberg, 

2011).  Att  vara  ung anhörig  till  en  missbrukande eller  psykiskt  sjuk  förälder  innebär  att 

tillvaron blir svår att förstå och hantera (Stallard et al, 2004; Holmila, Itäpuisto & Ilva, 2011;  

Trondsen,  2012).  Vardagen  blir  praktiskt  och  känslomässigt  instabil  och  den  unges 

psykosomatiska mående påverkas. 

Kompetenta aktörer
Uppsatsen bygger också på en  barndomssociologisk förståelse av unga vilket innebär att de 

betraktas som kompetenta  subjekt  och aktiva medskapare  av sin tillvaro (James, Jenks & 

Prout, 1998). De är sociala aktörer med förmåga att uttrycka sig i frågor som rör dem och de  

påverkar och påverkas av sin omgivning. Kombinationen av ett  anhörigperspektiv och ett 

barndomssociologiskt  perspektiv innebär  utgångspunkten att  ungdomarna – i  egenskap av 

anhöriga – är i behov av stöd och kunskap och att deras syn på stöd och kunskap är viktig att 

lyfta fram.  

Även om det finns mängder av kunskap om barn och ungdomar så kommer väldigt lite av 

denna kunskap från de unga själva.  Trots  att  många  numera är  överens  om att  de ungas 

perspektiv  är  högst  relevant  så  saknas  deras  röster  i  forskning  som  rör  dem  och  deras 

livssituation  (Powell  & Smith,  2009;  Gladstone et  al,  2011).  Det  faktum att  ungas  röster 

saknas  kan  förstås  som  en  konsekvens  av  deras  låga  sociala  status  i  samhället  och  en 

traditionell syn på barn och unga som inkompetenta och passiva objekt i behov av vuxnas 

skydd. En konsekvens av detta synsätt blir att barnen och ungdomarna berövas sin rätt2 att 

uttrycka sig i frågor som rör dem. Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv besitter de inte 

bara värdefull kunskap, de har även förmågan att förmedla den.

2 I barnkonventionen (artikel 12) stadgas att det barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet. Åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
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Gruppen som förändringsplattform
Slutligen utgår uppsatsen från ett grupperspektiv på socialt arbete med barn och unga snarare 

än det familjeperspektiv3 som i stor utsträckning präglar arbetet med målgruppen (Wiklund, 

2006). Skillnaden mellan de två perspektiven ligger i frågan: från vilket håll ska vi angripa 

problemet? Medan man ur ett familjeperspektiv fokuserar på individen i familjen så fokuserar 

man ur ett grupperspektiv på individen i gruppen. Med grupp menas i det följande en grupp 

individer  med  den  gemensamma  nämnaren  att  de  befinner  sig  i  en  liknande  situation.  I 

gruppen får deltagarna en möjlighet att engagera sig i ömsesidigt stöd och kunskapande när 

det  gäller  att  förstå  och hantera sin situation.  Om man utgår från ett  familjeperspektiv så 

fokuserar man snarare på familjesystemet och hur problemet kan lösas där. Inte sällan riktas 

fokus mot föräldrarna istället för barnen (se t.ex. Östberg, 2010). 

I grupporienterat socialt arbete förstår man barn och ungdomar som autonoma individer som 

engagerar sig självständigt  i  ett  eget sammanhang, utanför familjen.  Denna teoretiska och 

praktiska  'frikoppling'  från  familjen  handlar  inte  om att  skapa  eller  uppmuntra  konflikter 

mellan den unge och dennes familj.  Den innebär inte  heller  att  man ska utesluta  stöd till 

föräldrarna eller förneka att de är/kan vara viktiga i den unges liv. Syftet med gruppen är att 

erbjuda barn och ungdomar en gemensam plattform där de kan öka medvetenheten om sina 

rättigheter, behov och förmågor. Gruppen blir ett eget forum där de kan dela erfarenheter, 

tankar och känslor med varandra.

3 Barn och unga betraktas främst som delar i ett familjesystem och vid problem ska insatser antingen riktas mot  
förändring i familjesystemet (öppenvård) eller – om det inte går – lyfta ut barnet ur systemet (dygnsvård) (Wiklund,  
2006).
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Syfte och frågeställningar
Det sociala arbetet ska bidra till förändring. Förändring kan se ut på många olika sätt och ha 

många olika orsaker. Ungdomarna i denna studie berättar alla om hur stöd och kunskap bidrar 

till förändring i deras liv. Målet med denna uppsats är att ungdomarnas erfarenheter av och 

perspektiv på de faktorer som bidrar till förändring ska nå praktiker och forskare inom fältet. 

På  så  sätt  kan  ungdomarnas  berättelser  bidra  till  förändring  av  det  sociala  arbetet:  en 

förändring som äger rum när ungas röster inkluderas och tas på allvar i kunskapsutvecklingen. 

Syftet med studien är således att bidra till ökad kunskap om och förståelse av ungdomarnas 

eget perspektiv på stöd, kunskap och förändring. Tre frågeställningar har formulerats:

• Vilken typ av stöd och kunskap är värdefull för ungdomarna?

• Hur skapar ungdomarna mening i det stöd och den kunskap de får?

• Hur bidrar stöd och kunskap till förändringsprocesser i deras liv?

Disposition
I kapitel två presenteras de begrepp som är centrala för uppsatsen samt de avgränsningar som 

har gjorts. Kapitel tre innehåller en tematisk genomgång av tidigare forskning på området och 

i  kapitel  fyra  presenteras  barndomssociologin  som  studiens  teoretiska  utgångspunkt.  Det 

femte kapitlet är ett metodavsnitt där valet av den kvalitativa forskningsintervjun diskuteras 

och där studiens tillvägagångssätt presenteras. Det sjätte kapitlet är uppsatsens huvudkapitel 

och där presenteras studiens resultat och analys. Det sjunde och sista kapitlet innehåller en 

avslutande diskussion. 
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2. Centrala begrepp och avgränsningar
I detta kapitel presenteras de begrepp som är centrala för uppsatsen. Definitionerna ska förstås 

som  stipulativa vilket innebär att de syftar till  att ge läsaren information om hur de olika 

begreppen  bestäms  och  förstås  i  uppsatsens  kontext  (Sohlberg  &  Sohlberg,  2009).  I  det 

följande förs en diskussion kring uppsatsens centrala begrepp och det sätt på vilket de förstås 

presenteras. Kapitlet avslutas med en genomgång av några analytiska avgränsningar. 

Stöd och kunskap
Uppsatsens fokus är riktat mot ungdomarnas tankar kring vilken typ av stöd och kunskap som 

bidrar till förändring. Stöd förstås som en praktiskt och känslomässigt stödjande person eller 

verksamhet  som utifrån  individens  behov  och  situation  bidrar  till  den  unges  förmåga  att 

hantera tillvaron konstruktivt utifrån omständigheterna. Stödet bidrar också till den unges sätt 

att tänka kring sin situation.  Kunskap förstås som de lärdomar, färdigheter och insikter som 

utifrån  ungdomarnas  perspektiv  bidrar  till  denna  förmåga att  tänka  kring  och hantera  sin 

situation. Relevant kunskap är den kunskap som svarar mot de egna behoven och det handlar 

både om faktakunskap och om handlingskunskap – d.v.s. kunskap om hur man kan handla i 

specifika situationer. Inspiration till denna förståelse av begreppet kunskap har hämtats hos 

Lundberg  (1997)  som talar  om ett  pragmatiskt  behov  av  kunskap.  Detta  innebär  att  den 

kunskap som gör det möjligt för oss att påverka de egna livsvillkoren är relevant.

Stöd i grupp

En gruppinriktad insats bygger på tanken att individer utvecklas när de får möjlighet att träffa 

andra  i  liknande  situation  och  engagera  sig  i  en  ömsesidigt  stödjande  och  kunskapande 

praktik. Ett exempel på detta är stödgruppen. Stödgruppen introducerades i Sverige i slutet av 

1980-talet4 och har kommit att bli namnet på en specifik och relativt väl definierad typ av 

insats för barn och unga. I gruppen erbjuds stöd till unga anhöriga som har drabbats av sina 

föräldrars svårigheter (Forinder & Hagborg, 2008). De vanligaste stödgrupperna är grupper 

för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka men det finns även stödgrupper för barn 

till kriminella, barn till skilda och barn som upplevt våld i hemmet. Stödgrupper kan beskrivas  

som pedagogiska grupper med terapeutiska effekter (Hagborg, 1994, i Forinder & Hagborg, 

2008) och har flera specifika drag: man har ett bestämt antal träffar (mellan 10 och 23 träffar 

4 Ersta Vändpunkten, som tillhör Ersta Diakonisällskap, utvecklade det första stödgruppsprogrammet för barn till 
alkoholister (och drogmissbrukare) med inspiration från USA och Minnesotamodellens program för barn Children 
Are people too och Kids are special (Lindstein, 1995). Bl.a. Rädda Barnen (Arnell & Ekbom, 1996) har efter det 
utvecklat program för barn till alkoholister. Den första stödgruppsverksamheten för barn till psykiskt sjuka i Sverige 
startade 1996 i Schizofreniförbundets regi på föreningen Källan (Waltré, 2008).
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beroende på program), man arbetar med ett specifikt tema varje gång och huvudsyftet med 

gruppen är att deltagarna ska få kunskap om sina föräldrars problem och en möjlighet att dela 

tankar och erfarenheter med andra i liknande situation. Forinder och Hagborg beskriver en 

gruppträff:

En gruppträff  har  en  inledning  (oftast  densamma  över  tid),  ett  tema,  ett 

budskap, en rast med fika, ett antal arbetsblad och diskussionspunkter, lekar 

och  övningar,  en  avslutning  samt  sina  angivna  syften.  Ramar  och 

regelbundenhet  har  till  syfte  att  skapa  igenkänning,  öka  tillit  och 

förutsägbarhet och minimera stress, detta för att dessa barn och ungdomar 

ofta lever i en kaotisk vardag utan vardagliga rutiner (s 46).

Den stödgruppsverksamhet som ungdomar erbjuds på Maskrosbarn har flera gemensamma 

nämnare med den typ av stödgrupp som beskrivs ovan men den skiljer sig också från den på 

flera  punkter5.  Några av dessa skillnader  lyfts  i  analysen av ungdomarnas  berättelser  och 

fokus  är  riktat  mot  ungdomarnas  upplevelser,  inte  mot  en  jämförelse  av  de  olika 

gruppformaten som sådana. 

Ungdom
De unga människor som har intervjuats till denna uppsats är mellan 14 och 19 år. De rör sig 

således i den relativt svårdefinierade period av livet som infaller under den senare delen av 

barndomen och som brukar  kallas ungdomen6 (France,  2007).  Valentine (2003) lyfter hur 

gränsen mellan det vi betraktar som barndom och det vi betraktar som vuxendom är flytande. 

Var barndomen slutar och var vuxendomen börjar är svårt att definiera men någonstans i detta 

gränsland befinner sig ungdomen.

I barnkonventionen definieras ett barn som en människa mellan 0 och 18 år och enligt denna 

definition är (nästan) alla ungdomar i denna uppsats alltså att anse som barn. Utifrån ett mer 

5 Se Resultat och analys

6 France presenterar i sin bok Understanding youth in late modernity  (2007) hur fenomenen 'ungdom' (youth) och 
'tonåring' (teenager) har utvecklats i den västerländska kontexten. Han förstår fenomenen som konstruktioner och 
skriver att livsstadiet 'ungdom' började skapas redan under 1800-talet. Det var dock först i mitten av 1900-talet som 
konstruktionen om ungdomen som en del av livsloppet var helt och hållet etablerad. Dessförinnan betraktade man 
mer  eller  mindre  vuxendomen  som  den  naturliga  följden  av  barndomen,  man  såg  inte  att  det  fanns  något 
'däremellan'.  På  1950-talet  konstruerades  'tonåringen'  (the  teenager).  France  refererar  till  Abrams  (1959)  och 
skriver: ”There was also a growing anxiety about the arrival of a new breed of young persons: the teenagers who 
had their own distinct lifestyle and culture, born out of the affluence of the post-war boom (s 16). Genom de sociala 
förändringar som har ägt rum under de senaste två århundradena har ungdomar betraktats både som 'farliga' (ett hot 
mot samhället) och som 'sårbara'. France skriver: ”The duality of anxiety, and the state's response to it, explains the 
contradictory nature of how, in the modern era, the young make the formal transition into adulthood (s 23).    
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konstruktivistiskt  perspektiv  definieras  barndomen  istället  som  'den  period  i  livet  då 

människan  betraktas  som barn'  (James,  Jenks  &  Prout,  1998).  En  utgångspunkt  i  denna 

definition torde leda till en uppdelning mellan dem som betraktar även ungdomar som barn, 

de som betraktar ungdomar som vuxna och de som snarare betraktar ungdomar som en egen 

kategori. I denna uppsats har jag valt att i likhet med James, Jenks och Prout ovan utgå från en 

konstruktivistisk definition av ungdom. Således definieras ungdom som 'den period i livet då 

människan  betraktas  som ungdom'.  Denna  definition  bygger  på  tanken  att  barndom  och 

ungdom är sociala konstruktioner som skapas och omskapas kontinuerligt av såväl barnen och 

ungdomarna som av det omgivande samhället.

Ett  barndomssociologiskt  perspektiv  är  tillämpligt  även  när  målgruppen  definieras  som 

ungdomar men hit  bör kopplas en medvetenhet om de skilda förutsättningar som trots allt 

präglar barns liv och ungdomars liv. Barns verklighet och ungdomars verklighet ser olika ut 

både  vad  gäller  bemötande,  kognitiv  utveckling  och  lagliga  möjligheter  att  påverka  sin 

situation.  Tillvaron konstitueras av sociala,  kulturella  och  historiska  aspekter.  Vad som är 

viktigt att lyfta fram är att även den period som kallas ungdom ingår i 'transportsträckan mot 

vuxenlivet' och även ungdomar förblir ohörda i frågor och beslut som rör dem och deras liv. 

Inom barndomssociologin  talar  man  om att  barn  och  unga  är  en  minoritetsgrupp7 vilket 

innebär att barn och unga som grupp betraktas som en socialt underlägsen grupp i förhållande 

till vuxna som grupp. Utifrån detta perspektiv kan barn och ungdomar – trots att de skiljer sig 

åt  på flera  punkter –  betraktas som en universell  grupp:  de som konstrueras  som mindre 

kompetenta och trovärdiga än vuxna (Valentine, 2003; James, Jenks & Prout, 1998).

Missbruk och psykisk sjukdom
Gemensamt för de ungdomar som intervjuats i denna studie är att de lever i eller kommer från 

familjer  som präglats  av att  en eller  båda föräldrarna har missbruksproblem eller  lider av 

psykisk sjukdom. De har alla erfarenhet av att  leva med föräldrar som under kortare eller 

längre perioder inte tar sitt föräldraansvar när det gäller att tillgodose deras behov av trygghet, 

förutsägbarnhet och stabilitet. Skerfving (2005) skriver: 

Vuxna som är alltför upptagna av sina egna bekymmer kan bli en belastning 

istället för ett stöd till sitt barn. Tonåringar behöver vuxna som förmår vara 

vuxna och som inte drar in dem i sina egna problem. Gemensamt för alla 

åldrar är  behovet av trygga och varaktiga  relationer och av föräldrar  som 

7 Se Teoretiskt perspektiv
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förmår skapa en bra livssituation för sig och sina barn. En livssituation utan 

för många uppbrott, separationer, dramatiska händelser och förluster (s 33).  

Att  strikt  definiera  missbruk  och  psykisk  sjukdom i  sig  är  i  denna  uppsats  inte  relevant  

eftersom den utgår från tanken att om den unge anser att förälderns missbruk eller psykiska 

sjukdom är ett problem, då är det ett problem. Utifrån det konstruktivistiska perspektiv som 

präglar  uppsatsen blir  ett  problem till  när  någon upplever  det  eller  beskriver  det  som ett 

problem. Den subjektiva definitionen är alltså ett villkor för att man ska kunna tala om ett  

problem  (Meeuwisse  &  Swärd,  2002)  och  i  det  här  fallet  handlar  det  om ungdomarnas 

subjektiva definition. 

Kortfattat och mycket enkelt kan dock konstateras att uppsatsen utgår från en social förståelse 

av missbruk och psykisk sjukdom vilket innebär att missbruk förstås som ett bruk av alkohol 

eller  droger  som  leder  till  känslomässiga,  praktiska  och  sociala  svårigheter  för  den 

missbrukande samt dennes anhöriga. Psykisk sjukdom innebär i uppsatsens kontext de former 

av psykisk sjukdom som under kortare eller längre perioder påverkar den sjuke på så sätt att 

det  innebär  praktiska,  känslomässiga  och  sociala  svårigheter  och  problem  även  för  de 

anhöriga8. Missbruk förstås som en sjukdom och båda begreppen används parallellt när det 

handlar  om de  föräldrar  som är  alkoholister  eller  drogmissbrukare.  Psykisk  sjukdom och 

psykisk ohälsa används parallellt och utan att någon innehållsmässig åtskillnad av orden görs.

Maskrosbarn
Begreppet  maskrosbarn9 är välkänt och har under många år använts för att beskriva någon 

som har klarat sig trots svåra uppväxtförhållanden, någon som likt en maskros har vuxit upp 

genom asfalten och blivit stark 'mot alla odds'. Det var i mitten på 1970-talet som forskare 

började  rikta  uppmärksamhet  mot  att  en  del  barn  –  trots  en  uppväxt  med  allvarliga 

riskfaktorer  –  klarade  sig  bra  i  livet  (Skerfving,  2008).  Anthony  och  Cohler  (1987,  i 

Skerfving, 2008) introducerade begreppet 'det osårbara barnet' och menade med det de barn 

som klarade sig trots  stora påfrestningar.  Detta synsätt  har sedermera nyanserats  av såväl 

8 Skerfving (2005) skriver: ”Det som i dagligt tal brukar kallas psykisk sjukdom är inte något entydigt begrepp utan 
omfattar många olika diagnoser och symptom med olika intensitet, prognos och uttrycksformer. Det är inte heller 
något statiskt tillstånd, utan förändras under perioder och över tid” (s 24).  Hon skriver vidare att det  finns två 
huvudgrupper av svåra psykiska sjukdomar. De psykotiska där verklighetsuppfattningen brister och de affektiva där 
känsloläget påverkas genom att bli för högt eller för lågt. Till den affektiva gruppen hör bland annat depression och 
mano-depressivitet (bipolärt syndrom). Utifrån ungdomarnas berättelser är det främst till denna grupp som deras 
föräldrar hör.

9 Begreppet myntades på 1980-talet av författaren och journalisten Ami Lönnroth. 
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Anthony och Cohler som andra då det i själva verket inte handlar om barn som inte är sårbara 

– alla människor är sårbara när de utsätts för påfrestningar – utan om barn som av olika yttre 

och inre anledningar har bättre förutsättningar att klara sig. Det innebär inte att de inte mår 

dåligt men att de har god återhämtningsförmåga (Skerfving, 2005).

Begreppet maskrosbarn har kritiserats för att framställa vissa barn som just 'osårbara' och för 

att  implicera  att  endast  de  starkaste  överlever.  Man  har  också  pekat  på  att  begreppet  är 

problematiskt då det får oss att tro att det handlar om individuella faktorer hos det enskilda 

barnet när forskning snarare visar att en mängd faktorer är inblandade och påverkar huruvida 

ett  barn  klarar  sig  bra  trots  svåra  uppväxtförhållanden  (Borge,  2012).  I  denna  uppsats 

definieras maskrosbarn dock i enlighet med hur ungdomarna själva förstår begreppet. Således 

förstås maskrosbarn som unga människor som har sjuka föräldrar men som själva är friska 

och som inte vill bli som sina föräldrar.

Det kan vara intressant för läsaren att veta hur begreppet maskrosbarn växte med uppsatsen. I 

och med att föreningen heter Maskrosbarn blev det närmast nödvändigt för mig att lära känna 

begreppet trots att jag i övrigt inte rör mig inom diskursen om risk, skydd och resiliens i 

uppsatsen10.  När  jag började  intervjua  ungdomarna förstod  jag att  begreppet  –  givetvis  – 

betydde mycket mer än namnet på en förening för dem. Det betydde också mycket mer – och 

delvis  något  annat  –  än  den  gängse  idén  om begreppet.  En sammanfattande  tolkning  av 

ungdomarnas förståelse av begreppet gav tillslut den definition som formuleras ovan. Denna 

tolkning bygger på den helhetsbild som vuxit ur ungdomarnas berättelser. 

För att betona den emotionella innebörd som ungdomarna också lägger i begreppet följer här 

några av de associationer som de gjorde när jag bad dem förklara vad 'maskrosbarn' innebär 

för  dem:  sprida  frön,  stor  familj,  fristad,  styrka,  gemenskap,  kärlek,  överlevare,  kämpat, 

ansvar, brutit sig igenom det värsta, tar sig alltid upp, positiv, stolt, göra något bra av det 

svåra, värme, växa upp och bli det man vill. Uppenbarligen betyder begreppet både ett sätt att 

se på sig själv och en beskrivning av den gemenskap som präglar föreningen Maskrosbarn. 

10 Se Tidigare forskning 
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Avgränsningar
Uppsatsens huvudsakliga intresse är riktat mot det ungdomarna har gemensamt snarare än det 

som skiljer dem åt. Ungdomarna förstås utifrån tre gemensamma nämnare: att de är en social 

grupp i förhållande till vuxna som social grupp, att de har vuxit upp med missbrukande eller  

psykiskt sjuka föräldrar och att de inte vill bli som sina föräldrar. En teoretisk och analytisk 

avgränsning görs genom att fokus inte riktas mot frågor som som skiljer ungdomarna åt, t.ex. 

klass, kön, etnicitet och andra faktorer. Givetvis finns en medvetenhet om att ungdomarnas liv 

skiljer  sig  åt  och  konstitueras  av  en  mängd  strukturella,  kulturella  och  socioekonomiska 

faktorer men det huvudsakliga intresset ligger inte vid dessa skillnader. Av samma anledning 

görs  ingen  åtskillnad  mellan  ungdomarna  utifrån  det  faktum  att  några  av  dem  har 

missbrukande  föräldrar,  andra  har  psykiskt  sjuka  och  ytterligare  andra  har  föräldrar  med 

dubbel  problematik.  Gemensamt för dem alla är  att  de delar  upplevelsen av att  leva  med 

föräldrar som (periodvis eller ständigt) inte kan ta sitt föräldraansvar och vars personlighet 

påverkas av sjukdomen.
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel presenteras en översikt av relevant forskning som rör barn och unga som lever i 

familjer med missbruk eller psykisk sjukdom. Syftet med översikten är att ringa in fältet och 

presentera en överskådlig bild av dagens forskning kring målgruppen. De teman och frågor 

som  finns  på  fältet  är  kopplade  till  varandra  men  för  att  sammanfatta  och  presentera 

forskningen på ett överskådligt sätt har materialet delats upp i fyra huvudteman: Livssituation 

och strategier,  Risk,  skydd och resiliens,  Behov samt  Stöd i  grupp.  Dessa teman ska inte 

betraktas som separata forskningsområden utan som dynamiska delar av samma helhet, olika 

områden inom samma fält. Ett grundläggande intresse för forskning som bygger på barns och 

ungdomars egna utsagor har präglat sökningen och detta 'femte tema' löper som en röd tråd 

genom hela forskningsöversikten. En eller ett par forskningsfrågor har formulerats till varje 

område för att ringa in vilken typ av kunskap man söker inom respektive del av fältet:

• Livssituation  och  strategier:  Vad  har  barnen  och  ungdomarna  att  hantera?  Och  hur 

hanterar de det?

• Risk,  skydd  och  resiliens:  Vilka  risker  innebär  förälderns  problem  för  barnen  och 

ungdomarna? Vad är det som gör att de som klarar sig klarar sig?

• Behov: Vad behöver barnen och ungdomarna?

• Stöd i grupp: På vilket sätt bidrar insatsen stöd i grupp till barns och ungas välmående 

och förmåga att hantera sin situation?

• Barns och ungas röster: Vad säger barn och ungdomar om sin situation och sina behov?

Sökprocessen
Den forskning som översikten bygger på kommer ur systematiska sökningar i internationella 

databaser, osystematiska sökningar på bibliotek och hemsidor samt genom kedjesökning via 

relevanta källors litteraturhänvisningar.  De databaser som kommit till  störst användning är 

Academic Search Premiere,  ERIC, CINAHL och SocIndex via sökmotorerna EBSCO och 

ProQuest. Google Scholar har också kommit till användning. Några av de sökord som använts 

är:  children, adolescent, youth, COPMI11, COA12, parental mental illness, substance abuse,  

alcohol  abuse,  addiction,  support  group, social  support,  support  program  och  peer-group 

support.  De artiklar som översikten bygger på är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

kollegialt granskade. Majoriteten är publicerade under senare delen av 2000-talet. 

11 Children of parents with mental illness

12 Children of alcoholics/Children of addicts
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Livssituation och strategier
I  Sverige  lever  ungefär  385  000  barn  i  familjer  där  det  förekommer  ett  riskabelt 

alkoholmissbruk och ca 140 000 barn har en förälder som lider av psykisk ohälsa 13. Att leva 

med en förälder  som missbrukar  eller  är  psykiskt sjuk innebär påfrestningar för barn och 

unga. På denna punkt råder konsensus inom forskningsfältet (se t.ex. Gladstone et al, 2011; 

Mordoch & Hall, 2008; Cuijpers, 2005; Riebschleger, 2004; Fjone, Ytterhus & Almvik, 2009; 

Östman, 2008; Holmila, Itäpuisto & Ilva, 2011; Kroll, 2004; Trondsen, 2012). Livssituationen 

ser olika ut från individ till individ men det går ändå att peka på några generella aspekter. 

Huvudproblemet  är  att  förälderns  beteende  och  förmåga  till  omsorg  påverkas  av 

missbruket/den psykiska sjukdomen och att detta i sin tur påverkar den unge (Kroll, 2004; 

Tinnfält, Eriksson & Brunnberg, 2011). Forskning lyfter fram hur vardagen präglas av rädsla, 

oro och gränslöshet  och hur  tillvaron är  svår  att  förstå  och hantera (Stallard et  al,  2004; 

Holmila, Itäpuisto & Ilva, 2011; Östman, 2008; Trondsen, 2012; Kroll, 2004). Barnen och 

ungdomarna upplever ofta känslor av skuld och skam (Gladstone et al, 2011; Fjone, Ytterhus 

& Almvik, 2009). Av rädsla för att föräldern ska bete sig konstigt väljer de kanske att inte ta 

hem vänner vilket kan leda till ensamhet och isolering (Östman, 2008). 

Som barn i en familj med missbruk eller psykisk ohälsa måste man hantera utmaningar som 

handlar om att försöka förstå förälderns missbruk/sjukdom, att behöva ta stort ansvar hemma 

och att hantera svåra och motstridiga känslor (Stallard et al, 2004; Östman, 2011; Trondsen, 

2012). Till  detta kommer ofta ekonomiska svårigheter,  ett  begränsat nätverk och fördomar 

kring missbruk och psykisk ohälsa (Fjone, Ytterhus & Almvik, 2009; Östman, 2011).

Ett  centralt  tema  är  'familjehemligheten'  vilket  innebär  att  man inte  pratar  om förälderns 

problem, varken hemma eller med andra. Detta förnekande innebär förvirring för den unge 

och leder till svårigheter att sätta ord på problemet, söka hjälp eller ställa frågor (Kroll, 2004). 

13 Siffran om antalet barn som lever i familjer med ett riskabelt alkoholbruk baseras på en kartläggning av Statens  
Folkhälsoinstitut (2008) och bör inte tolkas som en siffra på hur många barn som har alkoholmissbrukande föräldrar 
(någon sådan siffra finns inte för Sverige) utan just som en beräkning av hur många barn som har föräldrar med ett  
riskabelt bruk. Det finns inte någon kartläggning som motsvarar Folkhälsoinstitutets när det gäller barn till föräldrar  
som lider av psykiskt ohälsa men enligt personlig kommunikation med Annemi Skerfving kan det alltså röra sig om 
ca 140 000 barn (varav ca 30 000 barn har föräldrar som lider av allvarlig psykisk ohälsa, d.v.s. psykos, bipolär 
störning, depression med suicidrisk samt allvarlig personlighetsstörning). Denna siffra baseras på en registerstudie 
som genomfördes inom psykiatrin Södra, Stockholms läns landsting (Skerfving, 2007). Någon siffra på hur många 
barn som kan tänkas leva med en förälder som missbrukar droger har i stort sett inte stått att finna. Socialstyrelsen  
(2009) skriver att när det gäller ett så omfattande drog- eller alkoholmissbruk att det kräver sjukvård så har 1,2 
procent (ca 20 000 barn) av alla barn i åldrarna 0-17 år åtminstone en vårdnadshavare som vårdats i slutenvård på 
grund av sitt missbruk. Socialstyrelsen betonar dock att denna siffra inte säger någonting om barnens situation eller  
om de bor med den förälder som missbrukar.  
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Enligt  Kroll,  och  flera  med henne  (se  t.ex.  Eriksson & Näsman,  2008;  Skerfving,  2005;  

Tinnfält,  Eriksson & Brunnberg,  2011),  är  det  viktigt  att  barnets upplevelse giltiggörs  av 

vuxna.  Om detta  inte  sker  blir  det  mycket  svårt  för  barnet  att  förstå  och  hantera  dessa 

upplevelser och de känslor de ger upphov till. 

När man intresserar sig för frågan om hur barn agerar för att hantera sin situation talar man 

ofta  om  coping. Coping  kan  definieras  som det  sätt  på  vilket  barnet  hanterar  stress  och 

påfrestningar i vardagen (Skerfving, 2008). Holmila, Itäpuisto och Ilva (2011) och Trondsen 

(2012) fokuserar i sina respektive artiklar på ungdomars eget perspektiv på sin situation och 

sina  copingstrategier.  Båda  studierna  visar  att  ungdomarna  upplever  sin  situation  som 

problematisk  och  att  de  har  utvecklat  olika  strategier  för  att  hantera  den.  Några  av  de 

utmaningar som ungdomarna nämner är oförutsägbarhet, ensamhet och bristande information 

och några strategier som de lyfter är att hålla sig undan, säga ifrån och söka stöd. 

Mordoch och Hall (2008) utgår i sin studie från ett intervjumaterial med 22 barn och unga. De 

analyserar  copingstrategierna  utifrån  en  uppdelning  i  två  kategorier  som interagerar  med 

varandra: den ena handlar om att hitta en rytm för att anpassa sig till förälderns beteende och 

den andra handlar om att  sätta upp sina egna gränser och skapa en trygg distans från sin 

förälder.  Mordoch  &  Hall  konstaterar  att  den  unges  tillvaro  präglas  av  ett  ständigt 

balanserande mellan dessa sinsemellan olika sätt att hantera situationen.   

Risk, skydd och resiliens
Det finns  mycket  forskning som pekar på sambandet  mellan föräldrars missbruk/psykiska 

ohälsa och negativa konsekvenser för barnet (Steer, Reupert & Mayberry, 2011; Gladstone et 

al, 2011; Cuijpers, 2005) och det anses vetenskapligt belagt att barn till missbrukare/psykiskt 

sjuka  löper  högre  risk  än  andra  barn  att  utveckla  egna  problem  (Beardslee,  Versage  & 

Gladstone, 1998; Scaife, 2007; Cuijpers, 2005; Gladstone et al, 2011; Walsh, 2009; Smith, 

2004).  Några  exempel  på  de  risker  som barnen  och  ungdomarna  löper  är  risk  för  egna 

psykiska  störningar  eller  missbruksproblem,  problem  som  rör  utveckling,  beteende  och 

funktionsförmåga,  ätstörningar,  kriminalitet,  skolproblem  och  relationsproblem  (Cuijpers, 

2005; Templeton, Novak & Wall, 2011; Tinnfält, Eriksson & Brunnberg, 2011). 

Trots den riskfaktor som en förälders missbruk/psykiska ohälsa innebär klarar sig dock många 

av  barnen  och ungdomarna  bra  (Gladstone  et  al,  2011;  Holmila,  Itäpuisto  & Ilva,  2011; 

Cuijpers, 2005; Scaife, 2007) och forskningen har utvecklats från ett ensidigt riskperspektiv 
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till  ett  perspektiv som också fokuserar  på  skyddsfaktorer  och vad som främjar  hälsa  och 

välmående (Lagerberg & Sundelin,  2000;  Borge,  2012).  Några av de skyddsfaktorer  som 

nämns  är  framgång  i  skolan,  goda  relationer  till  andra  vuxna  och  god  förmåga  till 

problemlösning  hos  den  unge  (Lagerberg  &  Sundelin,  2000).  Med  begreppet  resiliens 

försöker man ringa in barns och ungas förmåga att stå emot påfrestningar. Resiliens syftar till 

den  unges  återhämtningsförmåga,  en  förmåga  som grundar  sig  både  på  inre  faktorer  hos 

barnet och på yttre omgivande faktorer (Skerfving, 2008). 

Behov
Barns och ungas behov kan förstås på olika sätt men på en grundläggande nivå behöver alla  

barn trygghet, förutsägbarhet och kärlek (se t.ex. Trondsen, 2012; Reibschleger, 2004). De 

behöver vuxna som har en förmåga att se och tillgodose deras behov (Socialstyrelsen, 2009). 

Kroll (2004) skriver att barn behöver känna sig önskade och viktiga. De behöver skyddas från 

våld och konflikter och slippa känna rädsla. Utifrån ett anhörigperspektiv behöver barn till 

missbrukare  och  psykiskt  sjuka  träffa  andra  i  liknande  situation  för  att  dela  tankar  och 

erfarenheter.  De behöver kunskap om förälderns problem och de behöver öva på att  sätta 

gränser, hantera vardagssituationer och prioritera sitt eget välmående. De behöver även förstå 

att det inte är deras fel att föräldern är sjuk och att de inte har ansvar för föräldern och dennes  

sjukdom (Lindstein, 2001; Arnell & Ekbom, 1996; Forinder & Hagborg, 2008).

En hel del litteratur som rör målgruppen utgår från Antonovskys (2005) salutogena perspektiv 

i förståelsen av barnens och ungdomarnas behov. Enligt detta perspektiv handlar människans 

hälsa och välbefinnande om i hur hög grad hon upplever en känsla av sammanhang i tillvaron 

(KASAM). För att barnen och ungdomarna ska må så bra som möjligt och uppleva denna 

känsla av sammanhang så behöver tillvaron vara begriplig, hanterbar och meningsfull:

En individ som förstår det sammanhang hon eller han befinner sig i, som har 

möjlighet att hantera eller påverka sin situation, och som kan finna en mening 

i sitt liv och det som sker, har goda förutsättningar att bli och förbli frisk och 

att utvecklas positivt (Skerfving, 2008, s 96).

Holmila, Itäpuisto och Ilva (2011) lyfter fram ungdomarnas egna tankar kring sina behov. 

Ungdomarna i deras studie uttrycker att de behöver bli lyssnade på, få mer information om 

problemen  de  lever  med  och  en  möjlighet  att  komma  bort  från  familjen  ibland.  Fjone, 

Ytterhus och Almvik (2009) har i sin studie intervjuat barn till psykiskt sjuka kring frågor 

som rör normalitet och stigma. De konstaterar att barn som växer upp med psykiskt sjuka 

16



föräldrar har ett stort behov av att vara som alla andra och bli betraktade som normala.  Detta 

hanterar de ofta genom att inte berätta för någon annan om sina föräldrars problem. 

Tinnfält,  Eriksson och Brunnberg  (2011)  intresserar  sig  för  ungdomars  perspektiv  på  hur 

professionella vuxna ska vara för att man ska välja att berätta om sin hemsituation för dem. 

Enligt artikeln uttrycker ungdomarna ett behov av vuxna som lyssnar noga, ställer frågor och 

är samarbetsvilliga. De ska ha mycket kunskap om hur det är leva med alkoholmissbruk och 

de ska gå att lita på. Kroll (2004) skriver att barn och unga har behov av någon de kan prata 

öppet  med  om problemen  i  familjen.  De  har  också  behov  av  att  träffa  andra  i  liknande 

situation och dela erfarenheter med dem.

Stöd i grupp
Få stödgruppsprogram har utvärderats  men de utvärderingar  som finns visar att  barn som 

deltagit i stödgrupp har fått förbättrad självkänsla, utvecklat copingstrategier för att hantera 

sin situation och fått kunskap om förälderns problem och dess effekter (Tinnfält, Eriksson & 

Brunnberg, 2011; Lindstein, 2001). Det mest omfattande forskningsprojekt kring stödgrupper 

som bedrivits  i  Sverige  är  Lindsteins  (2001) longitudinella  studie  av Ersta  Vändpunktens 

stödgrupper  för  barn  till  missbrukare.  Studiens  resultat  pekar  på  att  stödgruppen  är  ett 

salutogent sammanhang och att barnen och ungdomarna var mycket nöjda med att delta  i 

grupp. Skerfving (2012) har i en kvantitativ studie utvärderat stödgruppen som insats för barn 

och unga och hennes resultat pekar på positiva effekter på gruppnivå. 

Templeton, Novak och Wall (2011) riktar i sin studie fokus mot ungdomars egna upplevelser 

av de stödinsatser som samhället erbjuder. 23 ungdomar intervjuades om sina upplevelser och 

resultaten visar att det är förtjänstfullt för ungdomar att träffa andra och dela erfarenheter, lära 

sig om förälderns problem och förstå sina känslor. Lindstein (2001) konstaterar att deltagande 

i stödgrupp har bidragit till att de unga har utvecklat vardagsfärdigheter och hittat nya sätt att  

hantera  problem.  Fyra  mönster  i  deras  berättelser  går  att  urskilja:  öka  förmåga  till 

perspektivseende,  ökad  förmåga  att  säga  vad  man  tycker,  ökad  social  kompetens  samt 

förmågan att vara sig själv och tro mer på sig själv. 

Att  samla  unga  människor  med  svåra  livserfarenheter  i  grupp kan  vara  problematiskt  av 

främst två anledningar. För det första diskuterar Lindstein (2001) möjligheten att grupperna 

skulle kunna vara stigmatiserande för deltagarna på så sätt att de utvecklar en negativ identitet 

som 'barn till missbrukare'. Han finner dock inte några belägg i sin forskning för att detta 
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skulle ha skett. Forinder och Hagborg (2008) betonar att ett sådant negativt identitetsskapande 

kan motverkas genom att betona anhörigskapet: barnen och ungdomarna har samlats för att de 

är anhöriga till någon med problem – de är inte problembärare själva. För det andra lyfter 

Ferrer-Wreder  et  al  (2005)  forskningsresultat  som  pekar  på  att  gruppverksamhet  för 

ungdomar, i en del fall, kan leda till större problem istället för en positiv utveckling. Detta  

gäller dock ungdomar som har utvecklat egna sociala problem och denna uppsats handlar inte 

om dem.

Sammanfattning
Barn och unga som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa påverkas av förälderns 

problem vilket innebär svårigheter i vardagen såväl som risker för egna problem i framtiden. 

Hur barnen och ungdomarna påverkas och vilka strategier de använder för att hantera sin 

vardag varierar men forskning visar ändå på en del gemensamma nämnare. Bland annat är det 

vanligt att barnens och ungdomarnas psykosomatiska mående och relationer påverkas negativt  

och att de upplever känslor av ensamhet, skuld och skam. Forskare och praktiker är överens 

om att barnen har rätt till och behov av stöd och kunskap men barnens och ungdomarnas egna 

perspektiv på dessa frågor saknas i stor utsträckning. Ett ökande antal forskare har dock börjat 

intressera sig för barns och ungdomars egna röster och flera vetenskapliga artiklar med barn 

och unga som informanter har publicerats de senaste åren. Denna grupp forskare föreslår att 

risk-, skydd- och resiliensdiskursen bör utmanas av alternativa konceptualiseringar baserade 

på den 'nya' barndomssociologiska konstruktionen av barn och barndom (se t.ex. Gladstone, 

Boydell & McKeever, 2006; Trondsen, 2012). 

Detta nya forskningsintresse för barns och ungdomars egna röster har i stor utsträckning riktat 

sig mot deras upplevelser av sin hemsituation. Betydligt mindre intresse har riktats mot de 

ungas erfarenheter av och perspektiv på de faktorer som har bidragit till att deras situation 

förändrats eller förbättrats. Denna studie tar avstamp i den forskningsgren som betonar vikten 

av barnens och ungdomarnas egna perspektiv och utgår från ett intresse för ungdomarnas 

erfarenheter av och syn på stöd, kunskap och förändring.
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4. Teoretiskt perspektiv
Uppsatsen utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv på barn och unga vilket innebär att 

de betraktas som kompetenta subjekt och medskapare av sin tillvaro (James, Jenks & Prout, 

1998). I detta kapitel presenteras en kort historik över hur man traditionellt har betraktat barn, 

unga och uppväxtåren och därefter  presenteras det  barndomssociologiska perspektivet  och 

några av dess huvudteman. 

Ett traditionellt perspektiv på barn och unga
Den  traditionella  konstruktionen  av  barn  och  barndom  är  djupt  präglad  av  den 

utvecklingspsykologiska idén om barnet i utveckling (Mayall, 2000). Barn och unga betraktas 

som 'sårbara',  'passiva'  och  'inkompetenta  objekt'  i  behov  av  vuxnas  skydd  och  omsorg. 

Barndomen  anses  inte  ha  något  grundläggande  värde  som  sådan  utan  betraktas  som  en 

'transportsträcka mot vuxenlivet' (James, Jenks & Prout, 1998; Mayall, 2000; Freeman, 1998; 

Uprichard, 2010). Utifrån detta traditionella perspektiv betraktas barndomen som ett stadium 

där  barn  och  unga  förstås  som  'blivande'  människor  (human  becoming)  och  därmed 

inadekvata  och omogna.  De mäts  mot  en  oproblematisk  vuxenvärld  som anses  komplett, 

åtråvärd och statisk (Freeman, 1998).

Det tidiga sociologiska intresset för barn och barndom präglades i stor utsträckning av detta 

utvecklingspsykologiska perspektiv genom att rikta fokus mot socialisationen (Mayall, 2000). 

Socialisation kan beskrivas som den process genom vilken människor lär sig att anpassa sig 

efter sociala normer (James, Jenks & Prout, 1998). Bühler-Niederberger (2010) konstaterar att 

man länge studerade socialisationen av barn 'från naturen till kulturen' och att intresset för vad 

barn och unga själva gör, tänker och önskar var begränsat fram till för några decennier sedan. 

Typiskt  för  det  traditionella  perspektivet  på  barn  och  barndom  är  också  att  betrakta 

barndomen som universell och barn som en homogen grupp. James, Jenks och Prout (1998) 

talar om det försociologiska barnet och menar då den konstruktion av barnet som bygger på 

konventionell vardagskunskap om barnet som sådant och historiska ideér om 'barnets sanna 

natur'. Dessa idéer tar inte hänsyn till att barnet verkar i en social kontext eller att det finns 

sociala strukturer i samhället som påverkar barnet. Idén om 'det universella barnet' bygger på 

tanken att alla barn – oavsett tid, rum och social kontext - har samma förmågor, behov och 

problem.  Föreställningen  har  inte  rubbats  särskilt  mycket  trots  att  forskning  visar  att 

konstruktionen av 'barn' och 'barndom' varierar över tid och rum (Bühler-Niederberger, 2010). 
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Ett barndomssociologiskt perspektiv
Under de senaste 15 till 20 åren har ett nytt, sociologiskt perspektiv på barn och barndom 

vuxit fram. Här utgår man från en konstruktivistisk förståelse och betraktar barn och unga 

som sociala aktörer och kompetenta subjekt. Man betonar att barndomen har ett värde i sig 

och att barn och unga är aktiva medskapare av sin tillvaro – de både formar och formas av 

sina omständigheter (James, Jenks & Prout, 1998). Istället för att – som tidigare – betrakta 

barndomen som ett  stadium förstår  man den som en social  praktik  (Freeman,  1998)  och 

istället  för att betrakta barn och ungdomar som inkompetenta objekt så betonar man deras 

kompetens, aktörskap och förmåga att interagera konstruktivt i dialog med sin omgivning.  

I och med det nya perspektivet på barn och barndom har fokus skiftat från ett intresse för 

barnet i utveckling, barnet som 'human becoming', till ett intresse för barnet som social aktör i 

detta nu, barnet som 'human being' (Mayall, 2000). Det innebär ett fokusskifte från framtiden 

till nuet, från den unges förberedelse inför vuxenlivet till en pågående interaktion här och nu. 

Att  utgå  från  ett  barndomssociologiskt  perspektiv  innebär  att  studera  barndomen  som en 

social  konstruktion snarare än som ett psykologiskt eller naturligt fenomen (Mayall, 2000; 

Freeman, 1998). James, Jenks och Prout (1998) skriver:

Thus,  though  quite  obviously  we  all  know  what  children  are  and  what 

childhood is like, for social constructionists this is not a knowledge that can 

reliably be drawn on. Such knowledge of the child and its lifeworld depends 

on the predisposition of a consciousness constituted in relation to our social, 

political, historical and moral context (s 27).

Det är alltså inte bara barn och unga som konstitueras av kontexten utan även vår kunskap om 

och  förståelse  av  dem.  Bühler-Niederberger  (2010)  menar  att  det  hela  tiden  skapas  och 

återskapas ett slags moralisk common sense-kunskap om barn och om hur en 'riktig' barndom 

ser  ut.  Dessa  samhälleliga  antaganden  hänger  ihop  med  de  discipliner  som  dominerar 

barnforskningen –  psykologin,  pedagogiken och neurovetenskapen  –  och den kunskap de 

producerar (a.a.). Det handlar om den ovan nämnda idén om att det skulle finnas en universell 

och naturlig  barndom som gäller alla barn och att  barn är en homogen grupp. Utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv betraktar  man istället barn och unga som unika individer 

vars tillvaro struktureras av den sociala, kulturella och historiska kontexten (Freeman, 1998).
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Enligt Mayall (2010) går det sociologiska projektet ut på att teoretiskt separera den unge från 

familjen för att på så sätt kunna studera barns och ungas position som grupp. En inriktning 

inom  barndomssociologin  betraktar  barn  och  unga  som en  social  grupp  snarare  än  som 

strukturerade av familjens och skolans kontext. Utifrån denna inriktning förstår man barn och 

unga  som  en  minoritetsgrupp  i  förhållande  till  vuxna  (a.a.)  Man  talar  om  en  s.k. 

generationsordning14 utifrån vilken barndom betraktas som mindre värd än vuxendom och 

bl.a. Mayall menar att man blir medveten om barns och ungas låga status genom att studera 

dem som social grupp i vilket samhälle som helst. 

Perspektivet på barn och unga som social grupp innehåller således en maktdimension och det 

går  att  dra  paralleller  till  såväl  feministisk  teori  som en intersektionell  förståelse  av  den 

sociala ordningen. Tengqvist (2007) skriver att makt används ”till att rangordna och skilja på 

människor som mer eller mindre värda beroende på t.ex. kön, ålder, etnicitet, sexuell identitet 

och klass” (s 88). Hon refererar till Walker (2002) när hon skriver att denna rangordning får 

konsekvenser för gruppernas handlingsutrymme, skyldigheter och rättigheter. Följande rader 

av Mattsson (2010) belyser vikten av att lyfta fram de röster som sällan eller aldrig hörs:

[M]aktstrukturer finns och påverkar hur vi upplever och erfar världen. Hur 

kan vi då bryta mönstren? Vi kan förhålla oss kritiskt och bryta ner det som 

förefaller  vara en självklar sanning eller ordning genom att lyssna till  och 

lyfta fram alternativa och underordnade röster och ge dem samma legitimitet 

som de självklara och uppenbara (s 36f).

Att betrakta barn och unga som en social grupp innebär att ta deras status som sociala aktörer 

på allvar och rikta fokus mot deras intressen och syften. Det är dock viktigt att betona att 

synen på barn och unga som social grupp inte ska utesluta det faktum att det  inom gruppen 

finns skillnader och olikheter beroende på såväl klass, kön och etnicitet som på den sociala 

kontexten. Alla ungdomar i denna studie har sin egen livsberättelse och sitt eget perspektiv på 

tillvaron men trots detta finns gemensamma nämnare som gör att det även går att förstå dem 

som grupp.  Då  hela  idén  med  stöd  i  grupp  bygger  på  att  barn  och  unga  med  liknande 

erfarenhet möts faller det sig naturligt att – trots inbördes olikheter – betrakta dem som grupp.

14 Strukturell förklaring där barn som grupp förstås som underordnade och vuxna som grupp som överordnade. Jfr 
könsordningen. Se Mayall (2010). 
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Sammanfattningsvis består ett barndomssociologiskt perspektiv, så som det förstås i denna 

uppsats, av fyra huvudsakliga komponenter:

• Barn och unga förstås som aktiva subjekt - inte passiva objekt

• Barndomen betraktas som ett socialt fenomen - inte naturligt eller psykologiskt  

• Barndomen betraktas som värdefull i sig - inte som en transportsträcka

• Barn och unga förstås primärt som en social grupp - inte som delar i ett familjesystem

En balanserad förståelse

Att utgå från ett barndomssociologiskt perspektiv innebär i denna uppsats att  ungdomarna 

förstås  som  sociala  aktörer  och  medskapare  av  sin  verklighet.  Ungdomarna  förstås  som 

kontextuellt  unika  individer  men framförallt  som  en  social  grupp,  ett  kollektiv  med 

gemensamma intressen, erfarenheter och rättigheter. Det faktum att de betraktas som aktiva 

subjekt innebär dock inte en utgångspunkt i att de skulle vara oberoende av stöd och kunskap 

från andra. Cater och Överlien (2008) konstaterar att ställningstagandet att barns och ungas 

kunskaper  ska  inkluderas  i  forskning  är  förknippat  med  synen  på  barn  som kompetenta 

subjekt  men betonar  samtidigt  att  om forskningen på något  sätt  strävar efter  att  utveckla 

förståelsen av barn och unga i syfte att ge dem bättre stöd så är den också relaterad till idén 

om det sårbara barnet i behov av skydd. Eriksson och Näsman (2008) menar att det är möjligt 

att  kombinera principen om barnets rätt  till  delaktighet med principen om barnets rätt till 

omsorg och fortsätter:

Ambitionen är att behandla barn som aktörer,  både i  deras egna liv och i 

forskningen. Vi ser alltså barn både som aktiva deltagare i kunskapsprocessen 

under våra intervjuer och som sociala aktörer i relation till andra under vårt 

tolkningsarbete. Att se barn som sociala aktörer utesluter dock inte att de kan 

behöva skydd och stöd från vuxna (s 43).

Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan de två konstruktionerna där barns och ungas rätt  

till och behov av stöd tillgodoses utan att de därmed riskerar att konstrueras som passiva offer 

utan egen förmåga att  agera förändrande.  Denna studie präglas av en ständigt närvarande 

strävan efter att hitta en balans mellan förståelsen av ungdomarna som kompetenta subjekt 

och som unga människor i behov av stöd.
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5. Metod

I  detta  kapitel  motiveras  inledningsvis  valet  av  metod  och  frågor  som rör  validitet  och 

reliabilitet  inom  kvalitativ  forskning  diskuteras.  Därefter  förs  en  diskussion  kring  etiska 

aspekter med fokus på de frågor som bör ägnas extra eftertanke när forskningen innefattar 

barn  och  unga.  Studiens  sammanhang  presenteras  sedan  och  kapitlet  avslutas  med  en 

genomgång av det metodologiska tillvägagångssättet från idé till analys och återkoppling. 

En kvalitativ intervjustudie

Metod betyder ursprungligen 'vägen till målet' (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet med denna 

studie är att nå ökad kunskap om ungdomarnas eget perspektiv och därför har den kvalitativa 

forskningsintervjun valts som metod. Den kvalitativa forskningen söker först och främst efter 

innebörden  eller  meningen  hos  ett  fenomen  (Widerberg,  2002)  och  i  den  kvalitativa 

forskningsintervjun får jag tillgång till intervjupersonernas egna ord och berättelser vilket gör 

att det är deras perspektiv och ingenting annat som jag baserar min analys på. Larsson (2005) 

skriver  att  man i  den  kvalitativa  metoden försöker  nå  kunskap  om individens  subjektiva 

upplevelser  utifrån  det  hon  berättar  och  ger  uttryck  för  i  ord,  minnen,  kunskaper  och 

tolkningar.

Valet av metod är således kopplat till uppsatsens teoretiska utgångspunkt att barns och ungas 

egen kunskap är nödvändig för vår förståelse av deras situation. Den kvalitativa intervjun 

erbjuder möjligheten att utveckla en fördjupad förståelse av den mening som ungdomarna ger 

sina erfarenheter. Inspiration har hämtats från vad Kvale och Brinkmann (2009) kallar  den 

halvstrukturerade livsvärldsinterjvun vilket innebär att intervjuerna syftar till att förstå ämnen 

från  ungdomarnas  vardagsvärld  ur  deras  eget  perspektiv.  Den  halvstrukturerade 

livsvärldsinterjvun har en fenomenologisk utgångspunkt. Kvale och Brinkmann skriver:

Generellt  är  fenomenologi  i  kvalitativa  studier  en  term som pekar  på  ett 

intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och 

beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är (s 42).
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Validitet och reliabilitet

Validitet och reliabilitet  inom kvalitativ forskning handlar i första hand om transparens och 

noggrannhet i dokumentation och rapportering (Kvale & Brinkmann, 2009; Widerberg, 2002). 

Det  handlar  om  forskarens  förmåga  att  kontrollera  och  tolka  sina  resultat  (Kvale  & 

Brinkmann,  2009)  och  kunskapsproduktens  kvalitet  beror  på  hennes  hantverksmässiga 

kapacitet  att  problematisera  både  sin  roll  som  forskare  och  själva  forskningsrelationen. 

Forskningen  ska  presenteras  tydligt,  genomskinligt  och  pedagogiskt  så  att  läsaren  får  en 

möjlighet  att  avgöra  om  studien  kan  anses  som giltig  och  tillförlitlig.  Widerberg  (2002) 

skriver att forskaren måste klargöra vilken förförståelse och vilka förväntningar hon har med 

sig in i forskningsprocessen och fortsätter: 

[J]u mer noggrant och utförligt forskaren redovisar dessa grundantaganden, 

desto tydligare  blir  alla  moment  i  tolkningsprocessen.  Det gör  kunskapen 

både mer nyanserad och lättare att värdera, därmed också mer tillförlitlig när 

det gäller kunskapsanspråket (s 26).

Kvale & Brinkmann (2009) menar att synen på vilken kunskap som är relevant håller på att 

förändras.  Den  konstruktivistiska,  kvalitativa  forskaren  strävar  inte  efter  objektivt  'sann' 

kunskap utan efter kunskap som bidrar till våra möjligheter att hantera världen, kunskap som 

är användbar för individer, grupper och samhällen:

Idag ersätts legitimitetsfrågan om huruvida en studie är vetenskaplig eller om 

den leder till sann kunskap gärna av den pragmatiska frågan om huruvida den 

frambringar nyttig kunskap. God forskning är forskning som fungerar (s 72).

Uppsatsens  resultat  kommer  inte  vara  generaliserbara i  någon  traditionellt  positivistisk 

mening men de  kan komma till  nytta  både  för  de ungdomar  som har  intervjuats och för 

gruppen  de  tillhör.  Uppsatsen  har  inspirerats  av  ett  postmodernt  perspektiv  på 

samhällsvetenskap där generaliseringsmålet, enligt Kvale och Brinkmann (2009), ersätts med 

'möjligheten  att  överföra kunskap från  en  situation  till  en  annan under  beaktande  av  den 

sociala kunskapens kontextualitet  och heterogenitet'  (s 187). Den kunskap som genereras i 

studien kan överföras från studiens kontext till  en annan under förutsättning att barns och 

ungdomars tillvaro som kontextbunden synliggörs och problematiseras.
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Etiska aspekter

Forskningsetik handlar om att ta ansvar både för den kunskap som produceras och för det sätt 

på  vilket  den  produceras  (Widerberg,  2002).  De  etiska  aspekterna  löper  genom  hela 

forskningsprocessen och förhoppningen är att uppsatsen som helhet ska presentera en bild av 

det  etiska förhållningssätt  som präglat  processens  alla  stadier.  De grundläggande krav  på 

etiskt försvarbar forskning kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) formuleras som följer: 

intervjupersonen  ska  ge  informerat  samtycke,  hennes  rätt  till  konfidentialitet  samt 

deltagandets konsekvenser ska beaktas och forskaren ska reflektera kring sin roll (a.a.). 

När forskningssubjekten är barn eller unga krävs extra eftertanke och forskaren bör fundera 

över frågor som: Hur ser jag på barns och ungas deltagande i forskning? Hur kan jag skapa en 

balans mellan rätten till delaktighet och behovet av skydd? Gäller samma etiska riktlinjer som 

för vuxna eller skiljer de sig åt? Cater och Överlien (2008) diskuterar dessa frågor under den 

övergripande  frågan:  Är  all  social  barnforskning  etiskt  motiverad?  De  skriver  att  den 

viktigaste etiska frågan handlar om att väga värdet av det möjliga kunskapstillskottet av en 

studie  mot  dess  möjliga  skada  och  poängterar  att  forskarens  primära  lojalitet  ska  vara 

gentemot  de  människor  hon  studerar  och  inte  mot  det  egna  projektet  eller  den  egna 

disciplinen.  Peled och Leichtentritt  (2002) menar att  all etisk forskning förutsätter  att den 

stärker deltagarna – framförallt deltagare från sårbara grupper – och att de har nytta av den.  

I denna studie har principen om ungdomarnas autonomi och delaktighet samt viljan att skapa 

en jämlik relation15 mellan mig och ungdomarna varit vägledande i alla etiska beslut. Vidare 

har  det  varit  viktigt  att  deltagande  i  studien  har  upplevts  som  en  positiv  erfarenhet  av 

ungdomarna och att studiens resultat kommer ungdomarna och den grupp de tillhör till gagn. 

De etiska principer som jag följer hör ihop med mitt val av teoretiskt perspektiv och mitt 

tillvägagångssätt är på många sätt ett försök att 'leva som jag lär'. På samma sätt som jag ser 

på innehållet ur ett barndomssociologiskt perspektiv så ser jag på formen – intervjusituationen 

– ur ett barndomssociologiskt perspektiv. Cater och Överlien (2008) skriver:

15 Det  finns  en  maktdimension  i  alla  möten  mellan  människor  och  mötet  mellan  mig  och  den  unge  i  
intervjusituationen  kan  sägas  vara  präglad  av  två  olika  maktasymmetrier:  vuxen –  ungdom och  intervjuare  – 
intervjuperson. Det går att förstå denna maktasymmetri på olika sätt: antingen som att makten är ojämnt fördelad  
eller att den är böljande och mer dynamiskt fördelad. Jag utgår i huvudsak från att jag – i egenskap av vuxen och 
intervjuare – har mer makt och det är således mitt ansvar att reflektera över hur jag kan jämna ut denna obalans och 
skapa en så jämbördig relation som möjligt. Man kan också se det som att makten är böljande och den unge har  
t.ex. makt när det gäller vad hon eller han väljer att berätta för mig. I vilket fall som helst är det viktigt att vara  
medveten om att möten innehåller en maktdimension och som intervjuare vill jag inte hamna i, eller skapa, en  
situation där jag utnyttjar min makt genom att t.ex. ställa frågor av allt för privat karaktär. Det handlar om en etisk  
medvetenhet och om att minimera risken att den unge far illa.
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Etiska  frågor  i  social  forskning  med  barn  som  forskningssubjekt  kan 

diskuteras med utgångspunkt i olika och samtida konstruktioner av barn inom 

barnforskningen. Dessa kan utgöra en bas för att förstå etisk praktik. Idén om 

det sårbara barnet i utveckling är relaterad till barnets rätt till och behov av 

skydd, medan idén om det kompetenta och aktivt agerande barnet är relaterad 

till barns rätt till integritet, handlingsutrymme och delaktighet (s 29).

Det handlar dock inte om att välja sida och att se på barn och unga antingen som kompetenta 

subjekt  eller  som  sårbara  objekt.  Det  handlar  om  att  hitta  en  balans  där  deras  rätt  till 

delaktighet tas på allvar utan att de far illa av forskningen. Jag instämmer med Morrow och 

Richards (1996) som menar att om vi undviker att ställa frågor till barn och unga, på grund av 

att  det  är  etiskt  komplicerat,  så  exkluderar  vi  dem  från  forskning  och  det  är  ett  etiskt 

ställningstagande i sig. 

Studiens sammanhang

Förförståelse

I en kvalitativ studie är forskaren att  betrakta som ett  mätinstrument  (Larsson, 2005) och 

hennes erfarenheter,  utbildning och vetenskapsteoretiska utgångspunkt påverkar det sätt på 

vilket hon förstår fenomenet hon studerar. Kvale & Brinkmann (2009) konstaterar: 'Kunskap 

är perspektivisk, beroende av undersökarens synvinkel och värderingar' (s 68). Således bör 

forskaren erbjuda läsaren sådan personlig information som kan påverka datainsamling och 

analys (Larsson, 2005).

Jag är socionom och stödgruppsledare. Sedan 2007 har jag arbetat i en ideell organisation som 

erbjuder stöd till barn och unga med frihetsberövade föräldrar. Jag har lett stödgrupper i fyra 

år och varit delaktig i utvecklandet av en stödgruppsmodell specifikt riktad till barn och unga 

med en förälder i fängelse. Det faktum att jag har relativt mycket erfarenhet av stödgruppen 

som insats kan å ena sidan bidra till en pedagogisk presentation av stödgruppens teori och 

praktik men å andra sidan finns risken att min relativt fasta övertygelse att stöd i grupp är 

positivt för unga påverkar tolkningen av ungdomarnas utsagor. Min förförståelse handlar inte 

bara om mina erfarenheter utan också om mina värderingar och min grundläggande syn på 

världen och människan. I och med detta är det inte helt lätt att separera min förförståelse från 

mitt teoretiska perspektiv: valet av barndomssociologin som teoretisk ram grundar sig i min 

utgångspunkt  att  barn  och  unga  ska  tas  på  allvar  som  kompetenta  subjekt.  Var  slutar 

förförståelsen och var börjar teorin? Mattson (2010) skriver:
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Det konstruktivistiska perspektivet  innebär mycket förenklat  ett  antagande 

om att 'verkligheten'  tenderar att bli så som vi tolkar den. Vi tenderar helt 

enkelt att se och uppleva det vi förväntar oss och vi tenderar att förklara saker 

och ting med utgångspunkt i det vi redan tror oss veta (s 27).

Väl medveten om detta har jag sökt studera mitt material utifrån andra perspektiv än mitt eget.  

Jag har strävat efter att granska mina tolkningar kritiskt samtidigt som jag vill vara transparent  

och ärlig med min förförståelse och mina värderingar inför läsaren.

Maskrosbarns verksamhet

Maskrosbarn är en organisation som erbjuder stöd till  ungdomar som lever i familjer med 

missbruk eller  psykisk sjukdom. Föreningen startade 2005 och driver  idag en omfattande 

verksamhet för ungdomar mellan 13 och 19 år. Bland annat erbjuds ungdomarna möjlighet att 

åka på läger samtliga skollov, gå på fredagsmys16 varannan fredag och delta i stödgrupp. På 

Maskrosbarn har alla i personalen egen erfarenhet av att ha vuxit upp med en förälder som 

missbrukar eller lider av psykisk sjukdom. Av den personal som är hel- eller halvtidsanställd 

är två socionomer, två är utbildade i socialt ungdomsarbete och en studerar till psykolog17. 

Verksamheten är förlagd till en stor, gul trävilla på Stora Essingen i Stockholm. Utöver den 

verksamhet som pågår i huset finns en hemsida med blogg, gästbok och chat.

Ungdomar har erbjudits möjlighet att delta i stödgrupp på Maskrosbarn sedan våren 2011. 

Idén bakom grupperna bygger på tanken att ungdomarna behöver ett kontinuerligt stöd som 

utvecklas över tid i samband med att de blir äldre och mer medvetna om sin situation. Till 

skillnad från  den 'traditionella'  stödgruppens  begränsade  antal  träffar  erbjuds ungdomarna 

möjlighet att gå i grupp i upp till fyra år. Gruppen träffas två timmar/vecka och det är ungefär 

4-5 ungdomar i varje grupp. Det är alltid två ledare och man fikar varje gång. Ibland gör 

gruppen  en  gemensam  aktivitet  på  stan  istället  för  att  träffas  på  Maskrosbarn  t.ex. 

kickboxning eller improvisationsteater. Vid varje grupptillfälle arbetar man med ett tema. De 

teman som ungdomarna nämner är: framtid, familj, självkänsla/självförtroende, känslor, mod, 

kärlek, vänskap, drömmar och förändring. Utöver detta, berättar ungdomarna, ägnas ofta tid åt 

att prata om vanliga tonårsgrejer och vad som händer i livet just nu. 

16 En slags öppen ungdomsgård där ungdomarna erbjuds möjlighet att delta i olika aktiviteter. 

17 De har utbildats internt i att leda Maskrosbarns stödgrupper av en av verksamhetsledarna som i sin tur har gått Ersta 
Vändpunktens stödgruppsledareutbildning. 
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Genomförande

Access och informationsinhämtning

De ungdomar som har intervjuats deltar alla i stödgrupp på föreningen Maskrosbarn. I och 

med  att  föreningen  välkomnade  mitt  initiativ  att  skriva  en  uppsats  om  ungdomarnas 

perspektiv blev det lätt för mig att komma i kontakt med ungdomar att intervjua. I studiens 

inledande skede samlade jag in information om föreningen och deras gruppverksamhet genom 

informationsintervjuer med tre ur personalen och genom att ta del av skriftligt material och 

läsa på hemsidan18.

Utformande av intervjuguide

Som underlag för intervjuerna utformades en tematiserad intervjuguide19.  En intervjuguide 

kan beskrivas som en slags checklista med samtalsämnen och frågor som hjälper forskaren att 

under intervjun täcka in relevanta områden kopplade till de forskningsfrågor man söker svar 

på (Larsson, 2005). Den intervjuguide som utformades hade formen av vad Larsson kallar en 

allmän intervjuguide. Det innebar att jag formulerade ett antal teman med tillhörande, öppna 

underfrågor.  Skillnaden  mot  en  standardiserad  intervjuguide  är  att  frågorna  inte  behöver 

formuleras på samma sätt till alla och de behöver inte ställas i någon viss ordning.

Rekrytering och urval

Empirin  består  av  åtta  individuella  intervjuer  med  ungdomar  som  går  i  stödgrupp  på 

Maskrosbarn.  Vid  tiden  för  rekrytering  till  studien  gick  20  ungdomar  i  grupp.  De  var 

uppdelade i fem grupper beroende på hur länge de har gått i stödgrupp på Maskrosbarn. Jag 

besökte  samtliga  grupper  i  syfte  att  informera  om studien  och  ta  in  intresseanmälningar. 

Majoriteten av ungdomarna visade intresse att delta och valet av vilka som skulle intervjuas 

kom att få en pragmatisk karaktär beroende på den grupp som för tillfället besöktes. I en del 

fall inkluderades de ungdomar som var närvarande20, i något fall blev det nödvändigt att lotta. 

De åtta ungdomar som slutligen intervjuades är mellan 14 och 19 år. De har givits fiktiva 

namn och kallas i uppsatsen för Emma, Anna, Frida, Maria, Tim, Siri, Helena och Ines. Fem 

av dem beskriver hur båda föräldrarna har problem och tre av dem berättar att  de har en 

18 Se Figur 1: Från idé till intervju, s. 30

19 Bilaga 1

20 Även om det går fem ungdomar i en grupp så närvarar inte alla varje gång. I flera fall var det så att endast två av  
ungdomarna i gruppen var på plats när jag gjorde mitt besök och då fattade jag helt enkelt det praktiska beslutet att  
inkludera dem som var på plats. De som inte var där just den träffen tillfrågades inte om att delta i studien.
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problemförälder.  I  samtliga  fall  är  det  de  biologiska  föräldrarna  det  handlar  om.  Det 

vanligaste  problemet  är  alkoholism  (7  av  13  problemföräldrar)  och  minst  vanligt  är 

drogmissbruk (1 av 13 problemföräldrar). Däremellan har tre av föräldrarna problem med 

psykiskt sjukdom och två av föräldrarna har problem med både alkoholmissbruk och psykisk 

sjukdom. Denna beskrivning grundar sig på hur ungdomarna definierar föräldrarnas problem. 

Två av ungdomarna bor i familjehem och två bor i egen lägenhet. De övriga fem bor med sina 

föräldrar – oftast pendlar de mellan mamma och pappa men bor mest hos mamma. Sju av åtta 

har  skilda  föräldrar.  Alla  ungdomar  är  födda i  Sverige.  Samtliga  har  fått  någon form av 

kommunalt eller ideellt stöd innan de kom till Maskrosbarn: fem av ungdomarna har gått i 

stödgrupp tidigare, sju stycken har haft någon form av kontakt med socialtjänsten, fyra av 

dem berättar om kontakt med kurator/psykolog och två har/har haft stödfamilj/kontaktperson. 

Representativitet

Urvalet  är  relativt  representativt  för  gruppen  'Ungdomar  som  fått  stöd  på  föreningen 

Maskrosbarn' förutom det faktum att andelen killar i studien är ännu färre än andelen killar i 

Maskrosbarns stödgrupper21. Urvalet är däremot inte representativt för gruppen 'Ungdomar 

som vuxit upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar'. Den stora skillnaden är att de 

ungdomar som intervjuats har fått stöd vilket majoriteten av målgruppen inte har fått (se t.ex. 

Tinnfält, Eriksson & Brunnberg, 2011). Med tanke på idén bakom uppsatsen är detta dock inte 

ett problem: tanken är att intervjuer med ungdomar som har fått stöd kan komma ungdomar 

som ännu inte har fått stöd till gagn. Det är dock viktigt att betona denna icke-representativitet 

eftersom det annars finns en risk att vi skapar en skev bild av tillvaron med en missbrukande 

eller psykiskt sjuk förälder.

Information och samtycke

Ungdomarna informerades muntligt vid besöken i grupperna och de som var intresserade av 

att delta fick ett informationsblad att ta med hem22. Utifrån mina etiska principer beslutade jag 

att informerat samtycke från föräldrarna endast skulle inhämtas i de fall då ungdomarna var 

under  15  år  och  i  de  fallen  räckte  det  med  samtycke  från  en  av  föräldrarna.  Två  av 

ungdomarna var under 15 år och informerat samtycke erhölls från deras mammor.

21 Fyra killar går i stödgrupp på Maskrosbarn och av dem var det endast en som ville bli intervjuad. 

22 Bilaga 2
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Några  av  de  ungdomar  som  var  över  15  år  ville  inte  informera  sina  föräldrar  om  sitt 

deltagande och utifrån de etiska principer om delaktighet och självbestämmande som varit 

vägledande i  processen beslutade jag att  inte kräva av någon att  de måste  informera sina 

föräldrar. Ett sådant krav skulle i praktiken kunna leda till att de hindrades från att delta och  

därmed göra sina röster hörda.  

Figur 1: Från idé till intervju

Genomförande av intervjuer

Majoriteten av intervjuerna genomfördes i föreningen Maskrosbarns lokaler. En intervju ägde 

dock rum hemma hos ungdomen och en intervju genomfördes i ett avskilt rum på den unges 

skola. Utgångspunkten vid val av plats var att ungdomarna själva fick välja den plats som 

kändes tryggast och bekvämast att träffas på. Intervjuerna tog mellan 1 och 1 ½ timme och 

varje intervju inleddes med lite fika och småprat. Ungdomarna fick skriva på en blankett om 

informerat samtycke23 och ta ställning till om det var ok att intervjun spelades in. Det var ok i 

23 Bilaga 3
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samtliga fall. Varje intervju genomfördes med stöd av den tematiska intervjuguiden men fokus  

var hela tiden riktat på den unges berättelse. I strävan efter att hitta en balans mellan att följa 

med i det ungdomen berättade och att ställa relevanta frågor i förhållande till uppsatsens syfte 

hittade jag stöd hos Kvale och Brinkmann (2009) som skriver:

Intervjun riktar fokus mot forskningsämnet genom öppna frågor. Det kommer 

sedan  an  på  intervjupersonen  att  ta  fram de  dimensioner  som hon finner 

viktiga inom undersökningsområdet.  Intervjuaren leder den intervjuade  till 

vissa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dessa teman (s 46).

Sammandrag och transkribering

I  direkt  anslutning  till  varje  intervju  skrev  jag  ett  sammandrag av  mötet  och  en 

sammanfattning  av  de  spontana  tankar,  känslor  och  idéer  som uppstod  hos  mig  när  jag 

träffade  ungdomen.  Från  och  med  sammandraget  började  jag  använda  fiktiva  namn  på 

ungdomarna så att ingen av mina anteckningar skulle innehålla deras riktiga namn. Samtliga 

intervjuer transkriberades ordagrant i sin helhet och skrevs ut. För läsbarhetens skull har dock 

allt för talspråkliga uttryck plockats bort i de citat som presenteras i uppsatsen.

Kronologisk och tematisk analys

Efter att intervjuerna planerats, genomförts, transkriberats och skrivits ut påbörjades nästa fas 

av analysarbetet. I denna fas arbetade jag med en kombination av olika analystekniker för att 

skapa en så heltäckande och nyanserad bild som möjligt av materialet. Jag läste intervjuerna 

flera gånger med olika syften varje gång24. Vid första läsningen intresserade jag mig för att 

hitta den enskilde ungdomens tids- och händelsemässiga berättelse: Var börjar ungdomens 

berättelse och var slutar den? Vilka konkreta händelser i livet berättar ungdomen om? Utifrån 

denna läsning skapade jag en kronologisk tidslinje för varje ungdom där jag skrev in händelser 

i det förflutna, information om tillvaron just nu samt den unges tankar om framtiden. Med 

hjälp av mina åtta tidslinjer kunde jag sedan skapa en sammanfattande exelfil där ungdomarna 

samlades  utifrån  variabler  som ålder,  kön,  förälderns  problem,  tidigare  stöd  och  boende.

Vid  den  andra  läsningen  av  intervjuerna  fokuserade  jag  på  det  Widerberg  (2002)  kallar 

analystrådar:  jag  markerade  med  siffror  i  utskriften  och  antecknade  allt  som jag  tyckte 

verkade intressant att gå vidare med och allt som jag uppfattade som viktigt för ungdomarna 

själva.  För varje ungdom blev det en lista på ca 50 analystrådar som jag sedan hade stor  

användning av i det kommande arbetet med att organisera materialet i teman och underteman.

24 Se Figur 2: Från sammandrag till återkoppling, s. 32
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Vid  den  tredje  läsningen  ville  jag  skapa  en  sorts  språkligt  koncentrerad  bild  av  vad 

ungdomarna verkligen sade i intervjun. Jag kallade detta moment för 'Vad säger ungdomen?' 

och här gick jag igenom varje intervju och plockade citat  och uttryck som jag tyckte var  

relevanta,  representativa eller  på annat  sätt  symboliska för just  den ungdomens berättelse. 

Under hela läsprocessen antecknade jag relevanta forskningsfrågor i ett eget dokument. Min 

förhoppning var att de olika sätten på vilka jag närmade mig materialet skulle ge en djupare 

och bredare förståelse av ungdomarnas berättelser.

Figur 2: Från sammandrag till återkoppling

Efter  dessa  tre  första  läsningar  följde  en  fas  där  jag  arbetade  parallellt  med  läsning  av 

intervjuerna och tematisering av materialet. Jag ordnade alla analystrådar och alla citat från 

'Vad  säger  ungdomen?'-dokumenten  i  kategorier  utifrån  vad  de  handlade  om.  Ur  denna 

process utkristalliserade sig så småningom en skiss för de teman och underteman som jag 

skulle arbeta vidare med. Denna skiss fick fastare – och till  sist slutlig – form genom det  

växelvisa arbetet med att läsa, dra paralleller och sammanfatta.
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Larsson  (2005)  talar  om en  professionell  integritet  som handlar  om  att  forskaren  på  ett 

systematiskt och noggrant sätt går igenom sina data gång på gång för att pröva om hennes 

kategoriseringar och tolkningar ger en rättvisande bild av det fenomen hon studerar. I mitt 

analysarbete  strävade  jag  efter  denna  professionella  integritet.  Arbetet  präglades  i  stor 

utsträckning av ett empirinära förhållningssätt där teman hämtades från intervjumaterialet. I 

takt  med  att  arbetet  fortskred  kombinerades  detta  med  ett  teorinära  förhållningssätt  där 

centrala teman belystes utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv och ställdes i relation till  

tidigare forskning.

Återkoppling

När analysen började falla på plats träffade jag ungdomarna igen för att återkoppla och få en 

möjlighet att reflektera kring resultaten tillsammans med dem. Återkopplingen gjordes dels 

för ungdomarnas skull – de har rätt att tycka till om saker som andra säger om dem – och dels 

för min egen skull: ungdomarnas reflektioner bidrog till en fördjupad förståelse av materialet.  

Återkopplingen hade formen av en gemensam träff25 där vi sågs två timmar i Maskrosbarns 

lokaler och gick igenom resultatet tillsammans. Var och en fick fylla i en kort utvärdering av 

hur det hade varit att delta i studien. De fick också godkänna sitt fiktiva namn eller hitta på ett 

annat.

25 De som inte kunde komma kontaktades på telefon för individuell återkoppling
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6. Resultat och analys
Analysen  av  ungdomarnas  berättelser  har  genererat  huvudresultatet  att  praktiskt  och 

känslomässigt stöd som baseras på den unges behov och pragmatisk kunskap som bygger på 

tanken om egenmakt och aktörskap bidrar till förändring. Under de två rubrikerna  Stöd och 

Kunskap presenteras analysen av ungdomarnas perspektiv på dessa två huvudteman samt de 

underteman som kommit ur analysarbetet. Det tredje huvudtemat,  förändring, löper som en 

röd  tråd  genom  hela  materialet.  Nedan  följer  inledningsvis  en  kort  sammanfattning  av 

ungdomarnas beskrivning av hur livssituationen ser ut när en förälder missbrukar eller lider av 

psykisk sjukdom.  

Anna, Emma, Ines, Tim, Helena, Maria, Siri och Frida vittnar alla om att tillvaron påverkas av 

att  leva med en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk. Deras berättelser bekräftar 

mycket av vad som kommit fram i tidigare forskning (se t.ex. Holmila, Itäpuisto & Ilva, 2011; 

Trondsen, 2012; Östman, 2008; Gladstone et al, 2011; Riebschleger, 2004) och även om deras 

historier  skiljer  sig  åt  så  finns  det  ett  antal  teman  som  förenar  deras  beskrivningar. 

Sammanfattningsvis  berättar  de  hur  tillvaron  har  påverkats  av  familjens  gemensamma 

hemlighållande  och  förnekelse  av  förälderns  problem,  hur  de  har  tagit  stort  ansvar,  hur 

skolgången påverkats negativt, att tillvaron varit praktiskt och känslomässigt instabil och att 

förälderns  problem  inverkat  på  det  egna  psykosomatiska  måendet.  Med  känslomässig 

instabilitet menas den utsatthet som förälderns beteende innebär för den unge. Det handlar om 

att  tillvaron  blir  svår  att  förstå,  förutsäga  och  hantera  på  grund  av  förälderns  förnekan, 

förminskning av problemet och personlighetsförändring som en följd av sjukdomen. 

En av ungdomarna, Helena, berättar under intervjun om sin stödfamilj och denna beskrivning 

bidrar paradoxalt nog till en grundläggande förståelse av hur det kan vara att leva i en familj  

som inte är stabil:

Det är en speciell känsla att komma till en familj där allt är normalt. Det är  

alltid trygghet. De dricker inte och de kommer inte försvinna under natten.  

De kommer alltid och nattar en, man får alltid mat på bordet,  man sitter  

tillsammans och pratar om hur dagen har varit. Man tittar på film och sånt  

där. (Helena)  
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Majoriteten av ungdomarna berättar att de har mått mer eller mindre dåligt på grund av sin 

livssituation  och förälderns sjukdom.  De berättar  om känslor  av  ångest,  bekräftelsebehov, 

misstänksamhet  och  oro.  Några  berättar  om  ätstörningar,  självskadebeteende  och 

självmordsförsök.

Tema: Stöd
När man lever i en familj med missbruk eller psykisk sjukdom så behöver man stöd – det är  

ungdomarna och forskarna överens om (se t.ex. Templeton, Novak & Wall, 2011; Cuijpers, 

2005; Tinnfält, Eriksson & Brunnberg, 2011). Stöd kan komma i många former: från vänner 

och  släktingar,  från  en  snäll  chaufför  på  bussen  eller  från  olika  offentliga  och  frivilliga 

instanser.  I  det  följande  åsyftas  det  stöd  som  ungdomarna  har  fått  från  professionella 

stödpersoner och stödinsatser. Analysen av ungdomarnas berättelser visar att om stödet till 

innehåll och form är anpassat utifrån deras behov och situation så kan det bidra till positiv 

förändring. I det följande presenteras analysen av ungdomarnas berättelser vad gäller stöd. 

Inledningsvis riktas fokus mot den enskilde stödpersonens bemötande och därefter presenteras 

analysen av ungdomarnas tankar om stöd i grupp på Maskrosbarn.   

Att vara personlig och bekräftande

Ungdomarnas  tankar  kring  en  hjälpande  stödperson  ger  bilden  av  en  person  som  i  sitt 

bemötande är varm, lyssnande och empatisk. Det är en avslappnad person med humor som 

visar ett äkta intresse för att lära känna den unge. Helena säger så här: 

Jag tror att det är väldigt viktigt att man känner som ungdom att man kan  

lita  på personen man pratar  med och  att  den  verkligen  förstår  vad  man  

säger. Att den inte bara sitter där för att det är ens jobb, liksom. Man ska  

kunna snacka med den, den ska kunna ge en råd och sånt där. Men jag tror  

också att det är viktigt att man kan ha kul tillsammans, att man känner att  

man kan prata om annat också. (Helena)

Helena lyfter hur viktigt det är att som ung få förtroende för personen i fråga och att denne är 

genuint intresserad av det man har att berätta. Motsatsen är en person som 'bara sitter där för 

att det är ens jobb' och dessa stödpersoner hyser flera av ungdomarna misstankar mot. Vidare 

är det viktigt med en avslappnad stämning vilket till exempel innebär att samtalet inte är helt 

problemfokuserat utan att det går att prata om andra saker också. Motsatsen till den hjälpande 

stödpersonen är någon som inte tar sig tid att lära känna den unge. Frida funderar:
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Det är någon som inte bryr sig, inte försöker lära känna mig, bara sitter och  

skriver ner allt jag säger, antecknar eller vad man ska säga. Att den har en  

väldigt professionell fasad, att det är mycket distans. Det är jobbigt. Alltså,  

professionell på ett dåligt sätt. Det är klart man ska vara professionell men  

jag menar att det verkligen är strikt och, ja distans. (Frida)  

 

Frida är  inne  på  liknande tankar  som Helena  och beskriver  den stjälpande stödpersonens 

bemötande som mekaniskt och distanserat. Ett sådant agerande ger intrycket av att personen i 

fråga  egentligen  inte  bryr  sig  om  att  lära  känna  den  unge.  Analysen  av  ungdomarnas 

berättelser visar hur viktigt det är att  som ung och stödsökande bli  sedd och bekräftad av 

någon som kan vara personlig och avslappnad i mötet. Flera av ungdomarna tar personalen på 

Maskrosbarn som exempel när de ska beskriva vad som är viktigt. Ines berättar om ledarna på 

sommarlägret:

De är så himla uppskattande i  ord och handling. Och även om man inte  

känner alla ledare så är det alltid att man möts av en famn och alla är glada  

över att man är där. De uttrycker hela tiden hur stolta de är över oss bara för  

att vi är där. Det är så fint och man får inte alltid det på andra ställen. (Ines)

Ines förklarar att ett hjälpande stöd består av både ord och handling och hur det bidrar till att  

hon känner sig sedd och bekräftad. Att mötas av kramar och glädje trots att man inte ens 

känner alla ledare blir betydelsefullt. Hon poängterar också hur hon får bekräftelse för sin 

person, att hon får uppskattning 'bara för att hon är där'. Tim är inne på samma tema:

Man har ju inte fått höra att man är älskad. Eller, min pappa har ju haft  

väldigt mycket såhär att allt som är kärlek och kramar och att man säger att  

man älskar varandra, det är nonsens. Löjligt liksom, det behöver man inte  

prata om. Men det är just det som Maskrosbarn har övertygat mig och oss  

andra om att man behöver verkligen höra att man är älskad och att man  

betyder någonting. Att höra bra saker. Man ska inte ta det för givet. (Tim)

En tolkning av Ines och Tims tankar  är att  det  är  viktigt  att  få höra någon säga – i  ord,  

handling eller som undertext - att man har ett  värde som människa. Ett sådant bemötande 

bidrar till att självkänsla och självförtroende växer. Flera av ungdomarna ger uttryck för ett 

behov av bekräftelse för sin person och dessa tankar kan relateras till det faktum att familjer 
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med missbruk eller  psykisk  ohälsa  ofta  präglas  av  hemlighållande  och förnekande.  Kroll 

(2004) menar att upplevelsen av att ständigt känna sig exkulderad bidrar till barns och ungas 

känsla av att de är oönskade och oviktiga. Ungdomarna uttrycker ett behov av något som de 

kanske saknat under sin uppväxt: kärlek, bekräftelse och ett genuint intresse för sin person.

Att ta unga på allvar

En stjälpande stödperson är någon som inte tar ungdomarna på allvar och som inte visar dem 

respekt som individer. Ines funderar kring stjälpande stöd:

Det är någon som inte tar en på allvar. Jag har mött vissa vuxna som inte  

låter en känna det man känner, att man alltid måste förklara sig när man  

känner något.  Och som avbryter en och som inte bryr sig...ja men alltså,  

disrespect. Och att de ser sig själva som överhuvuden och som mycket bättre.  

Även om en vuxen är en vuxen så måste man känna att  man tas  på lika  

mycket allvar. (Ines)

Ines sätter ord på den maktassymetri som präglar många relationer mellan unga och vuxna. 

Hon tar upp hur det handlar om respekt och att barn och unga är värda att tas på allvar, precis 

som vuxna. Helena är inne på liknande tankar när hon säger att 'vuxnas röster blir ju hörda 

mycket  mer än barnens'.  I  Ines,  Helenas  och de andras fall  finns dessutom risken att  det 

handlar om en dubbel obalans: dels att de är unga i förhållande till vuxna och dels att de är 

stödsökande i förhållande till  stödgivare. Ines visar att hon är medveten om denna dubbla 

obalans då hon fortsätter:

Som ungdom generellt så är man ju ganska osäker och man försöker vara  

lite tuff bland vuxna för att man måste, för att man inte tas på allvar annars.  

Och om man har det jobbigt hemma då är det ju ännu mer så att man inte  

litar på vuxna och att man känner sig osäker eller tar försvarsposition. (Ines)

Ines beskriver hur ungdomar i allmänhet kämpar med att bli tagna på allvar av vuxna och hur 

ungdomar i hennes situation i synnerhet känner sig osäkra i mötet med vuxna. Kroll (2004) 

menar att alla barn vill bli hörda och betrodda men att detta specifikt gäller de barn och unga 

som lever i familjesystem där de vanligen inte blir lyssnade på. 
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Flera av ungdomarna tar upp en ytterligare aspekt på tema respekt och att bli tagen på allvar:  

en stjälpande stödperson är någon som pratar med föräldrarna istället för med dem, någon 

som går via föräldrarna eller insisterar på att inkludera dem trots att de vet att föräldrarna är 

själva problemet. Maria berättar om en sådan erfarenhet:

Mamma fick ju ringa soc och bråka i ett halvår innan de ens pratade med  

mig och frågade mig hur det var. Och från början ville jag ju inte säga att  

'Jamen, så här är det'. Och första mötet jag skulle komma dit då skulle ju  

pappa vara med och så skulle jag sitta där med en socialsekreterare och  

berätta hur det är. Det går liksom inte. (Maria) 

Istället  för att Maria fick ett eget utrymme där hon kunde berätta om sin hemsituation så 

inkluderades hennes pappa i samtalet trots att han var den som skapade problem i Marias liv. 

Detta gjorde det svårt för henne att prata öppet. Cuijpers (2005) menar att denna involvering 

av föräldrarna när det i själva verket är de som är problemet är ett etiskt dilemma. Det är en 

fråga om barnets rätt gentemot förälderns rätt och om vuxnas syn på barn och unga. Vems 

rättigheter  väger  egentligen  tyngst  och  hur  benägna  är  vuxna  att  lyssna  på  barns  och 

ungdomars personliga berättelser? En tolkning av Ines, Helenas och Marias erfarenheter är att 

en stjälpande stödperson är någon som betraktar unga människor som mindre kompetenta och 

trovärdiga än vuxna. Någon som prioriterar föräldrarnas rätt och vuxnas åsikter framför den 

unges rättigheter och åsikter. 

Att vara aktiv och pålitlig

Analysen  av  ungdomarnas  berättelser  visar  att  de  vill  ha  ett  konkret  stöd.  En  hjälpande 

stödperson är någon som handlar aktivt för deras sak. Emma har funderat på detta:

Alltså, det man behöver är ju en agerande vuxen, alltså ett agerande stöd.  

Inte någon som säger 'Jamen, jag finns här för dig'. Jag bara: 'Ja, du kan  

finnas för  mig hur  mycket  som helst  men det  gör ingenting bättre'.  Man  

behöver ju en hjälpande hand på riktigt, som hjälper. Som 'Nej! Så här ska  

det inte vara, nu ska vi göra någonting åt det!'.  Någon som springer och  

sätter näven i bordet. Det är vad som behövs. (Emma)

Det räcker inte med stöd i ord, menar Emma, stödet måste också innehålla aktiv handling. Det 

Emma gör är att hon efterlyser någon som ser problemet och som sätter ord på att det är fel, 
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någon  som giltiggör  hennes  upplevelse  och  agerar  därefter.  En  hjälpande  stödperson ska 

vidare  vara  pålitlig  och  hålla  vad  hon  eller  han  har  lovat  men  utan  att  inge  falska 

förhoppningar. Så här säger Frida:

Jag tycker att den vuxne ska vara pålitlig. Om den säger 'Det här, det kan jag  

lova dig' då lovar den det. Och 'Det här ska jag inte berätta för någon annan'  

då gör den inte det. Alltså, att den håller vad den lovar och inte ger falska  

förhoppningar. (Frida)

Det handlar om två typer av förtroende: dels att stödpersonen håller sina egna löften gentemot 

Frida och dels att hon kan känna sig trygg med att det hon säger stannar hos stödpersonen. En 

tolkning är att  Frida talar  både utifrån erfarenheter  av mindre hjälpande stödpersoner och 

utifrån erfarenhet av brist på pålitlighet hos sina föräldrar. Helena tar också upp vikten av att 

man ska kunna lita på stödpersoner:

Helena: Jag har ju min stödfamilj som jag alltid kan åka till. De kommer  

alltid och hämtar mig och de har ju bevisat det många gånger genom att  

hämta mig. Så jag vet att det inte bara är någonting de säger.

I: Ja

Helena:  Det  är  väldigt  viktigt  att  man  vet  att  det  folk  säger,  att  det  är  

trovärdigt.

I: Om någon säger 'Jag hämtar dig' så gör de det också

Helena:  Att  de  säger  att  man  alltid  får  ringa,  att  de  alltid  kommer  och  

hämtar en om det är något jobbigt. De har ju bevisat att de gör det. Och det  

är viktigt.

Helena återkommer flera gånger till att det är upp till stödpersonerna att bevisa att de är att lita  

på. Det handlar om att vinna den unges förtroende och det gör man genom att kontinuerligt 

visa att man är värd den unges tillit. Kroll (2004) skriver att en uppväxt med sjuka föräldrar 

kan leda till svårigheter att lita på vuxna och analysen av ungdomarnas berättelser bekräftar 

detta. De behöver en stödperson som tryggt och långsiktigt står vid deras sida och agerar i 

deras sak.
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Ett exempel: Stöd i grupp på Maskrosbarn

Analysen av ungdomarnas berättelser och erfarenheter ger vid handen att det stöd som de får i 

stödgruppen på Maskrosbarn är ett exempel på hjälpande stöd. Ungdomarna beskriver hur de 

får ett personligt och aktivt stöd och att de blir tagna på allvar som unika individer i gruppen. 

Utöver  detta  genererar  analysen  av  deras  berättelser  några  ytterligare  aspekter  som  är 

relevanta  för  förståelsen  av  gruppens  värde  för  ungdomarna.  Följande  fyra  teman  har 

utkristalliserat sig: fokus är riktat mot ungdomarna istället för föräldrarnas problem, det råder 

en avslappnad stämning, ledarna har egen erfarenhet och stödet erbjuds över tid. 

Fokus på den unge

En ambition med stödgruppsverksamheten på Maskrosbarn är att de teman man arbetar med 

ska vara 'positivt laddade' och 'framåtriktade'. Fokus riktas mot ungdomarna själva i första 

hand och mot deras föräldrar och föräldrarnas problem i andra hand. Det handlar dock om en 

gradvis fokusförflyttning från förälderns problem till den unges eget liv och framtid. Frida 

säger att det är viktigt att inse att föräldern har problem och får frågan om de pratar mycket 

om det i grupperna. Hon förklarar: 'I början gör vi det, nu gör vi det inte lika mycket längre. 

Men tills alla fattar så pratar vi om det (skratt)'. Siri jämför med gruppen hon gick i tidigare:

Siri: Det kändes lite mer som en kurs och Maskrosbarn är lite mer mys typ

I: På vilket sätt var det som en kurs, går det att beskriva?

Siri: Ja, men det var lite mer så här att man skulle lära sig saker, faktagrejer  

om alkoholism och så. Men här är det mer att man reflekterar mer över sig  

själv än själva alkoholistbiten

I: Okej

Siri:  Alltså,  det  är ibland så att man lär sig grejer  här också, om själva  

sjukdomen, men det är inte särskilt ofta

I: Det är mer reflektion över sig själv?

Siri: Ja, man är liksom inriktad på sig själv

Siri beskriver hur gruppen styrs av var ungdomarna befinner sig istället för att följa ett schema 

för kunskapsförmedling. Istället för att fundera över förälderns problem så funderar de över 

sig själva. Ines är inne på samma tema när hon reflekterar kring insikter som processer:
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Alltså, vi fick ju lära oss i den gruppen att alkoholism var en sjukdom och att vi inte kunde  

påverka den. Men det är inte så lätt att ta till sig sån fakta och bara 'Jaha, är det så det är,  

jamen då så' (skratt). Här så visar de mer in action och de förklarar det på ett annat sätt  

som gör att man tror dem. Och man får stöd och det liksom blir en insikt. Men det är inte  

heller så att de kan bara säga hur det är och så bara 'Jaha!' och så känner man sig upplyst  

utan det får gro och växa. Och alla övningar som vi gör,  det  bidrar också till  att man  

förstår mer. (Ines)

Att  komma  till  insikt  kan  ta  tid  och  man  behöver  både  kontinuerligt  stöd  och 

kunskapsförmedlande för att saker och ting ska falla på plats. Ines tankar går att relatera till 

Dewey (se Forinder & Hagborg, 2008) som betonar vikten av reflektion i allt kunskapande. 

Den kunskap som kommer ur egen reflektion blir viktig och användbar för oss. Ines fortsätter 

med att berätta om en övning som har varit betydelsefull för henne. Den övning hon väljer 

handlar inte om förälderns problem utan om hennes egen person och framtid:

Vi har fått skriva ner vad vi, var vi tror att vi är om ett halvår, om ett år, om  

tio år, liksom vad man vill. Och det får vi göra varje halvår. Det är väldigt  

intressant  att  se  utvecklingen.  Det  är  mycket  vi  har  fått  göra  om  

förhoppningar och drömmar, att man får lära sig att lita på sina drömmar  

och våga drömma. Och det har varit väldigt viktigt också. Och mycket så här  

att man utvidgar sin komfortzon genom att våga klättra högt eller våga falla  

bakåt, att man på ett mer konkret sätt vågar mer. (Ines)

En tolkning av Ines tankar är att kontinuitet är värdefullt. Det är viktigt att någon följer upp 

och bryr sig om henne över tid. Detta är ett behov som flera av ungdomarna ger uttryck för. 

När Ines fortsätter med att prata om att klättra högt och falla bakåt så menar hon inte bildligt  

utan  bokstavligt.  Stödgrupperna  på  Maskrosbarn  är  utformade  så  att  man då  och  då  gör 

gemensamma aktiviteter och tanken är att ungdomarna ska få en möjlighet att utmana sig 

själva genom de olika aktiviteterna. I och med detta får de en möjlighet att inte bara utmana  

sig själva i tanke utan även i handling. När Ines talar om mod ovan så gör hon det nämligen i 

två  bemärkelser:  dels  att  våga  utmana sig själv på ett  konkret  sätt  och dels om att  våga 

drömma. Det handlar om mod både i handling och tanke och det kan övergripande tolkas som 

modet att ta makten över sin tillvaro och sina handlingar nu och i framtiden.
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Maskrosbarns fokus på den unge som social aktör med förmåga att påverka och skapa sin 

egen  tillvaro  kan  tolkas  som  ett  uttryck  för  en  slags  barndomssociologisk  förståelse  av 

ungdomarna. I och med att fokus riktas mot den unges nu och framtid istället för föräldrarnas 

problem görs ett tydligt ställningstagande  för ungdomarna som autonoma och självständiga 

individer i relation till sina föräldrar. Detta tolkas inte som ett försök att vända de unga mot 

sina föräldrar utan som ett  försök att ge dem stöd i  att  hitta  ett  förhållningssätt  gentemot  

föräldrarnas problem som gynnar dem själva. 

Avslappnad stämning

Det finns ett material för stödgruppsverksamheten på Maskrosbarn och det finns en struktur 

med teman och övningar för varje gruppträff. Flera av ungdomarna tar dock upp att de inte 

alltid hinner med det de ska när de träffas i gruppen. Ibland tar inledningsrundan 'Botten,  

toppen och stolt'26 en timme och ibland pratar de om helt andra saker än temat. Frida berättar:

Frida: Vi brukar ju sitta i över en timme med botten och toppen och då har vi  

inte så mycket tid kvar sen till det man ska göra. Det tycker vi inte är något  

problem,  det  är  ju  bara  roligt  (skratt).  Men vi  hinner  inte  alltid  med så  

mycket  som  vi  ska  göra  så  det,  det  är  väl  både  positivt  och  negativt  

kanske...Och så har vi väldigt roligt så det kanske känns som att vi har suttit i  

tjugo minuter men så har det gått en timme och så 'Oj, där flög tiden iväg'.  

Men nej, det är nog ganska positivt ändå, vi känner att vi trivs så bra med  

varandra att vi inte tänker på något annat... Ja, vad händer mer? Vi skrattar  

väldigt mycket!

I: Härligt

Frida: Jo, men det...Jag tycker att även om nån kommer och kanske inte mår  

så bra eller så, så tycker jag att när vi lämnar gruppen och ska åka hem då  

tror jag ändå att den personen mår bättre efteråt. Det känns så. Det vet jag  

ju själv i  alla fall,  när jag har kommit hit  och varit  väldigt arg eller lite  

deppig så känner jag ändå att  när jag har varit  i  gruppen så känns det  

mycket bättre. För då har jag fått ur mig det jag varit arg på och någon har  

lyssnat och lugnat ner mig och sagt att det är ingen fara.

I: Även om man mår dåligt när man kommer så mår man lite bättre när

Frida: Ja precis, jag tycker det i alla fall. Nu ska jag inte säga att alla tycker  

så men jag tycker så och jag tror att de andra skulle hålla med mig på det,  

det känns så. Att man blir peppad. Det är jättebra.

26 Var och en får berätta något bra från veckan som gått, något dåligt och något man har gjort som man är stolt över.
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Det Frida sätter ord på är betydelsen av att träffa andra och prata, att ha någon som lyssnar,  

och att det är viktigare än att följa dagens tema. I och med att man träffas så regelbundet och 

länge finns också utrymme för denna flexibilitet. För Frida innebär gruppträffen att hon får 

prata av sig när något varit jobbigt och att det finns personer där som både lugnar henne och 

uppmuntrat henne. Emma tycker också att det är bra att samvaron är flexibel och berättar så 

här om gruppträffarna:

I: Hur skulle du beskriva en gruppträff för mig?

Emma: Oj...Alltså,  thé (skratt)  mackor  och  kakor och  så tänker du filtar,  

soffor  och  ljus.  Det  är  atmosfären  och  sen  så  är  det  bara  mys  överallt,  

överallt. Det är bara ljus och mys. Och sen så sitter man där och ibland kan  

ju botten och toppen och stolt ta över en timme. Och sen så har vi ju teman  

att  jobba efter  men det är inte alltid man hinner med det.  Det är inte så  

viktigt, det viktiga är att vi träffas och pratar.

I: Ja

Emma: Så man kommer liksom nära.

Emma instämmer med Frida i att det är viktigare att träffas, prata och 'komma nära' än att  

alltid hinna med temat. Deras upplevelse av gruppens flexibilitet som något positivt går emot 

stödgruppstanken att den som kommer från gränslösa hemförhållanden behöver ramar och 

struktur. Enligt dem är samtalet och delandet primärt, inte strukturen. Anna och Maria jämför 

med upplägget i grupperna de gick i tidigare:

Det var verkligen mer spikat och det var ett visst antal veckor som man gick  

där och man gick nästan på en kurs om man säger så. Det var liksom inte  

lika flum-..., alltså, jag säger inte att Maskrosbarn är flummigt men det är  

mer fritt. Vi behöver inte alltid prata om, vi kan prata om att 'Ja, vad gjorde  

du idag?' och bara 'Ja, det här tycker jag är kul'. Och det gjorde vi också i  

den gruppen jag gick i men det var inte på samma sätt som Maskrosbarn  

utan det var väldigt mycket att vi skulle fokusera på just missbruket. (Anna)  

Vi är färre på Maskrosbarn och vi har liksom mysigare. Man sitter i soffor,  

man har fikat framme hela tiden. Där var det så här att man satt i en ring på  

stolar och pratade och sen mitt i någonstans så fick man rast och vi fick gå  

och röka och ta en fika men skulle man röka så hann man knappt fika. Men 
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här kan vi säga 'Nej, nu tycker vi att det räcker, nu vill vi ha en rökpaus' och  

då tar vi det, liksom. Och vi har fikat framme hela tiden. (Maria)

Anna följer Fridas och Emmas linje och berättar hur fokus ligger på ungdomarna just idag och 

inte på föräldrarnas problem eller dagens förutbestämda tema. Att så många ungdomar liknar 

tidigare grupper vid kurser är anmärkningsvärt eftersom detta  inte  är tanken med modellen. 

Forinder och Hagborg (2008) skriver att reflekterande och dialog är av central betydelse i 

stödgrupperna  och  fortsätter:  'Vi  skulle  vilja  säga  att  utan  detta  moment  är  det  inte  en 

stödgrupp utan någonting annat – kanske ett kollektivt informationsmöte' (s 36). 

Här bör betonas att alla grupper ser olika ut och alla deltagare har olika behov utifrån såväl 

ålder och mognad som personlighet, erfarenheter och familjesituation. Detta är just de här fem 

ungdomarnas  upplevelse av tidigare stödgruppsverksamhet.  Vidare ska betonas  att  de alla 

tyckte att denna kurs/utbildning också var givande och att de lärde sig mycket. De upplever 

dock stödgruppen på Maskrosbarn som annorlunda mycket på grund av att den innehåller 

mindre  kursmoment  och  mera  egen  reflektion.  De  uppskattar  också  att  det  är  mindre 

manualstyrt  på  Maskrosbarn.  Maria  betonar  på  detta  tema  att  delaktighet  och 

medbestämmande är  viktiga  komponenter  i  en stödgrupp.  Hennes  exempel  är  enkelt  men 

talande: istället för att ta paus för fika har man fikat framme hela tiden vilket gör att man kan 

slappna av. Och istället för en planerad paus i mitten så bestämmer ungdomarna själva när det 

är dags.

Ledare med egen erfarenhet

Stödgruppsledarna  på  Maskrosbarn  har  alla  egen  erfarenhet  av  att  ha  vuxit  upp  med  en 

missbrukande eller psykiskt sjuk förälder. Samtliga ungdomar framhåller hur viktiga ledarna 

är för gruppen. I och med att ledarna har egen erfarenhet kan de förstå hur det är och de kan  

fungerar som förebilder. Emma berättar:

Man kan bli en jävligt bra människa ändå liksom. Att det stärker en mer än  

stjälper en. Det känner jag. Just för att man vet att ledarna som sitter här  

och är liksom lite såhär 'Det här ska vi göra idag' har genomgått nästan  

precis samma sak som jag och kan ändå sitta här och vara en fungerande  

människa. Det blir som en förebild, det är väldigt viktigt. Att visa tydligt att  

'Jag har varit med om liknande saker som du och här sitter jag'.(Emma)
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För Emma innebär ledarnas egen erfarenhet hopp inför framtiden eftersom de är konkreta 

exempel på att det kan gå bra. Det finns en relativt väl etablerad invändning mot att de som 

leder  stödgrupper  har  egen  erfarenhet  och  den  formuleras  i  termer  av  att  de  med  egen 

erfarenhet inte kan vara ett objektivt stöd, att de tar över och att fokus hamnar på dem istället 

för på deltagarna i gruppen. Ungdomarna tycker dock att det är en tillgång på flera sätt: det 

ger hopp om framtiden, ledarna förstår på ett genuint sätt  och de kan ge råd utifrån egen 

erfarenhet. Ines säger så här:

Både det att man vet att det finns en ljusare framtid när man får komma loss  

hemifrån och sådär men också det att de kan ge råd. Eller bara sitta och  

hålla en i handen. (Ines)

Det handlar alltså både om att personalen visar att det kan gå bra och att de kan ge råd och 

stöd utifrån egen erfarenhet vilket gör råden mer användbara för ungdomarna. Anna tycker 

om att ledarna delar med sig av sina erfarenheter:

Det bästa med ledarna är att de själva delar med sig av sina upplevelser. De  

har ju också vuxit upp och haft det jobbigt och förstår vad man pratar om  

när man säger vissa saker. Och de berättar själva. Om det är en fråga så är  

det inte såhär 'Ni svarar och vi lyssnar' utan de berättar också. Alla delar. Av  

sig själv liksom. De har gått igenom det och de delar med sig och det är en  

helt annan känsla. Det känns inte som att man pratar med någon som är  

utbildad och lite maniskt går på att 'Jag lärde mig det här första året på  

utbildningen, så här ska vi bemöta ungdomar, så här pratar man med dem'.  

Utan de går lite mer på känsla. Social kompetens om man säger så. (Anna)

Till saken hör att alla som leder grupper på Maskrosbarn är utbildade. De skulle således lika 

gärna kunna vara de personer som Anna pratar om, de som 'maniskt går på utifrån vad de har 

lärt sig på utbildningen'. Men så upplevs de inte. Kanske handlar det om kombinationen av 

egen  erfarenhet  och  utbildning?  Anna  själv  pratar  om  en  jämlikhet  mellan  ledarna  och 

ungdomarna som bygger på ömsesidigt delande och en relation som inte präglas av någon 

strikt uppdelning mellan vuxna och ungdomar. Hon säger:
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Alltså de ser oss inte som barn utan de ser oss som jämlika. Det finns vissa  

gånger som de, de är lite över, man märker ju ibland, men för det mesta så är  

det  liksom, att  behandla alla lika.  Alla är jämlika för vi  har gått  igenom  

samma saker och det känns som att vi är vuxna och barn på samma sätt, det  

är liksom inte ålders...det är bara en siffra, liksom. (Anna)

I och med att personalen har egen erfarenhet så suddas gränserna mellan de unga och de 

vuxna ut  vilket  bidrar till  att  en mer jämställd relation skapas.  Identifikationen med likar 

gäller  i  högsta  grad  både  i  förhållande  till  de  andra  ungdomarna  och  i  förhållande  till 

personalen.  En  sammanfattande  analys  av  ungdomarnas  tankar  kring  personal  med  egen 

erfarenhet visar på tre viktigt komponenter: identifikation, råd och stöd utifrån erfarenhet och 

jämlikhet mellan vuxna och ungdomar.

Kontinuitet

En aspekt  som är  unik  för  Maskrosbarns  stödgrupper  är  att  de  träffas  under  flera  år  till  

skillnad från den 'traditionella' stödgruppens 10-23 veckor. Tanken bakom detta är framförallt 

att när problemen pågår över tid så måste stödet pågå över tid. Så här tänker Frida kring det:

Det är inte bara en termin för att problemen kanske inte försvinner efter sex  

månader eller vad det är. Det tycker jag är jättebra! Vi kan gå i grupp hur  

länge som helst och det kanske inte är så bra det, men för oss är det bra. Vi  

kanske inte behöver hur länge som helst men vi gillar det så mycket att vi  

skulle nog kunna göra det hur länge som helst. (Frida)

En vanlig invändning mot att gå i grupp länge bygger på antagandet att detta kan leda till att 

man identifierar sig med sitt problem, att man är och förblir 'barn till missbrukare' eller 'barn 

till psykiskt sjuka' (se t.ex. Lindstein, 2001). Möjligen är det denna invändning Frida syftar på 

när hon säger att 'det kanske inte är så bra'. Hon konstaterar dock att det är bra att gruppen 

pågår länge eftersom problemen ofta pågår länge. Hon har stöd i forskning då bland andra 

Templeton, Novak och Wall (2011) betonar att det inte handlar om några tillfälliga problem 

och  att  behovet  därmed  inte  består  av  tillfälliga  lösningar.  På  Maskrosbarn  prioriteras 

kontinuerligt  stöd över tid och epitetet  'maskrosbarn'  betraktas inte  som en markör för en 

negativ  identitet  utan  som  något  att  vara  stolt  över.  Ungdomarna  själva  uppskattar  att 

grupperna är tillgängliga över tid. Ines och Maria berättar:
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Och jag vet att de finns här hela tiden. Om jag behöver en paus från det här  

kan jag ta en paus från det här och sen kan jag komma tillbaka. Där (i förra 

stödgruppen)  så har  man bara  terminen  på sig och  sen  så  kommer  man  

aldrig prata med de ledarna igen. (Ines)

Och just det är skillnaden att den andra gruppen var ju slut efter tio gånger  

och det var ju jättetufft. Man går igenom alla sjukdomar, eller alkoholism  

och sånt där, och sen så går man in på vilka roller man har i familjen. Man  

går in på liksom olika delar och arbetar med dem men man får aldrig riktigt  

något  redskap för  hur man ska  klara sig när  man kommer  ut.  Och man  

hinner aldrig få den gemenskapen vilket gjort att jag har ju inte kontakt med  

nån därifrån och jag kände mig jätteövergiven när det var slut. (Maria)

Både Maria och Ines ger uttryck för hur viktig relationen till de andra ungdomarna och till  

ledarna är för att man ska få en gemenskap. För att denna gemenskap ska utvecklas så krävs 

tid,  tid som inte fanns till  förfogande i  grupperna de gick i  tidigare.  Ett  argument för att 

stödgruppen ska pågå under en begränsad period brukar vara att  gruppen inte ska bli  'för 

viktig'  och  att  gruppsledarna  inte  ska  bli  'för  viktiga'  för  ungdomarna.  Ett  alternativt 

resonemang bygger på tanken att relationen är nödvändig för att den unge ska känna sig trygg 

nog att dela med sig av sina upplevelser. Ines beskriver hur det kan vara på Maskrosbarn:

De (ledarna) kan påminna en om hur det var för ett tag sedan och påminna  

en om hur långt man har kommit och var man stod i relation till andra för ett  

tag sedan. Och det är väldigt viktigt för jag är ju i det som är jobbigt nu och  

då är det svårt att se var man var för en månad sen eller ett halvår sen. Men  

de kommer ihåg så de kan säga 'Men Ines, nu har du kommit jättelångt, bra!  

Så här kände du inte då'. Och då bara 'Just det, så var det faktiskt'. (Ines)

Ines uttrycker behovet av ett personligt och individuellt stöd som sträcker sig över tid. Tid kan 

sägas handla om tre saker: för det första tar det tid för insikter att landa, för det andra sträcker 

sig problemen över tid och således behöver stödet sträcka sig över tid och för det tredje skapar  

tillgång till tid utrymme för att lära känna varandra, ha roligt och prata om annat som också är  

viktigt. Marias reflektion kring att man inte fick några redskap kan relateras till Lindsteins 

(1995)  betoning  på  att  risken  med  manualbaserade  program  är  att  de  kan  leda  till  att 

genomgången av alla teman prioriteras framför samtal och reflektion. Ytlig inlärning bidrar 

varken till ökad medvetenhet eller förståelse av den egna situationen. Därmed bidrar den inte 

heller till ungdomarnas förmåga att utveckla sitt sätt att hantera sin situation.
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Sammanfattningsvis  visar  analysen  av  ungdomarnas  berättelser  att  de  har  ett  behov  av 

personligt bekräftande och aktivt pålitliga stödpersoner som tar dem på allvar. Stödpersoner 

som har egen erfarenhet av att ha vuxit upp med en missbrukande eller psykiskt sjuk förälder 

ger råd och stöd utifrån egna livserfarenheter och fungerar som en förebild för ungdomarna 

vilket är värdefullt. En gruppverksamhet som syftar till att erbjuda dem stöd ska till innehåll 

och  form fokusera  på  den unge och finnas tillgänglig  över  tid.  I  nästa  avsnitt  diskuteras 

ungdomarnas behov av och tankar kring kunskap och insikter. 

Tema: Kunskap
Alla ungdomar som intervjuats berättar om insikter som har varit viktiga för deras utveckling 

och välmående. De beskriver hur insikterna antingen har bidragit till förändring eller varit ett 

resultat  av  denna  förändring.  Det  handlar  om en  form av växelverkan  mellan  insikt  och 

förändring där en förändring i tillvaron kan leda till ett nytt sätt att tänka kring sin situation 

och där ett nytt sätt att tänka kan leda till förändring. De insikter som ungdomarna berättar om 

kan beskrivas som en form av pragmatisk kunskap d.v.s. kunskap som svarar mot deras egna 

behov. Den kunskap som bidrar till att den unge mår bättre och kan hantera sin situation bättre 

är relevant kunskap. Analysen av ungdomarnas insikter presenteras nedan under fyra teman.

'Min förälder har problem': Ökad medvetenhet

Familjer  med  missbruk  eller  psykisk  ohälsa  präglas  ofta  av  ett  hemlighållande  av  själva 

problemet: man pratar inte om det och man håller en fasad utåt. Man låtsas helt enkelt inte om 

att det finns något problem i familjen. Kroll (2004) menar att denna gemensamma tystnad 

beror på skam och rädsla för konsekvenser och att den effektivt bidrar till att barn och unga 

inte får tillgång till det stöd och den kunskap som de är i behov av. Kunskap om att föräldern 

har  missbruksproblem eller  är  psykiskt  sjuk  samt  kunskap  om vad  detta  innebär för  de 

anhöriga är dock grundläggande för att barn och unga ska kunna hantera sin situation på ett 

adekvat sätt. Eriksson och Näsman (2008) formulerar det som att barn och unga behöver få 

sina upplevelser giltiggjorda för att de ska kunna förstå och hantera sin situation. Det handlar 

både  om  behovet  av  att  veta att  ens  förälder  har  problem  och  om  behovet  av  faktisk 

information om sjukdomen och dess konsekvenser. Tim berättar hur det kan vara om man inte 

har denna vetskap:

Jag visste inte hur det var med min familj och sånt där. Jag tänkte inte på hur  

det låg till. Alltså, jag visste ju...Jag har ju mått dåligt hela mitt liv men jag  

har inte förstått vad det har berott på. Men typ bara mått jättedåligt. (Tim)
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Tim har inte fått sina upplevelser och känslor giltiggjorda av sina föräldrar. Han har vetat att 

han har mått dåligt men han har inte förstått varför. Ingen har pratat med honom om varför 

han mår som han mår.  Fjone,  Ytterhus och Almvik  (2012)  beskriver  hur  insikten  om att 

föräldern har problem är att  likna vid en process i  flera steg där den unge går från att  ta  

föräldrarnas  beteende  för  normalt  och  naturligt  till  att  börja  jämföra  sig  med  andra  och 

därigenom inse att familjen är avvikande. Flera av ungdomarna beskriver insikten på liknande 

sätt. Frida berättar om när hon slutligen insåg att hennes hemsituation inte var 'normal':

När jag kom hit och fick förklarat för mig att det är inte en normal familj,  

alltså att någon satte ord på det, det är inte normalt att...ja, vissa saker. Det  

var då liksom min bild ändrades totalt. Att jag kunde säga 'Det är inte ok att  

mina föräldrar behandlar mig illa bara för att de har problem, det ska inte  

gå ut över mig´. Och såna saker, det hade jag inte förstått tidigare. (Frida)

Frida fick ny kunskap som bidrog till att hennes sätt att tänka kring sin situation förändrades. 

Insikten att hennes familj inte var en 'normal' familj ledde till en slags frigörande tanke där 

hon separerade sig själv från föräldrarnas problembeteende: deras dåliga mående hade inget 

med henne att göra och skulle inte gå ut över henne. Ordvalet 'att någon satte ord på det' kan 

relateras till 'familjehemligheten': att sätta ord på någonting är motsatsen till att inte prata om 

någonting och just detta öppna och ärliga samtal om problemen var det som gjorde att Frida 

blev medveten om att hennes föräldrar hade problem. Maria berättar så här på samma tema:

Maria: Jag skulle väl hela tiden ha velat veta vad som var problemet med  

min mamma

I: För det visste du inte?

Maria:  Nej,  jag  visste  inte.  Varför  blir  man  deprimerad  och  vad  är  

depression? Det var aldrig någon läkare som satte sig ner och berättade det  

för mig. De sa bara att mamma hade gått in i väggen och då var det så här  

'Vadå, det var väl jävligt korkat?'

Det framgår att Maria har vetat  att  det har varit ett problem med mamma hon har bara inte 

vetat vad som har varit problemet och hon önskar att någon hade berättat det för henne. Hon 

framhåller hur viktigt det är att någon sätter sig ner med barnet och pratar om problemet på ett 

sätt som barnet förstår. När det gäller Marias pappa och hans alkoholism kom Maria till insikt 
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om problemet när hon åkte på läger med Maskrosbarn: 

Det var ju skönt att jag fick komma iväg och att jag fick träffa andra. Och jag  

kunde äntligen sätta ord på att så här 'Min pappa är alkoholist för jag tycker  

det'.  Han dricker  mycket,  han dricker  varje dag.  Och då är  man faktiskt  

alkoholist även om man klarar jobbet. För jag har alltid trott att alkoholister,  

det är de här som sitter hemma och dricker hela tiden, inte går till jobbet,  

inte klarar att gå upp på morgonen. Men när jag kom dit så förstod jag att  

man kan vara alkoholist och ändå gå till jobbet och klara allt sånt. (Maria)

På lägret blev Marias upplevelser och erfarenheter av pappas problem giltiggjorda och hennes 

tidigare förvirring kring vad som är alkoholism lättade. För henne var det betydelsefullt att 

höra att  hennes upplevelse och definition av problemet gällde.  Både Frida och Maria  ger 

uttryck för en slags lättnad men insikten om att en förälder har missbruksproblem eller lider 

av psykisk sjukdom är inte oproblematisk. Ines berättar:

Ines:  Jag  förstod  ju  inte  förrän,  ja  men i  nian  kanske,  när  jag  gick  till  

kuratorn första gången, att min mamma var alkoholist.  Jag visste att hon  

brukade vara såhär konstig på kvällarna och att hon gjorde konstiga saker  

och att man inte fick kontakt med henne och att hon kunde somna var som  

helst.  Att  man behövde  plocka  undan efter  henne  och  göra  massa  saker  

hemma och sådär. Men jag hade inte riktigt kopplat...och så, ja

I: Men du kopplade där hos kuratorn?

Ines: Ja, det var hon som berättade för mig att mamma var alkoholist (skratt)

I: Hon berättade det?

Ines: Ja. Det var ju lite hårt kanske... Eller, jag kände mig lite dum också  

som inte hade kunnat se det själv, men det var ju liksom jätteskämmigt och  

ja, fy.

På samma sätt som Maria ger Ines uttryck för att hon hela tiden märkt att något varit fel men 

hon har inte relaterat mammas beteende till alkoholism. När kuratorn berättade det för henne 

tog hon emot informationen på ett annat sätt än Frida och Maria och verkade snarare uppleva 

skam  över  att  hon  inte  hade  förstått  tidigare.  I  Ines  fall  hade  det  varit  relevant  med 

information om hur alkoholism ofta hanteras inom familjen: som någonting man inte pratar 
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om. Och om ingen av de vuxna pratar om problemet så är det inte så lätt för barnen att förstå 

vad som pågår.

En ytterligare del i att komma till insikt om sina föräldrars problem är att man måste hitta ett 

sätt  att förhålla  sig till  det faktum att ens föräldrar inte är som andras föräldrar.  Flera av 

ungdomarna berättar hur deras föräldrar inte är som 'normala' föräldrar och att deras barndom 

och tillvaro skiljer sig från 'vanliga' ungdomars. Det är en fråga om normalitet och att hitta ett  

sätt att förhålla sig till det faktum att familjen avviker från normen. Emma berättar:

Alltså man känner sig ju övergiven då och då. Det är klart att man gör det  

när man vet att båda föräldrarna har ett liv när de egentligen ska vara som  

mest engagerade och försöka stoppa en i allt man gör och bara 'Nej, du ska  

vara hemma, vi ska umgås'. Medan mina föräldrar är typ tvärtom och bara  

'Vi ska leva vårt liv, nu ska vi ut och göra det här och det här och det här'.  

(Emma)   

Emma känner sig övergiven eftersom hennes föräldrar prioriterar sina egna liv istället för att  

prioritera henne. Hon har en idé om hur det 'egentligen'  ska vara och den idén bygger på 

tanken om engagerade föräldrar som vill umgås med sina barn och som sätter gränser. Kroll 

(2004) menar att det handlar om att hantera en förlust: förlusten av en pålitlig, konsekvent och 

ansvarsfull förälder och förlusten av en 'normal' livssituation. Det går även att relatera Emmas 

funderingar till idén om den 'universella' barndomen. Denna idé om att barndomen ska se ut 

på ett visst sätt påverkar alla genom sin normerande funktion. Trots att denna idé bara är just 

en idé och inte en korrekt spegling av verkligheten så upplever vi att vi avviker från normen 

om vi inte passar in i idén. En resurs i detta sammanhang är att ha en nyanserad förståelse av 

tillvaron och en förmåga att se förbi denna idé om den 'perfekta barndomen'. Anna berättar:

Jag försvarade mamma jättemycket när jag var yngre och jag försvarade  

henne inte bara för hennes egen skull utan också för min egen. För jag ansåg  

att jag blev mindre värd än alla andra runt omkring mig genom att erkänna:  

'Jag har problem'. För jag trodde att alla andra inte hade det. Och det är väl  

det jag fattar nu, att ingen, alltså, ingen har inte problem. Det spelar ingen  

roll  om  din  mamma  är  missbrukare  eller  inte,  de  har  andra  problem,  

ekonomiska, familjegräl, allt möjligt. Så det är det jag fått insikt om. (Anna)  

51



Tidigare utgick Anna från att hon var den enda som hade problem men nu har hon har kommit 

till insikt om raka motsatsen: 'ingen har inte problem'. Detta har hjälpt henne att kunna prata 

om saken och hitta nya sätt att förhålla sig till sin mamma såväl som till sin situation. 

Ungdomarnas  berättelser  skapar  en  mångfacetterad  bild  av  vad det  innebär  att  inse  'Min 

förälder har problem': Det kan vara en lättnad men det kan också vara en tung insikt, det leder 

till  ytterligare  behov  av  information  och  kunskap  om  förälderns  sjukdom  och  dess 

konsekvenser och det innebär att den unge måste hitta ett sätt att förhålla sig till det faktum att 

föräldern avviker från normen. Insikten är inte oproblematisk men den är nödvändig som ett 

led mot ökad medvetenhet. 

'Det är inte mitt problem': Autonomi och acceptans

Ungdomarna berättar hur deras tillvaro har påverkats av att de har fått ta stort känslomässigt 

och praktiskt ansvar för sin förälder. Deras upplevelser stämmer överens med vad tidigare 

forskning lyfter fram som signifikant för barn och unga som lever i familjer med missbruk 

och psykisk sjukdom (se t.ex. Holmila, Itäpuisto & Ilva, 2011; Kroll, 2004; Trondsen, 2012; 

Gladstone et al, 2011; Riebschleger, 2004). Kroll (2004) skriver att de ungas liv domineras av 

föräldrarnas behov och känslor och att de därigenom förnekar sina egna behov och känslor. 

Helena konstaterar:

När man har haft en sån uppväxt som jag så har man inte tid att tänka på sig  

själv för man måste ju alltid hålla koll på vad alla andra gör och hur alla  

andra mår och sådär. (Helena)

Majoriteten av ungdomarna beskriver mot bakgrund av detta hur insikten om att förälderns 

problem inte är deras problem har bidragit till en förändring i deras sätt att tänka kring och 

hantera sin situation. Insikten innebär en slags tankemässig separation från föräldern där den 

unge börjar betrakta sig själv som mer och mer autonom i förhållande till sin förälder. Insikten  

kan förstås som en gradvis process där gamla idéer om tillvaron successivt byts ut mot nya. 

Walsh  (2009)  menar  att  den  unges  förståelse  av  förälderns  problem  hänger  ihop  med 

förmågan att se sig själva som separerad från problemet. Emma konstaterar sakligt: 'Det är 

liksom standard. Jag vet att mina föräldrar dricker men det är deras val och inte mitt. Det är 

inte mitt problem ens'. 
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Medan insikten om  att föräldern har problem handlar om att göra tillvaron begriplig – att 

äntligen förstå vad det är som pågår hemma – så handlar insikten 'Det är inte mitt problem' 

om att hantera tillvaron på ett  nytt  sätt  vilket framförallt  innebär att ta mindre ansvar för  

föräldrarna  och  deras  problem.  I  anslutning  till  detta  pratar  ungdomarna  om förhållandet 

mellan acceptans och förändring: de har lärt sig att acceptera att de inte kan förändra sina 

föräldrar men att de däremot kan förändra sitt förhållningssätt. Siri förklarar:

Siri: Man måste fatta att man inte kan förändra andra till exempel, alltså en  

sån sak.

I: Vad kan man förändra då?

Siri: Man kan förändra sitt synsätt på saker som, alltså, även om det handlar  

om andra så kan man ju bara förändra sig själv. Vad man tänker och tycker  

om saker och så

I: Just det

Siri: hur man hanterar saker

I: Men det går aldrig att förändra någon annan?

Siri: Nej. Hur mycket man än vill så kommer det aldrig att gå

Siri menar att det är viktigt att inse att man inte kan förändra andra människor utan det man 

kan förändra är sig själv och sitt eget sätt att tänka och handla. Frida uttrycker det så här:

Det spelar ingen roll om man städar hemma eller om man sköter skolan eller  

om man sitter uppe och pratar med föräldern på natten. Det spelar ingen  

roll, föräldern är ändå sjuk, det  spelar ingen roll vad man gör. De måste  

förstå det själva, att de är sjuka. Man kan inte påverka det, inte som man tror  

att man kan när man är i det i alla fall. (Frida)

Fridas berättelse ger en bild av vad det kan innebära att ta praktiskt och känslomässigt ansvar 

för föräldern och dennes problem. Tillvaron präglas av ansvarsfulla sysslor som man utför för 

någon annans skull i hopp om att det ska leda till förändring hos den andre. Det Frida – och 

flera med henne – har insett är hon inte har ansvar för sin förälders problem. Ines beskriver 

insikten:
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Att veta vart ens gränser går och vad som är jag och vad som är du och veta  

vad som är föräldrarna och vad som är föräldrarnas liv. Vad jag kan göra  

och vad jag inte kan göra något åt. Det är en jätteviktig insikt. (Ines)

Ines  sätter  ord på detta  med att  tankemässigt  separera  sig  själv  från  sin förälder:  hennes 

förälder är en separat  enhet  och hon är en annan. Härigenom placerar hon problemet hos 

föräldern,  där  det  hör  hemma.  Hon  fortsätter  på  samma  tråd  som  Siri  och  Frida  och 

konstaterar att det är viktigt att hitta en balans mellan vad hon kan förändra och vad hon inte  

kan förändra. Det man kan förändra är sitt eget sätt att förhålla sig till sin förälder och sitt eget 

sätt att hantera sin situation. I och med denna insikt kan man må bättre. Siri berättar:

Siri: Ja alltså, jag mår ju mycket bättre för jag har lärt mig att koppla bort  

jobbiga saker och så där. Att man inte går runt och tänker på det hela dagen.  

Att det inte ska påverka, jamen till exempel om man ska träffa sina kompisar  

efter skolan och sånt där. För det är verkligen jättehemskt om det ska gå ut  

över såna saker som alla barn ska ha rätt till. Och ja, det är det ju nu, det är  

aldrig så att jag har problem med skolan av den orsaken

I: För du har lärt dig att koppla bort

Siri: Ja, precis

I: Hur går det till rent praktiskt? Går det att sätta ord på?

Siri: Nej, det är bara att jag har lärt mig acceptera det helt enkelt. Och ja,  

alltså om min pappa är jättefull när jag är i skolan, det är ingenting jag kan  

göra åt saken så det är ingen idé att jag bryr mig. Men förut tyckte jag 'Men  

oj, vad ska jag göra nu?'. Men alltså, jag bryr mig inte längre. Och det är  

jätteskönt.

Det Siri har lärt sig är att inte låta sig distraheras av sådant som hon ändå inte kan göra något 

åt. Istället för att, som tidigare, ta ansvar för att lösa problemet så väljer hon att 'koppla bort' 

det. Hon har accepterat att hon inte kan göra någonting åt saken och därmed frigjort sig från 

den energikrävande sysslan att i tanke och handling ta ansvar för sin pappa. Siri lyfter hur 

pappans beteende inte ska påverka hennes dag i  skolan och med kompisarna och betonar 

därmed sin autonoma ställning gentemot honom. Maria ger ett exempel på hur hon nu för 

tiden kan hantera tillvaron på ett mer balanserat sätt:
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Ja, nu kan jag ägna mig en kväll åt att göra en ansiktsmask för jag vet att de  

bekymmer som kommer i morgon de kommer i morgon och jag behöver inte  

oroa mig. Och kommer det bekymmer som jag inte klarar av så kan jag alltid  

ringa någon i Maskrosbarn. Och det är jätteskönt att veta och det gör att jag  

orkar mer och att jag klarar mer, så. (Maria)

Marias har hittat en förmåga att vara närvarande i nuet och låta morgondagens problem vänta. 

Hon har dessutom en backup som bidrar till att hon kan känna denna trygghet och om det blir 

problem så vet  hon var  det  finns  stöd att  få.  Maria  berättar  om en kvällssyssla  som  inte 

handlar om att ta hand om en sjuk förälder utan som handlar om att ta hand om sig själv.  

Citatet  lyfter fram två förändringar i Marias liv som båda handlar om att inte ta för stort 

ansvar: hon tar hand om sig själv istället för sin förälder och hon accepterar att tillvaron kan 

innebära bekymmer men hon tar dem när de kommer. 

En gemensam nämnare i Siris och Marias berättelser är att de på ett eller annat sätt pratar om 

att vara närvarande här och nu istället för att bekymra sig över problem som finns på en annan 

plats (Siris pappa) eller i en annan tid (i morgon). Siri pratar om sin pappas problem och 

konstaterar att de inte är hennes att lösa och Maria pratar om egna eventuella problem och 

konstaterar att de löser hon när de kommer – eventuellt med stöd utifrån.  Denna skillnad 

pekar på en förståelsemässig balans som är angelägen att lyfta fram under detta tema: att  

konstatera att man inte kan påverka sina föräldrar innebär inte en föreställning om att man inte 

kan påverka någonting. Ungdomarna ger uttryck för en nyanserad förståelse av tillvaron där 

de konstaterar att vissa problem är andras och de får andra lösa medan vissa problem är ens 

egna och de löser man efter bästa förmåga.

Frida säger att 'skuld och skam fortfarande sitter i' men att hon kan hantera det på ett annat 

sätt nu. Hon berättar att hon tidigare brukade 'straffa sig själv', t.ex. genom att sluta äta, men 

att hon nu försöker placera problemet där det hör hemma. Det inte alltid är så lätt dock:

Om min mamma ringer och bråkar och håller på och skriker på mig och  

säger att jag är elak och dum och ful och jobbig och hon önskar att hon hade  

fått en annan dotter, då försöker jag att bara 'Hej då mamma. Ring gärna  

tillbaka fast inte nu'. Försöker dämpa det och liksom lägger det bakom mig.  

Det är hennes problem om hon vill  skrika på mig, det  ska inte vara mitt  

problem. Jag försöker, och det går ju ibland att göra så men det är inte alltid  
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det går och då kanske man blir ledsen. Men jag försöker prata med någon  

om det istället för att vända det inåt. (Frida)

Fridas tillvaro påverkas fortfarande av att hennes föräldrar är sjuka och vissa dagar är svårare 

än andra. Hon hanterar dock problemet på ett annat sätt nu och att hon kan placera det utanför 

sig själv. Istället för att vända ledsenheten inåt så väljer hon att prata om det. Helena resonerar 

i samma banor när hon säger:

Jag mår bra när jag är här (på Maskrosbarn) oftast. Även om man är ledsen  

så är det fortfarande trygghet och det gör att man mår bra ändå. Man känner  

att när man är här så försvinner inte problemen men man kan prata om dem  

och det är väldigt viktigt. (Helena)

Helenas  citat  är  ett  exempel  för  den  nyanserade  förståelse  som  präglar  ungdomarnas 

berättelser. Hon sätter ord på hur tillvaron fortfarande kan vara problematisk även om hon har 

fått stöd men att detta stöd hjälper och får henne att må bättre. 

Ungdomarna  beskriver  insikten  om att  förälderns  problem inte  är  deras  att  lösa  som en 

gradvis process. De poängterar att det fortfarande kan vara svårt att sätta gränser men att de 

har utvecklat  förmågan att  göra så och att  det  är  lättare  nu än förut.  Fjone,  Ytterhus och 

Almvik  (2012) menar  att  förmågan till  acceptans  är en resurs eftersom den bidrar  till  ett 

balanserat och realistiskt sätt att tänka kring tillvaron. Det verkar som att insikten har givit  

ringar på vattnet eftersom ungdomarna ger uttryck för att de kan hantera flera av tillvarons 

utmaningar – även de som inte har med föräldern att göra – med tanketråden om acceptans. 

'Jag väljer mitt eget liv': Egenmakt och aktörskap

Ungdomarnas berättelser präglas mer eller mindre explicit av att de har valt att prioritera sitt 

eget liv och sitt eget välmående framför sina föräldrars. Temat rymmer en nära koppling till  

den tidigare diskussionen om autonomi i förhållande till föräldrarna: som en följd av insikten 

om den egna autonomin kommer  insikten  om att  man kan ta  makten  över  sitt  eget  liv.  

Tim berättar hur han har insett att han inte måste ta hand om sina föräldrar utan att han kan 

leva sitt eget liv och 'det gör jag nu'. Emma säger: 'Nu bygger jag upp mitt eget liv istället för  

att  tänka på dem'. Ines berättar  att den gången då hon sa ifrån till  sin mamma bidrog till  

förändring i hennes liv:
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Alltså, det började med att jag sa ifrån. Jag hade liksom gjort allt jag kunde  

för  mamma  och  försökt  vara  inställsam  och  snäll  och  behjälplig  och  

omhändertagande och ingenting funkade. Jag kände mig bara som en dålig  

människa. Och sen så fick jag nog. För hon förstörde mitt liv så mycket. Och  

då skrek jag på henne att hon inte kunde göra så mer. Och att jag valde mitt  

liv. Och sen så stack jag därifrån. Och då var det verkligen såhär, det var  

verkligen ett kapitelslut eller vad man ska säga, en vändpunkt. (Ines)

Detta tillfälle blev en vändpunkt eftersom Ines satte ord på sin frustration och uttryckligen 

förklarade att  hon valde att prioritera sitt  eget liv och välmående istället för sin mammas. 

Anna reflekterar också kring relationen till sin mamma och kopplar tanken om egenmakt till  

rättigheter:

Jag har väl fattat att jag har rättigheter bara genom att vara jag. Att jag kan  

säga: Jag bestämmer vem jag umgås med. Jag behöver inte ta hand om min  

mamma. Jag är inte min mammas mamma, jag är inte det. Jag har rätt att  

vara barn. Jag har rätt att få vara tonåring. Jag har rätt att må dåligt. Jag  

har rätt att inte vara en clown om jag inte vill vara en clown. Jag har rätt att  

säga ifrån när jag säger ifrån. Jag har rätt att bli respekterad. Jag har en  

egen mobil och jag kan trycka bort ett samtal, jag behöver inte svara när  

mamma ringer liksom. Jag kan ringa henne sen, jag behöver inte umgås. Det  

är mitt eget liv, jag bestämmer! (Anna)

Annas resonemang om rättigheter kretsar dels kring rätten att vara och agera på ett visst sätt 

och dels kring rätten att  slippa vara och agera på ett visst sätt. Sammantaget är det en fråga 

om rätten till egenmakt: att bestämma själv vem man vill vara och vad man vill göra och – 

kanske ännu viktigare – vem man inte vill vara och vad man inte vill göra. Det handlar om att  

sätta gränser och att dessa gränser ska respekteras av andra.

Frågan om egenmakt och självbestämmande är kopplad till tid och ungdomarnas berättelser 

rör  sig  över  dåtiden,  nutiden  och framtiden.  De betonar  att  det  är  bättre  'nu'  än  'då'  och 

planerna på ett ännu bättre 'sedan' framträder tydligt. Deras tankar om framtiden kretsar i 

huvudsak kring två aspekter. För det första får framtiden fungera som en tidsmarkör: det blir 

bättre sen, det kommer inte alltid vara så här. För det andra handlar det om att man kan välja  

sin egen framtid, framförallt i bemärkelsen att man inte behöver bli som sina föräldrar. 
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Helena berättar:

Helena: Ett bra tema tycker jag är framtid.

I: Mm

Helena:  Det  brukar vi  ha  (i  stödgruppen). För det  känns  viktigt  att  man  

väljer sin egen framtid och sina egna vägar. Det känns ju tryggt att veta att  

man behöver ju inte bli som sina föräldrar.

I: När du kom hit första gången, om du jämför med vad du tänkte då och hur  

du tänker nu, är det någon skillnad?

Helena: Ja, då var jag väl såhär,  alltså,  även fast  jag har gått  på grupp  

tidigare så var jag ändå rätt osäker och ovetande och alltså, det var liksom  

att man var dömd till att bli alkoholist bara för att ens föräldrar var det.

I: Ja

Helena: Men riktigt så är det ju inte

I: Nej. Men du tänkte så då?

Helena: Ja

I: Hur kom det sig att du tänkte så?

Helena: Jag vet inte. Det är väl nåt man har haft med sig hela livet, alltså,  

det är väl så många tänker. Att man blir som sina föräldrar när man blir stor.

I: Men sen hände nåt?

Helena: Ja, sen fick jag veta här att, visst det är ju större risk för oss att bli  

det men så länge vi inte vill eller håller emot så behöver det inte bli så

Helena har gått från att tro att hon är 'dömd till att bli alkoholist' till en insikt om att det är hon 

som har makten över situationen. Hon förklarar sin tidigare föreställning med att det är ett  

allmänt sätt att tänka kring barn och föräldrar och den nuvarande med att hon har fått veta att  

det – trots förhöjd risk – framförallt beror på hennes egna val: 'så länge vi inte vill eller håller 

emot  så  behöver  det  inte  bli  så'.  Gladstone  et  al  (2011)  menar  att  barn  och  unga  som 

identifieras som 'i riskzonen' får dras med denna status upp i vuxen ålder och att det i sig kan 

påverka deras sätt att hantera sin situation. Det Helena (och flera med henne) gör är att hon 

kopplar risk till val: hon är medveten om att det finns en risk men hon är också medveten om 

att det finns ett val och att detta val ligger hos henne. I och med detta minskar risken att 'risk-

stämpeln' blir en risk i sig.
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Ett barndomssociologiskt och konstruktivistiskt perspektiv på barndom och ungdom innebär 

en förståelse för att barns och ungas uppväxt och tillvaro är socialt konstruerade och att de 

själva har förmågan att bidra till en omkonstruktion av sig själva och sin tillvaro. Ett exempel  

på detta är att de definierar sig själva istället för att  låta någon annan ta den makten. Om 

ungdomarna väljer  att  definiera sig som maskrosbarn så är de det,  inte 'dömda till  att bli 

alkoholister' bara för att deras föräldrar är det. Deras insikt om att tillvaron inte är statisk utan 

att man kan vara med och såväl påverka som skapa den är en kraftfull resurs när det gäller att 

hantera tillvaron på ett konstruktivt sätt. Holmila, Itäpuisto och Ilva (2011) poängterar att det 

sätt på vilket vi betraktar tillvarons utmaningar är nära relaterat till vår förmåga att agera som 

subjekt i livet. Det handlar om att se och tro på sin egen förmåga att  styra sitt  liv. Maria 

reflekterar så här över tid och förändring:

Maria: Jag har ju typ kommit till någon uppenbarelse om att jag kan vara  

den jag är och att jag kan bli den jag vill. Och det visste jag inte alls om  

innan, utan då var det mer så här 'Ja, ja, tur om jag klarar skolan' eller 'Jag  

kanske kan ta mig in på något gymnasium och jag kanske kan göra det här...'

I: Och hur tänker du nu då?

Maria: Nu är det såhär 'Jag kom in på ett bra gymnasium, jag klarar det jag  

vill, bara jag sätter manken till' och 'Jag kan säkert bli Maskrosbarnsledare  

någon dag'. Jag kan göra det jag vill och det är det som är det viktiga. Och  

det spelar ingen roll vad jag har varit med om för det behöver ingen annan  

veta utan det är min skatt att veta och jag väljer vilka jag berättar den för. Ja  

men jag är en starkare människa, jag är gladare, positivare. Jag är inte lika  

bitchig och aggressiv.

Precis som Helena och Anna betonar Maria att det handlar om den egna förmågan och egna 

val. Hon kommer bära med sig sina erfarenheter i framtiden men sätter egna gränser när det 

gäller huruvida hon berättar om dessa erfarenheter för andra. Frida funderar också på framtida 

relationer:

Jag vill leva mitt liv med glädje! Det viktigaste är nog att man har personer  

runtomkring sig som man känner sig avslappnad med. Jag försöker  välja  

personer som jag mår bra av. Som ger energi och inte tar energi. Det tror jag  

kommer vara det viktigaste. Allt annat är självklart viktigt också, pengar är  
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viktigt, att jobba är viktigt och utbildning och allt sånt. Men har man inte  

vänner och personer runtomkring sig som man trivs med så tror jag inte att  

det andra spelar någon roll. Så det är det viktigaste tror jag. Ja, det tycker  

jag. (Frida)

En generell utgångspunkt inom barndomssociologin är att barndomen/ungdomen ska förstås 

som värdefull i sig och inte bara som en 'transportsträcka' mot vuxenlivet. Uprichard (2007) 

menar dock att vi bör undvika denna dikotomisering mellan nuet och framtiden och erkänna 

unga  människor  som  både 'blivande'  och  'varande'.  Alla  människor  –  barn  och  vuxna  – 

befinner sig på ett kontinuum av tid med en dåtid, en nutid och en framtid. Uprichard betonar 

att hur vi tänker om framtiden påverkar hur vi agerar i nuet. Detta går i linje ungdomarnas 

unisona riktning mot framtiden. En av anledningarna till att de mår bättre här och nu är att de 

drömmer om och tänker på den egna framtiden i positiva termer som egenmakt och glädje.  

Tankarna kring framtiden påverkar hur ungdomarna agerar och tänker i nuet. 

'Jag är inte ensam': Gemenskap och ömsesidigt stöd

Att komma till insikt om att man inte är ensam om att ha en förälder som missbrukar eller är 

psykiskt sjuk är viktigt. Ungdomarna har flera förklaringar till varför det är så värdefullt att 

träffa andra i liknande situation. Till att börja med är det skönt att på ett grundläggande plan 

bara  veta att  'det  finns  andra  som har  det  som jag'.  Den gemensamma nämnaren gör  att  

ungdomarna kan engagera sig i en ömsesidigt stödjande praktik där råd och stöd bottnar i  

egna livserfarenheter.  Vidare innebär samvaron med likar att man kan se sig själv i  deras 

berättelser. Anna menar att detta har bidragit till att hon är den hon är idag: 

Att jag har blivit den personen jag är idag det är väl också att jag har pratat  

mycket  med  folk  om  hur  de  har  det.  Jag  har  reflekterat,  gått  tillbaka  i  

minnen, pratat om dem. Jag har hört andra människor och tänkt 'Jaha, det  

var  kanske  så?'  eller  'Jag  kanske  agerade därför?'.  Och så har jag  hört  

andra historier och hur de agerade och så. Så jag ser ett visst mönster som  

man inte gör när man befinner sig i situationen. Som man ser efteråt. (Anna) 

I och med att Anna har fått möjlighet att prata med andra som har liknande erfarenheter har 

hon kunnat analysera och spegla sig själv och sitt eget agerande i dem. Hon har sett likheter  

och mönster som hon inte kunde se tidigare och det har hjälpt henne att förstå sin historia.  

Ines berättar om varför samvaron med likar är viktig för henne:
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Jag känner att jag behöver det stöd och samförstånd och den trygghet som  

man har när man kommer hit. Att man inte behöver dölja någonting utan att  

man kan slappna av och att man vet att det finns folk här som förstår. Man  

behöver inte  sitta  och  grotta  ner  sig  i  allt  som är  jobbigt  men  det  finns  

möjlighet att prata om man behöver det. (Ines)

Samvaro med andra i liknande situation behöver inte nödvändigtvis innebära att man pratar 

om den gemensamma nämnaren hela tiden. Det handlar lika mycket om att vara tillsammans 

med andra som vet hur det är utan att man behöver förklara så mycket. Tim funderar kring 

samhörighet som uppstår i mötet med andra i liknande situation på följande sätt:

Det är vissa som har sagt också att det är fascinerande att man kan få så  

starkt band på så kort tid. Men det tror jag är för att man går in på ett annat  

sätt.  Man  har  den  här  grundtryggheten  som  man  vanligtvis  bygger  upp  

genom att prata om ytliga saker, vardagsintressen och allting. Det är det som  

man ofta bygger upp först, innan man börjar prata om sig själv och känslor  

och hur man tycker och liksom innersta grejen. Det kan ju oftast byggas upp  

under en längre tid när man har känt personen ett tag, men på Maskrosbarn  

har det varit lite tvärtom. Man vet att de har det ungefär likadant som en  

själv, därför litar man mer på dem, man får en grundtillit,  de vet hur jag  

känner. (Tim)

Flera av ungdomarna är inne på samma tankar och många lyfter att det går så fort att komma 

samman. De uttrycker just fascination över att de lärt känna varandra så fort och i likhet med 

Tim förklarar de detta med att de delar liknande erfarenheter vilket gör att de snabbare har 

känt sig trygga i gruppen. 

Fjone, Ytterhus och Almvik (2009) menar att samvaro med andra i liknande situation är ett 

sätt  att  hantera  det  stigma som förälderns  problem kan  innebära.  Bland  andra  i  liknande 

situation kan man vara sig själv, man behöver inte dölja någonting och man får en möjlighet  

att känna sig 'normal'.  Holmila, Itäpuisto och Ilva (2011) skriver att ungdomarna som deltog i  

deras studie gav uttryck för att de inte hade någon att prata med. De hade förlorat förtroendet 

för sina vänner och för vuxna och hade börjat dölja sina problem för alla runt dem. Denna 

ensamhet, påpekar Holmila, Itäpuisto och Ilva, är troligen mycket skadlig för en ung person 

som lever i en svår situation. Att hantera saken genom att dölja problemen är förmodligen en 

mindre konstruktiv strategi än att prata om dem med andra i liknande situation. Siri berättar:
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Siri: Man blir ju så himla van. Allt blir så naturligt, alltså att prata om det,  

när  man  är  här.  Då  tänker  man  inte  på  att  de  man  träffar  utanför  

Maskrosbarn inte har det så här. Man glömmer bort att det är en så himla  

stor grej. Eller, jag tycker inte ens att det är en så stor grej.

I: Nej

Siri: längre

I: men du tyckte det?

Siri: Ja verkligen, det påverkade ju en jättestor del av mitt liv. Och nu så,  

alltså det är klart att det är jobbigt ibland men jag har lärt känna så mycket  

nya människor och blivit så mycket självsäkrare och börjat må så mycket  

bättre sen jag började gå hit. Och om det inte hade varit för min pappa så  

skulle jag ju aldrig gått hit och då kanske jag mått dåligt av andra orsaker.

Siri beskriver hur samvaron med likar normaliserar erfarenheterna vilket är intressant utifrån 

tidigare nämnda 'riskdiskussion' att för mycket samvaro med likar skulle leda till utvecklandet 

av en negativ identitet. En tolkning av Siris resonemang pekar på motsatsen: samvaron gör att  

problemen  ter  sig  mindre  och  tillvaron  mer  'normal'.  Siris  berättelse  om  sin  nuvarande 

livssituation  är  dock nyanserad:  hon lyfter  att  det  fortfarande kan vara  svårt  men hennes 

huvudsakliga fokus ligger på att livet har blivit bättre sen hon lärde känna andra i liknande 

situation. Hon konstaterar också att hennes pappas alkoholism faktiskt har fört med sig den 

positiva konsekvensen att hon lärt känna nya människor i ett värdefullt sammanhang.

Att träffa andra i liknande situation innebär vidare att ingen 'tycker synd om' på ett sätt som 

upplevs  kränkande.  Man  får  ett  respektfullt  stöd  och  råden  man  får  kommer  ur  egen 

erfarenhet. Anna berättar:

Det är inte något tvång att du ska vara som normen på något sätt. Berätta,  

det är inte skämmigt att säga ’Jaha, min mamma ringde mig i helgen och hon  

var  full’ och  det  är  inte  så  att  de  andra...Det  är  klart  att  de  tycker  

’Jättejobbigt för dig, Anna’ men det är inte som om man skulle säga det till  

någon typisk Svensson, de skulle bara ’Så synd om dig, lilla hjärtat’. Alltså,  

man bara: Tyst! Alltså det är så typiskt och de tycker sååå synd om en och  

det är klart att de får tycka synd om men det är inte det man är ute efter. Man  

vill bara att de ska lyssna. (Anna)
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Det Anna lyfter är att man inte behöver skämmas när man är bland likar. Har man haft en 

jobbig helg så kan man berätta det utan att utsättas för vad som närmast kan beskrivas som ett 

'kränkande medlidande'. Annas tankar om detta kan tolkas som att man får ett mer sakligt stöd 

av andra i liknande situation. Den kritik som riktas mot att stödpersoner har egen erfarenhet 

bygger på tanken att stödet blir subjektivt och osakligt men utifrån Annas resonemang kan 

man se det på ett annat sätt. Kanske kan den med egen erfarenhet förhålla sig mer adekvat till 

andras berättelser just för att de inte blandar in egna fantasier kring hur det kan vara att leva 

med en missbrukare eller någon som är psykiskt sjuk? 

En sista viktig gemensam nämnare för de ungdomarna som har intervjuats är att ingen tänker 

bli som sina föräldrar. Emma förklarar:

Emma: Alltså, man har ju förstått på ett mer konkret sätt att Du Är Inte 

Ensam. Vi är tusentals som vill ha hjälp eller komma framåt i utvecklingen.

I: Har du tänkt förut att du var ensam eller hur tänkte du kring det?

Emma: Nej alltså, jag har alltid vetat att jag inte varit ensam men jag har 

nästan varit ensam i mitt tänk om det.

I: Ok

Emma: Alltså jag vill inte bli som mina föräldrar. Alla mina kusiner visar att 

'Jag är precis som mina föräldrar', kompisar visar att 'Jag är precis som 

mina föräldrar' och sen kommer jag som inte alls är som mina föräldrar. Och 

var fan ska jag ta vägen då? Så då är ju det här jättebra.

I: För här är det fler än du som inte vill bli som

Emma: Ja, alltså här är ju alla bara de som inte vill bli som sina föräldrar,  

det är det enda liksom.

Emma har alltid trott att hon varit ensam 'i sitt tänk' d.v.s. i övertygelsen om att hon inte vill  

gå i sina föräldrars fotspår. I hennes fall är samvaron med de andra på Maskrosbarn värdefull 

eftersom de har liknande tankar om sig själva i förhållande till sina föräldrar. Det är också 

denna innebörd som ungdomarna lägger i begreppet 'maskrosbarn': ett maskrosbarn är någon 

som vuxit upp under tuffa förhållanden men som själv – med mer eller mindre stöd från andra 

– bryter mönstret och tar makten över sitt liv och dess riktning. Tim berättar: 
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Tim: Ja, alltså när jag kom till Maskrosbarn så fick jag förståelse

I: Vad var det du förstod då?

Tim: Nej men vi pratade om hur det är i olika familjer och så och då var det  

liksom en förståelse, att andra har det likadant. Och man pratade, väldigt  

enkelt till att börja med, hur, andra familjer och så och man fick liksom en  

bild av hur livet ligger till

I: Hur såg den bilden ut?

Tim: Ja men alltså, det framgår att man inte kan förändra sina föräldrar och  

sådär. Och att man inte är sina föräldrar eller att man behöver göra som de,  

ta hand om dem och så. Att man liksom kan leva sitt egna liv. Och det gör jag  

nu.

Tims citat visar hur stöd och kunskap är tätt kopplade till varandra och att en kombination av 

dem kan leda till alla de fyra insikter som ungdomarna lyfter som värdefulla: insikten om att 

deras föräldrar har problem, insikten om att det inte är deras problem, insikten om att de kan 

välja sitt eget liv och insikten om att de inte är ensamma. 
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7. Diskussion
Att växa upp i en familj med missbruk eller psykisk ohälsa innebär svårigheter. Denna studie 

föreslår att adekvat stöd och pragmatisk kunskap bidrar till goda förutsättningar för den unge 

att hantera sin tillvaro på ett konstruktivt sätt. En barndomssociologisk förståelse av barn och 

unga innebär ett avståndstagande från den traditionella konstruktionen av dem som passiva 

och inkompetenta objekt. Det innebär  inte  att ta avstånd från att barn och unga som lever i 

familjer med missbruk eller psykisk ohälsa behöver stöd. Utifrån det faktum att de lever med 

föräldrar  som  under  kortare  eller  längre  perioder  inte  kan  ta  sitt  föräldraansvar  blir  det 

uppenbart  att  man kan vara kompetent  aktör  och  i  behov av  stöd  på  samma gång.  I  det 

följande förs en avslutande diskussion kring studiens resultat och några tankar kring framtida 

forskning presenteras.

En hjälpande stödperson
En stödperson som bidrar till att ungdomarnas situation förändras till det bättre är någon som i 

sitt bemötande är personlig, bekräftande, aktiv och pålitlig. En barndomssociologisk tolkning 

av ungdomarnas behov är att det är viktigt för dem att bli sedda och bekräftade som 'varande 

människor'  och  inte  som  'blivande  människor'.  En  hjälpande  stödperson  erkänner 

ungdomarnas värde som människor, här och nu, precis som de är. Deras uttryck för behovet 

av stödpersoner som går utanför ramarna och ger dem kärleksfull och personlig uppskattning 

kan tolkas som ett behov av något som de har saknat i relationen med sin problemförälder. I  

och med att de har vuxit upp med föräldrar som brustit  när det kommer till pålitlighet så  

förefaller ungdomarna något misstänksamma mot vuxna. För att  vinna deras förtroende så 

behöver den hjälpande stödpersonen 'visa sig värdig' genom att finnas kvar över tid och våga 

bli personligt engagerad. 

För  att  bidra  till  positiv  förändring  i  ungdomarnas  liv  så  ska  man ta  dem på  allvar  i  en 

jämställd relation. Analysen av deras berättelser visar att de är medvetna om den obalans som 

präglar många möten mellan vuxna och unga och att de önskar att det vore annorlunda. Att 

utgå från en barndomssociologisk förståelse av barn och unga innebär att ta dem på allvar, att 

möta  dem som kompetenta individer  som vill  och vet  sitt  eget bästa.  Ungdomarna själva 

uttrycker  att  en  sådan  stödperson  är  hjälpande  medan  den  som  inte  tar  dem  och  deras 

rättigheter på allvar utan pratar över deras huvud och behandlar dem som mindre vetande är 

stjälpande. I egenskap av såväl ung i relation till en vuxen och som stödsökande i relation till 
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en stödgivare befinner sig den unge i en situation som kan leda till ett passiviserande och 

kränkande bemötande. Ett sådant bemötande baseras snarare på det traditionella perspektivet 

på barn och unga där vuxna ses som överordnade och kompetenta  medan barn och unga 

betraktas som passiva objekt. 

Hjälpande stöd i grupp
Stöd i grupp med andra i liknande situation är värdefullt för ungdomarna eftersom det ger 

dem möjlighet att engagera sig i en ömsesidigt stödjande praktik. Att uppleva att man är en 

resurs för andra är betydelsefullt.  Utifrån ungdomarnas perspektiv så ger de med liknande 

erfarenheter det mest adekvata stödet eftersom de har konkreta livserfarenheter att relatera till. 

Att träffas i grupp med likar handlar också om normalitet: i gruppen skapas ett utrymme där 

den unge kan vara sig själv utan att behöva dölja något. Ungdomarna har behov av att detta 

stöd finns kvar över tid eftersom deras problematiska familjeförhållanden (oftast) finns kvar 

över tid. Att få stöd av vuxna med liknande erfarenheter bidrar till en positiv syn på framtiden.

Ett hjälpande stöd i grupp fokuserar på den unge både till innehåll och form. Det innebär dels 

att de teman som man arbetar med fokuserar på den unge – och inte förälderns problem – i 

första hand och dels att det är ungdomarnas dagsform och behov som styr vad som ska hända 

i gruppen den aktuella träffen. Att arbeta på detta sätt innebär att man förstår deras situation 

som dynamisk och föränderlig. Ungdomarna är inte statiska, ungdomen är inte statisk utan 

den pågår här och nu och förändras hela tiden. En gruppverksamhet som ska fungera måste 

vara uppmärksam på att den unges tillvaro är en social konstruktion som hela tiden förändras. 

Detta är en anledning till att inte ha ett statiskt program som ungdomarna ska rätta sig efter. 

Familjer  där  det  förekommer  missbruk  eller  psykisk  ohälsa  präglas  ofta  av  sjukdomen  i 

mycket hög grad (Kroll, 2004; Skerfving, 2005) och det finns en risk att sjukdomen tar så stor 

plats  att  den  unge  'försvinner'.  En  fokusförskjutning  från ungdomen  som  en  del  i 

familjesystemet till ungdomen som en del av gruppen innebär att rikta alla kraft och energi på 

den unge. Att arbeta med teman som fokuserar på ungdomarna och deras liv just nu och i 

framtiden innebär att rikta allt ljus på dem som aktiva subjekt istället för att rikta allt ljus på  

förälderns problem och därmed riskera att konstruera ungdomarna som hjälplösa offer för 

olyckliga omständigheter. Ett fokus på den unge handlar om att lyfta fram deras aktörskap och 

egenmakt.
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En tolkning av Maskrosbarns stödgruppsverksamhet - och verksamhet över huvud taget - är 

att den är organiserad kring idén om ungdomarna som social grupp. Genom verksamheten 

skapas ett sammanhang där ungdomarna får komma bort från familjen och se sig själva som 

en bland likar. De behöver en trygg plats som finns kvar över tid där de både kan prata allvar 

och ha roligt. De behöver bekräftas som individer med rätt och förmåga att styra sitt eget liv 

och de behöver löpande fylla på när det gäller självförtroende och hopp inför framtiden. 

Pragmatisk kunskap
Ungdomarna är i behov av pragmatisk kunskap för att hantera sin situation: den kunskap som 

bidrar till deras förmåga att tänka och handla konstruktivt för sin egen sak är värdefull. En 

förutsättning för detta är att de har vetskap om att deras förälder har problem med missbruk 

eller  lider  av  psykisk  sjukdom.  Denna  insikt  kan  vara  tung  eller  en  lättnad  men den  är 

nödvändig för att ungdomarna ska få realistiska möjligheter att hantera sin situation på ett 

adekvat sätt. Faktakunskap och information om förälderns problem är första steget av flera 

mot ökad medvetenhet. 

Ett viktigt led i processen mot ökad förmåga att förstå och hantera sin situation är insikten om 

att man inte har ansvar för sin förälders problem. Denna insikt kan beskrivas som en gradvis 

tankemässig förändringsprocess där den unge bit för bit inser och accepterar sin autonoma 

ställning gentemot föräldern.  Under  denna förändringsprocess  ökar  medvetenheten  om att 

man inte kan förändra sin förälder och att det inte heller är ens ansvar att göra det. För flera av 

ungdomarna har denna process slutligen landat  i en nyanserad förståelse av begreppsparet 

förändring – acceptans.  De har  hittat  en  balans mellan  att  acceptera  det  som inte  går  att 

påverka och att förändra det de kan. 

Denna process har i sin tur bidragit till ungdomarnas insikt om att de är kompetenta aktörer 

med förmåga och rätt att ta makt över sitt liv och dess riktning. Det handlar om den viktiga 

vetskapen att man inte behöver bli som sina föräldrar om man inte vill eftersom man har ett 

val i egenskap av social aktör. Ungdomarna ger uttryck för en förståelse av sig själva som 

aktiva  subjekt  och medskapare  av  sin  tillvaro samt  ett  behov av stöd som också  har  sin 

utgångspunkt i denna förståelse. De ger uttryck för en tilltro till den egna förmågan att välja, 

tänka och handla på ett sätt som gynnar dem själva och deras framtid. 
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Insikten  om  att  man  inte  är  ensam utgör  en  viktig  del  i  processen  mot  förändring.  För 

ungdomarna handlar det om att engagera sig i en ömsesidigt stödjande praktik tillsammans 

med andra som  både har  liknande erfarenheter  och  ett  liknande förhållningssätt  till  dessa 

erfarenheter och det egna livet. I den gemenskap som gruppen innebär skapas ett utrymme för 

allt den ovan nämnda: en plats där ungdomarna får uppleva praktiskt och känslomässigt stöd, 

en plats där fokus är riktat mot dem och en plats som finns kvar över tid. I gruppen har de – 

tillsammans  med  andra  och  med  stöd  av  engagerade  vuxna  –  kommit  till  insikt  om  att 

förälderns problem är förälderns problem och att de själva ska ägna sin energi åt sitt eget liv.

Process mot förändring
De ungdomar som har deltagit i denna studie utgör alla exempel på att unga människor är 

kapabla att hantera sin situation på ett för dem förtjänstfullt sätt. Analysen av deras berättelser 

pekar på att den positiva förändring som ägt rum i deras liv beror på flera interagerande och 

samverkande komponenter. Det rör sig om en pågående process där stöd, kunskap och aktiv 

handling tillsammans bidrar till förändring. För de personer och verksamheter som erbjuder 

stöd handlar det i grund och botten om att lyssna på och prioritera ungdomarnas behov och 

denna studie visar att de har behov av ett sammanhang utanför familjen där de kan identifiera 

sig med likar och få kontinuerlig påfyllning när det gäller självförtroende, hopp och strategier. 

Ett bemötande som bygger på respekt för ungdomarnas värde som människor bidrar till att de 

mår bättre. 

På grund av det stöd och den kunskap som beskrivs ovan så uttrycker ungdomarna att de mår 

bättre idag än förut men livet är fortfarande problematiskt ibland och allt har inte löst sig bara 

för att de har fått stöd och kommit till insikt. Detta är något som majoriteten av ungdomarna 

betonar. De uttrycker en förståelse för livets skiftningar: en del saker kan man förändra, andra 

måste man acceptera och livet kommer alltid – och för alla - bestå av både motgångar och 

medvindar. Denna nyanserade förståelse av livet återkommer i ungdomarnas berättelser och 

är att betrakta som en viktig inre resurs. 

Framtida forskning
Om syftet med den sociala barn- och ungdomsforskningen är att bidra till att barn och ungas 

egna röster blir hörda i frågor som handlar om deras liv så bör forskningen sträva efter att  

inkludera och delaktiggöra barnen och ungdomarna i så hög utsträckning som möjligt. När det 

gäller framtida forskning kring unga anhörigas situation och behov bör vi fundera lika mycket 

över forskningens form som dess innehåll: hur kan vi bedriva en forskning som delaktiggör 
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barnen och ungdomarna själva? Hur kan unga anhöriga, praktiker och forskare samarbeta i 

syfte att öka den samlade kunskapen? Holmila, Itäpuisto & Ilva (2011) skriver:

The perspective of the children's rights has recently emphasized the need to 

strengthen  the  child's  own  resources  and  to  take  them  along  as  active 

participants in the processes aiming to find solutions (s 179).

Ett exempel på forskning som skulle kunna bidra till en utveckling mot ökad delaktighet är 

deltagarbaserad aktionsforskning. Deltagarbaserad aktionsforskning är en forskningsstrategi 

där forskaren och deltagarna samarbetar på jämlik basis. Syftet med denna typ av forskning är 

bland annat att stärka deltagarna – i detta fall barnen och ungdomarna – så att de kan möta 

livets  utmaningar  och öka  sin förmåga och motivation  att  kämpa för  förändring  (Starrin, 

2007). I aktionsforskning kombineras tänkande om praktiken med handlande i praktiken i ett 

forum där det vetenskapliga och det vardagliga kunskapsfältet möts.  

Forskningen bygger på grundantagandet att ett kollektivt kunskapande berikar och fördjupar 

den kunskap som produceras. I praktiken innebär det att barnen och ungdomarna är aktivt 

delaktiga i forskningsprojektets alla stadier från idé till genomförande och rapportering. Om 

barn och unga deltar  i  forskningen med tanke,  känsla  och handling  – och inte  bara som 

intervjusubjekt eller genom att fylla i en enkät – så genereras en helt annan typ av kunskap. 

En kunskap som bygger på barnens och ungdomarnas eget utforskande och aktiva deltagande 

i processen. 

Ett förslag på framtida forskning är att barn och unga som lever i familjer med missbruk eller 

psykisk ohälsa engageras i ett forskningsprojekt som syftar både till att fördjupa forskares och 

professionellas kunskap om och förståelse av de ungas situation och till att utveckla barnens 

och ungdomarnas egen förmåga att förstå och hantera sin tillvaro på ett konstruktivt sätt. En 

intressant fråga är unga anhörigas rättigheter när det gäller att komma till tals i frågor som rör 

dem. På vilket sätt kan ungdomar, praktiker och forskare tillsammans skapa förutsättningar 

för ungdomarna att hävda sin rätt att delta och komma till tals? Om syftet med forskningen är 

att utveckla ett socialt arbete som leder till att unga anhöriga får det bättre så ska de inte bara 

tillfrågas, då ska de engageras i kunskapandet fullt ut. 

69



Annas slutord

Stina: Har du några frågor till mig eller tycker du att vi missat något viktigt?

Anna: Alltså, jag hoppas bara att du har blivit lite inspirerad. Att jag delar 

med mig av mina erfarenheter är väl för att ändra människors synsätt lite 

grann,  att  de  ser  andra  perspektiv.  Det  betyder  inte  att  människor  är 

trångsynta, det tycker jag inte alls, men att  de liksom får upp någonting, 

'Pling!', nån lampa liksom.  Jag hoppas att folk läser din uppsats och får upp 

ögonen. Det är lite som den här filmen 'Skicka vidare' du vet. Skicka vidare 

lite grann och sen så kan man förändra. Och genom att förändra dem så tror 

jag man kan förändra världen lite grann. Eftersom människor är världen, 

typ. Förändrar man någonting i deras huvud, om de läser din uppsats och 

bara  'Jaha!'  reagerar  på någonting,  om människor  ens  reagerar  då är  jag 

nöjd. Och speciellt att man inte ska skämmas över saker som inte är ens fel. 

Och det spelar ingen roll om din mamma är alkoholist eller om du har en 

depression eller mår dåligt i dig själv! Så nej, jag har inte så stora frågor till 

dig. Det är väl att jag vill läsa uppsatsen när den är klar och sen hoppas jag 

att folk läser den och att de blir inspirerade. Ändrar sitt synsätt lite. Och jag 

hoppas du blivit inspirerad och fortsätter göra vad du gör och ja, gör världen 

till en lite bättre plats kanske. Inte för att den inte är en bra plats, men, den 

kan nog förbättras lite grann tror jag. Eller hur?
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Bilaga 1

Bilagor

Intervjuguide 

Bakgrundsinfo

Ålder, sysselsättning, familj, boende?
Varför kom du till Maskrosbarn? Berätta om när du kom i kontakt med föreningen första gången.

Maskrosbarn och gruppen

Berätta om gruppen du går i. Teman, övningar, struktur och upplägg.
Vad gör ledarna i gruppen? 
Vilka går i grupp här? Varför är det så få killar tror du?

Jag i gruppen 

Vad är viktigt för dig att prata om/göra i gruppen?
Berätta om något tema/någon övning/något tillfälle som varit extra värdefull för dig.
Vad har det betytt för dig att gå i gruppen/delta i verksamheten?
Har du lärt dig något? Berätta. Har du lärt dig något om dig själv?
Kan man märka på dig att du går i grupp här? Berätta. 
Vad är speciellt med stöd i grupp jämfört med enskilt? Fördelar och nackdelar med båda?
Om du kunde förändra/förbättra något i gruppen/verksamheten, vad skulle det vara då?
Om du jämför dig själv med när du kom hit första gången, ser du någon skillnad då? Berätta. 

Jag i livet  

På vilket sätt tycker du att ditt liv har påverkats av att din förälder har problem? 
Har du fått någon form av stöd innan du började här? Enskilt eller i grupp? Berätta.
Hur tar du hand om dig själv? Vad är du bra på? Vad är svårt?
Vad är viktigt att kunna och veta när man har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk?
Vad skulle du säga till någon som befinner sig i liknande situation som du?
Känner du till Barnkonventionen? Berätta. Vad tycker och tänker du om dina rättigheter?
När mår du bra? Vem/vad gör dig glad? Hur märker man på dig att du mår bra/är glad?
Tycker du att du brukar vara delaktig i beslut och frågor som rör dig? Har du exempel på båda?
Hur ska en utomstående vuxen vara för att du ska få förtroende för henne/honom? Berätta. 
Vad har hjälpt dig när du har haft det jobbigt? Vad har du gjort? Vad har andra gjort?
Vad skulle underlätta ditt liv?
Vilka egenskaper hos dig själv är du mest stolt över?
Vad har du för tankar och drömmar om framtiden?
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Bilaga 2

Information om intervjustudie

Hej,

jag  heter  Stina  Michelson  och  jag  läser  masterprogrammet  i  socialt  arbete  vid  Stockholms 
Universitet. I vår ska jag skriva en uppsats om föreningen Maskrosbarns verksamhet med fokus på 
stödgrupperna och jag kommer att genomföra ungefär 10-12 individuella intervjuer med ungdomar 
som går i grupp. 

Din dotter/son har anmält intresse för intervju och därför vill jag här kort informera dig om vad 
deltagande i studien innebär. 

Uppsatsen  kommer  att  handla  om  föreningen  Maskrosbarns  verksamhet  och  jag  är  främst 
intresserad av ungdomarnas egna upplevelser, erfarenheter och lärdomar av att delta i stödgrupp. 
Intervjun kommer också att handla om ungdomarnas perspektiv på sin situation, sina behov och 
sina resurser på ett mer generellt plan. Intervjuerna äger rum enskilt och  tar mellan 1 och 1 ½ 
timma.  Den som väljer  att  delta  deltar  självklart  helt  anonymt och  uppsatsen  kommer  inte  att  
innehålla några uppgifter som kan röja den enskildes identitet. 

Om du har  några  frågor  eller  funderingar  är  du  varmt  välkommen att  kontakta  mig  eller  min 
handledare Ann Kroon så berättar vi mer! 

Stina Michelson
tel: xxx
mail: xxx

Ann Kroon (lektor i sociologi)
tel: xxx
mail: xxx
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Bilaga 3

Informerat samtycke

Stina har berättat för mig vad intervjun ska handla om och hur den kommer 

gå till. Hon har även informerat mig om att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan i  studien utan att  behöva förklara varför.  Jag vet också att  jag 

deltar helt anonymt och att mitt namn inte kommer finnas med i uppsatsen. 

Den kommer inte innehålla någon information som gör att läsaren kan gissa 

att jag är jag. Jag vet att Stina ska använda min intervju som underlag när 

hon skriver sin uppsats och att det kan komma att finnas med anonyma citat 

från min intervju i uppsatsen. 

Det är ok för mig att intervjun spelas in och därefter skrivs ner ord för ord. Jag 

har  fått  information  om  att  ljudfilerna  kommer  raderas  efter  att  intervjun 

skrivits ner och att den nedskrivna intervjun inte kommer att användas i något 

annat sammanhang än som underlag för uppsatsen. 

Slutligen  är  jag  införstådd  med  studiens  syfte:  att  öka  kunskapen  om 

ungdomar som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa genom att 

intervjua oss om vårt perspektiv på vår situation, behov och resurser.

Underskrift Datum
________________________ _________________

Namnförtydligande
________________________
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