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Abstract 
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Title: “You can never understand how I feel” - A text analysis about growing up with at 

least one parent with substance abuse and mental illness. [Translated title] 

Supervisor: Åsa Söderqvist 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this study aims was to gain a better understanding of how dandelion children 

(maskrosbarn) in grown age describe their experiences of growing up with at least one 

parent with substance abuse and mental illness. The study was conducted through a 

qualitative study on five autobiographies and biographies. The books were analyzed 

through a text analysis and we used Borges resiliens theory with risk and protective 

factors to help us see how different factors in the children's lives affect them. Our study 

shows how the children describes their childhood being effected by their parents 

substance abuses and mental illnesses. The children describe that their childhood was 

subject to lack of care and that it was caused both by their parents substance abuses and 

mental illnesses and the social services lack of help or insufficient help. They grew up 

with their single mothers in areas with low socio-economic background and felt 

different from other children. Their most important protective factors were to have 

someone important in their life, the will to want another life than their parents and to 

develop a good self esteem. The authors felt unheard and unseen as children even if 

social services put them in foster care. Through this study it is possible to increase 

knowledge of how dandelion children in grown age describe their childhood and how it 

affected them. It also show which help they did or didn´t receive from social services 

growing up. We propose further research concerning dandelion children closer to our 

time related to todays laws and regulations. 
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1 Inledning 

“Hon är elak, självisk och helt sjuk i huvudet. Hon bryr sig inte ett skit om mig. Det 

finns andra röster i henne som talar. Alkoholen. Rösten som alltid kommer vara starkare 

än min”...”Jag älskade min mamma. Såg upp till henne. Hon var stark och självständig. 

Ödmjuk. Tog hand om alla. Hon var allt jag ville vara. När hon var nykter” (Eriksson, 

2009. s. 187). 

 

Citaten ovan är hämtade från Therése Erikssons (2009) självbiografi där hon berättar 

om sin uppväxt med sin mamma som har missbruksproblematik och lider av psykisk 

ohälsa. Socialstyrelsen, Skolverket och Rikspolisstyrelsen (2007) är eniga om att det är 

Socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för barn som far illa samtidigt är det ett 

gemensamt samhällsansvar. Socialstyrelsen (2009) förklarar att det kan vara svårt att 

upptäcka de barn som växer upp i familjer med föräldrar som har missbruksproblematik 

och psykisk ohälsa, mörkertalet kan därför vara stort. Ett av tio barn beräknas komma 

från ett hem där minst en förälder har eller har haft ett alkoholmissbruk. Personer med 

ett alkohol- eller narkotikamissbruk har en ökad risk för personlighetsstörningar och 

psykisk ohälsa. Av de som söker hjälp för sin missbruksproblematik är det 30-50% som 

lider av någon psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Det är socialnämnden som ska verka för att barn växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs ska 

socialnämnden uppmärksamma och verka för att barn inte vistas i skadliga miljöer 

(SFS, 2001:453). Trots det finns det många barn som lever i utsatta situationer 

(Barnombudsmannen, 2010). De barn som trots den utsatta livsmiljön klarar sig bra i 

framtiden kallas maskrosbarn, och likt en maskros kan de växa upp ur asfalt (Brodin, 

2008). 

 

1.1 Problemformulering  

Den 20 november 1989 antogs FN:s barnkonvention i Sverige och syftet med 

konventionen var främst att skydda och stärka barns rättigheter. Konventionen utgår 

från fyra grundprinciper som alltid ska beaktas när det gäller barn; 1. Alla barn är lika 

värda och har samma rättigheter. 2. Barnets bästa ska alltid ska sättas i främsta rummet. 

3. Samtliga barn har rätt till liv och utveckling 4. Alla barn har rätt att få sin mening 
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hörd och respekterad (Barnkonventionen, 2009). Med barn avses varje människa under 

18 år (Barnkonventionen, 2009; FSF, 2001:453). 

 

Enligt Ljungdahl (2008) är det idag många barn i Sverige som växer upp i familjer där 

det förekommer missbruk och psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2009) menar att det är 

svårt att upptäcka barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik och psykisk 

ohälsa eftersom det inte finns några lätt identifierbara tecken. Socialstyrelsen (2013) 

beskriver att eftersom alkohol är socialt accepterat så är det svårt att avgöra gränsen 

mellan riskbruk, problematiskt bruk och missbruk. Det gör att det är svårt att veta hur 

många barn som växer upp med föräldrar där alkoholkonsumtionen har negativa 

effekter på föräldraförmågan och konsekvenser för barnet (Socialstyrelsen, 2013). För 

ett antal år sedan hade minst 60 000 barn i Sverige en förälder med allvarliga 

missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2009). Vidare menar Socialstyrelsen (2013) att i 

Sverige är det två procent av alla barn mellan 0-15 år som har en förälder med en 

diagnos från psykiatrisk slutenvård. Eftersom de flesta patienter med psykisk ohälsa 

vårdas på öppenvård är antalet barn till föräldrar med psykisk ohälsa större än så 

(Socialstyrelsen, 2013). Föräldrars missbruk är även den vanligaste orsaken till att barn 

omhändertas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

(Barnombudsmannen, 2010). På Stockholms universitet och Karolinska institutet har 

forskare följt utvecklingen på 500 000 personer födda mellan 1973 och 1978, från 

barnsben till dryga 30-årsåldern. Resultatet visade att åtta procent av dem hade minst en 

förälder som vårdats på sjukhus på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Barnen fick 

även andra förutsättningar i livet som ökad risk för eget missbruk, risk för kriminalitet 

och/eller beroende av försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Ljungdahl (2008) belyser att barn kan ha svårt att förstå familjesituationen och orsaken 

bakom missbruksproblematiken och den psykiska ohälsan. De är beroende av sina 

föräldrar och är därför extra utsatta och sårbara. Allvarliga problem kan göra att 

föräldrarna brister i sin förmåga att ta hand om barnen. Socialstyrelsen (2013) menar att 

när barn försöker förstå situationen är det helt naturligt att de känner skuld då det är en 

reaktion på att utsättas för traumatiska upplevelser. Det som barn inte förstår fyller de 

med egna föreställningar, det är därför vanligt att barn oroar sig mer än vuxna. Det är 

vanligt att barn som växer upp med en förälder med missbruksproblematik och/eller 

psykisk ohälsa känner ett ansvar för föräldern. Oron kan uppta barnets tankar när de inte 
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är med föräldern och vet vad som händer vilket kan påverka skolgången och 

kamratrelationer. När föräldrarna inte tar ansvar för det vardagliga är det inte helt 

ovanligt att barnet tar på sig detta ansvar. När föräldrarna brister i sin omsorg kan barn 

känna sig tvungna att se till att det finns mat på bordet och att ta ansvar för sina syskon 

och föräldrar. Det är inte ovanligt att barnen får till sig att de inte får prata om vad som 

händer i familjen med utomstående. Det innebär att barnen inte vågar be om hjälp och 

skulle de göra det så uppstår det en lojalitetskonflikt (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Ljungdahl (2008) menar att barn som växer upp i familjer med föräldrar med 

missbruksproblematik och psykisk ohälsa har en högre risk att i framtiden utveckla ett 

eget missbruk samt psykisk eller fysisk ohälsa än andra barn. Det är vanligt att även 

skolgången påverkas negativt hos dessa barn. Det går inte säkert att säga vilka 

omständigheter som är avgörande för att barnet ska utvecklas negativt eftersom risken 

för problem påverkas av andra risk- och skyddsfaktorer än föräldrarnas 

missbruksproblematik och psykiska ohälsa. Riskfaktorer ökar risken för negativ 

utveckling medan skyddsfaktorer minskar risken för negativ utveckling. Det är 

samspelet dem emellan som påverkar vilka konsekvenser de får. Dock är det säkert att 

barn med missbrukande föräldrar befinner sig i en riskzon (Ljungdahl, 2008). Borge 

(2012) förklarar att när ett barn utsätts för en riskfaktor så kan barnet ha en förmåga att 

utveckla en motståndskraft att undvika negativ uteckling, detta kallar han för resiliens.  

 

Jansson, Larsson och Modig (2011) poängterar hur viktigt det är att barn i familjer med 

missbruk och psykisk ohälsa upptäcks och uppmärksammas så tidigt som möjligt. 

Socialstyrelsen (2013) betonar att mörkertalet med hur många barn som växer upp i 

utsatta situationer bidrar till att barnen kanske inte får det stöd och den hjälp de behöver. 

Jansson, Larsson och Modig (2011) menar att när föräldrar själva söker hjälp har 

problematiken ofta pågått i många år och påverkat barnet länge. Myndigheter som 

kommer i kontakt med dessa föräldrar har en skyldighet att informera om vilket stöd 

som finns att få. Dock talar familjerna ofta inte om problemen eftersom det är ett svårt 

och känsligt ämne men för att kunna hjälpa föräldrarna och barnen krävs det att 

tystnaden bryts och att skuld och skam avlastas. Det är genom forskning och berättelse 

där de utsatta barnen berättar om sina erfarenheter som vi idag kan lära oss om hur vi 

ska arbeta för att nå fram till utsatta barn (Jansson, Larsson & Modig 2011) och det är 

barns rättighet att få säga sin mening och bli hörda (Barnkonventionen, 2009).  
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I tidigare forskning saknar vi studier baserade på självbiografier där personer själva 

berättar om sina erfarenheter av att växa upp med en förälder som har både 

missbruksproblematik och psykisk ohälsa, som Socialsyrelsen (2009) beskriver är det 

en vanlig samsjuklighet. Barn är redan en utsatt grupp då de är beroende av vuxna och 

barn som växer upp med föräldrar med missbruksproblematik och psykisk ohälsa 

befinner sig i en ytterligare utsatt situation och löper större risk att utvecklas negativt än 

andra barn. Eftersom det är socialtjänstens yttersta ansvar att barn växer upp i en trygg 

miljö är det av vikt att det finns kunskap om hur barnen upplever sin situation för att 

kunna hjälpa dem på bästa sätt. Den tidigare forskningen om barn som växer upp i 

familjer där det förekommer missbruksproblematik eller psykisk ohälsa visar att barn 

upplever olika saker på olika sätt och därför är det viktigt att få en ökad förståelse för 

barns olika upplevelser. Borge (2012) förklarar att risk- och skyddsfaktorer kan uttrycka 

sig olika för barn, en skyddsfaktor för ett barn behöver inte innebär en minskad risk för 

negativ utveckling för ett annat. Det är resiliensen i relation med risk- och 

skyddsfaktorer som gör att utsatta barn trots svåra levnadsförållanden kan undvika 

avvikande utveckling och istället stiga upp ur asfalten och blomma lik en maskros, de 

kallas därför för maskrobarn (jmf Brodin; 2008, Cronström; 2003 & Moberg; 2000) Det 

är viktigt att få en ökad kunskap om vilket stödbehov utsatta barn har och hur de 

upplever sin utsatta situation för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta dem. Vi anser 

att det är viktigt att ta tillvara på barns röster och deras egna berättelser om hur just dem 

har upplevt sin situation. Vi ämnar minska kunskapsluckan och bidra till en bredare 

förståelse av problematiken genom en textanalys av fem självbiografier och biografier 

skrivna av personer som i sin barndom växte upp med minst en förälder som hade 

missbruksproblematik och led av psykisk ohälsa utifrån begreppet resiliens samt risk- 

och skyddsfaktorer. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom en textanalys av självbiografier och biografier få en 

ökad förståelse för hur maskrosbarn i vuxen ålder beskriver sina erfarenheter av att växa 

upp med minst en förälder med missbruksproblematik och psykisk ohälsa samt vilket 

stöd de har fått från socialtjänsten. 
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1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver maskrosbarnen erfarenheten av att växa upp med minst en 

förälder med missbruksproblematik och psykisk ohälsa? 

 Vilka stödbehov och faktiskt stöd beskriver maskrosbarnen att de hade under sin 

uppväxt? 

 

  



  
 

6 

 

2 Bagrund 

Socialstyrelsen (2009) belyser att barn är beroende av sina föräldrar under uppväxttiden, 

för att utvecklas och vara trygga. I familjer där en förälder har psykisk ohälsa och 

missbrukar finns det risk att barnets fysiska och psykiska behov inte blir tillgodosedda 

vilket kan påverka barnet till att själva uppleva psykisk ohälsa eller att själva hamna i ett 

destruktivt leverne. Det finns likväl de barn som klarar sig bra i livet trots svåra 

upplevelser under barndomen, så kallade maskrosbarn (Socialstyrelsen, 2009). I 

följande avsnitt kommer maskrosbarn som begrepp att lyftas och även vilka stöd som 

erbjuds utsatta barn som exempelvis växer upp i familjer där det förekommer missbruk 

eller psykisk ohälsa. 

 

 

2.1 Maskrosbarn 

För att få en större förståelse för det komplexa begreppet maskrosbarn följer nedan ett 

par olika definitioner av begreppet. Borge (2012) menar att innebörden av att klara sig 

trots riskfaktorer innebär att barnet har utvecklat resiliens genom ett samspel av 

skyddsfaktorer i miljö och individuella egenskaper. I vår studie väljer vi att använda oss 

av Cronströms (2003) definition av begreppet då hon går in på vad det innebär att ett 

maskrosbarn har “klarat sig” till skillnad från övriga definitioner i avsnittet. Detta 

utifrån att vi i denna studie är intresserade att genom begreppet resiliens få en ökad 

förståelse för maskrosbarnens upplevelser. 

 

I Nyordsboken (Moberg, 2000) presenteras nya ord som blivit kända under 80- och 90-

talet, ett av de orden är begreppet maskrosbarn som lanserades i svensk media 1985 av 

Ami Lönnroth. Definition av begreppet lyder; ”Barn som trots svåra 

uppväxtförhållanden klarar sig bra i livet” (Moberg, 2000 s. 195). Lönnroths egen 

definition av begreppet är; ”Barn som klarar sig mot alla odds” (Lönnroth, 1990, sid. 

9). Dessa definitioner går inte in på vad det innebär att barnet har klarat sig, det gör 

däremot Cronström (2003) i sin definition av vad maskrosbarn är. 

 

Cronströms (2003) definition av maskrosbarn är barn som vuxit upp med föräldrar som 

under längre perioder inte har kunnat ta hand om sig själva eller sina barn på grund av 

missbruk och/eller allvarlig psykisk störning. Barnen som växt upp i dessa förhållanden 
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ska i vuxen ålder ha förmåga att etablera och bibehålla nära relationer samt kunna 

bibehålla ett arbete. Som vuxna är maskrosbarnen psykiskt friska, missbrukar inte och 

är kapabla till att ta hand om sig själva och eventuella barn. Namnet maskrosbarn 

kommer från att maskrosor kan livnära sig på mager jord och kan överleva i kallt och 

torftigt klimat. Trots nylagd asfalt finner maskrosen alltid nya vägar och tränger sig upp 

till ytan. Maskrosbarn är inga ”supermänniskor” utan drabbas även de av kriser och 

nederlag men det räcker med att de har klarat sig för att de ska kallas maskrosbarn 

(Cronström, 2003).  

 

I ovanstående definitioner framgår det inte om det finns en åldersgräns för när någon 

ska ha klarat sig och det kan framstå som otydligt när någon egentligen har klarat sig. 

Lundell, som är ett av de så kallade maskrosbarnen i vår studie, har under sitt liv själv 

haft ett pågående missbruk i vuxen ålder och led av psykisk ohälsa. Han var periodvis 

hemlös och det var först i mitten av 20-års åldern som han fick ordning på sitt liv och 

blev fri från missbruket (Lundell, Eriksson & Svensson, 2017). Det är först flera år efter 

sin barndom som han uppfyller Cronströms (2003) krav för vad ett maskrosbarn är. Som 

nämnt ovan kan även maskrosbarn ha kriser och det räcker med att de har klarat sig för 

att de ska definieras som maskrosbarn (Cronström, 2003). Vi anser att det inte finns en 

tidsbegränsning på när du ska ha klarat dig, bara du har klarat dig. Vår tolkning av att 

”ha klarat sig” är att ha gått en annan väg än föräldrarnas, utan missbruk och psykisk 

ohälsa. Vi ser därför Lundell som ett maskrosbarn även om han inte var det sina första 

år som vuxen. 

 

2.2 Utsatta barns stöd från socialtjänsten 

Nedan redovisas vilket stöd socialtjänsten erbjuder barn till föräldrar med psykisk 

ohälsa och missbruksproblematik. Texten som följer är främst hämtat från källor som 

Folkhälsomyndigheten (2015) och Socialstyrelsen (2010; 2018) som på order av 

Socialdepartementet ger en bild av det aktuella forskningsläget med utfärdade rapporter 

kring utsatta barn.  

 

Folkhälsomyndigheten (2015) förklarar att barn till föräldrar med missbruk och psykisk 

ohälsa måste uppmärksammas och tidigt erbjudas stöd för att inte själva utveckla 

psykisk eller fysisk ohälsa alternativt eget missbruk senare i livet. Därför är det av vikt 

att olika samhällsaktörer samverkar för att uppmärksamma dessa utsatta barn.  
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Socialtjänsten erbjuder olika slags stöd utifrån barnets situation och behov. De kan 

bland annat erbjuda enskilda samtal, familjerådgivning, kontaktperson eller en 

kontaktfamilj. Vid omplacering av barnet kan det bli aktuellt med familjehem, jourhem 

eller hem för vård och boende (HVB) (SFS, 2001:453).  

 

Socialtjänsten vill i första hand att det ska fungera bättre i hemmet och att det ska ske 

med föräldrarnas godkännande. Från att barnet fyllt 15 år kan insatser erbjudas mot 

föräldrarnas vilja förutsatt att barnet själva ber om det eller tackar ja till sådan insats. 

Exempel på sådan insats är kontaktperson och kontaktfamilj (Socialstyrelsen, 2018). 

Fram till att barnet har fyllt 20 år kan socialtjänsten bevilja insatser mot föräldrarnas 

vilja om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas, antingen 

på grund av hur barnet har det hemma eller på grund av barnets eget beteende. Vid ett 

sådant beslut kan barnet få bo hos en annan familj, i familjehem, hem för vård och 

boende eller jourhem under en kortare eller en längre tid (Socialstyrelsen, 2010).  

 

För att stärka barnets delaktighet och inflytande i socialtjänstens utredningsarbete 

förklarar Socialstyrelsen (2015) att  Sveriges kommuner arbetar med en modell som 

heter BBIC – Barns behov i centrum. Modellen har sin utgångspunkt i FN:s konvention 

om barns rättigheter, barnkonventionen, och socialtjänslagen (2001:453), SoL. 

Modellen syftar till att öka barn och familjers delaktighet i utredningar, förbättra 

samarbetet med familjer och nätverk, skapa struktur i arbetet så att insatser lättare kan 

följas upp  samt bidra till ökad kvalite och rättssäkerhet. Modellen har en triangel med 

tre viktiga sidor som ska utredas för att ta reda på barnets behov. Sidorna är barnets 

utveckling, familj och miljö och föräldarnas förmåga. Genom att utgå ifrån barnets 

rättigheter, barnets bästa och strävanefter likvärdiga möjligheter ska triangeln bidra till 

att socialsekreterare inom socialtjänsten utreder barnet på ett sätt som bidrar till att få en 

så tydlig bild av barnets behov som möjligt (Socialstyrelsen, 2015).  
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3 Tidigare Forskning 

Vi fann att forskning kring vårt berörda område i form av peer reviewed var begränsat 

men i följande avsnitt har vi valt att samla en del av den forskning som finns kring 

utsatta barn. Forskningen berör bland annat risk- och skyddsfaktorer barn kan utsättas 

för och konsekvenser av att växa upp i en familj där minst en förälder har ett missbruk 

och/eller psykisk ohälsa. Slutligen beskrivs en studie kring barns uppfattning om 

socialtjänstens agerande i samband med omhändertagande. 

 

3.1 Risk- och skyddsfaktorer 

I början av 1900-talet talade forskningen om att en riskfylld barndom innebar problem i 

vuxen ålder. Allt eftersom mer forskning gjordes om barns egna upplevelser och deras 

reaktioner på stress och risker insåg forskarna att alla barn reagerar olika. En riskfylld 

uppväxt behöver inte innebära problem senare i livet (Borge, 2012).  

 

Werners och Smiths (1977) studie från ön Kauai, Hawaii, är enligt Borge (2012) den 

studie som kom att bli starten på resiliensforskning. Vi kommer beskriva resiliens mer 

ingående i nästa kapitel om teori. Studien på Kauai fokuserar på om det fanns 

skyddsfaktorer kring barnen, något som skilde sig från tidigare forskning där fokus varit 

på barnens negativa utveckling (Borge, 2012). Werners och Smith (1977) utförde en 

longitudinell studie på 660 barn födda 1955. De följde barnen från födseln tills att de 

fyllde 18 år. Resultatet visade att en hög andel av barnen till de mammor som upplevt en 

hög stress under graviditeten utvecklade hetsigt temperament, fysiska 

funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter och placerades i specialklasser. Den 

höga stressen bidrog till ett tidigt osunt förhållande mellan förälder och barn. Barn till 

mödrar med lägre social klass som utsätts för hög stress under graviditeten löper stor 

risk att utveckla destruktiva beteenden, inlärningssvårigheter och disciplinproblem. De 

är mer benägna att begå brott i äldre tonåren än andra barn. Studien fann inget samband 

mellan enbart låg klass och destruktivt beteende. Studien visade att bristen på omsorg 

och emotionellt stöd i hemmet påverkar barns känsla av sammanhang, 

kommunikationsförmåga vid hantering av känslomässiga och akademiska problem. 

Studien fann också tecken på skyddsfaktorer som föräldrars attityd gentemot barnet, 

kontinuitet i uppfostran och god kommunikation vilket gav positiv förändring på såväl 

skolprestationer som beteendet i övrigt (Werner & Smith, 1977). 
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Borge (2012) förklarar att totalt skrevs fyra artiklar om Kauai-undersökningen och 

barnen i studien följdes fram till att de var 40 år. Studiens syfte var att studera samspelet 

mellan barns uppväxt och miljörisker de utsätts för. Den beskriver vad som var 

karaktäristiskt för de barn som trots riskerna klarade sig bra. Genom att följa barnen 

redan innan födseln kunde forskningen tidigt identifiera de familjer som skulle få barn 

som redan från födseln skulle utsättas för risk. Genom att barnen följdes till vuxen ålder 

kunde forskarna få kunskap om vilka risker som ledde till problem senare i livet samt 

vad det var som gjorde situationen bättre (Borge, 2012).  

 

Defrain, Jones, Skogrand, och Defrain (2003) har gjort en studie på 90 personers 

beskrivningar av sin traumatiska barndom och varför de tror att de klarade den och blev 

så kallade maskrosbarn. I studien beskriver personerna de skyddsfaktorer i sin 

omgivning som de mött under barndomen. De berättade alla att de hade en släkting som 

betytt mycket för dem. Ännu viktigare var dock andlighet och religion som hade gett 

dem hopp i svåra tider. Det var även vanligt att fly ut i litteraturens värld och engagera 

sig i skolan eller andra aktiviteter för att distansera sig från problemen i hemmet och få 

tillfälle till närhet av andra vuxna (Defrain et. al., 2003). I Jaffee et. al. (2007) studie 

menar de istället att det är barns personliga karaktärsdrag som påverkar deras förmåga 

till resiliens och att utveckla motståndskraft. Det finns barn som utvecklas negativt och 

följer föräldrars  problematik medan andra inte gör det. Individuella styrkor som högt 

IQ och lättsamt temperament gör barn mer motståndskraftiga om de utsätts för mindre 

allvarliga risker men inte om de utsätts för allvarliga risker. Det är en utmaning för 

forskare att ta reda på vilka kombinationer av individuella, familjära, och samhälleliga 

skydd som finns tillgängliga för barn och hur de fungerar tillsammans för att barnet ska 

utvecklas positivt (Jafees et. al., 2007).  

 

Defrain et. al (2003) skriver att det var ett vanligt förekommande att det var först i 

vuxen ålder som personerna började bearbeta sin barndom. Detta skiljer sig från flera 

definitioner av maskrosbegreppet som innebär barn som klarat sig mot alla odds. 

Cronström (2003) är dock enig med Defrain et. al. (2003) om att det även är möjligt att 

klara sig i vuxen ålder och kallas maskrosbarn. Viktiga skyddsfaktorer för de som 

lyckades bearbeta sin barndom i vuxen ålder var intressen som bland annat musik och 

konst som hjälpte dem att ta sig igenom de jobbiga perioderna. Många gick även i 

stödgrupper och fått hjälp därifrån. Det var också vanligt att börja bearbeta sin barndom 
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först när de fick egna barn. Det är lättare för en vuxen att sätta sina egna behov först 

istället för att oroa sig över andras behov som de gjorde som barn (Defrain et. al., 2003).  

 

3.2 Att växa upp med en förälder med missbruksproblematik 

I en kvantitativ enkätstudie av Heimdahl och Abrahamsson (2012) har man belyst på 

vilka sätt erfarenheter av en barndom med en missbrukande förälder återberättas, 

värderas och problematiseras i vuxen ålder. I undersökningen görs en analys av elva 

barndomsminnen skrivna av personer födda mellan 1933 och 1962. Berättelserna 

varierar beroende på skribenternas ålder. De äldre skribenternas barndom präglades av 

normer som föreskriver ordning och nykterhet och de beskrev materiell otillräcklighet. 

De menar att drickandet fick ekonomiska konsekvenser och att de därför fick leva 

sparsamt. I dessa berättelser är det papporna som var berusade medan mammorna var 

ansvariga för att förhindra deras drickande. Gemensamt i de äldres berättelser är att de 

hänvisar till att andra män drack på samma sätt, som att drickandet var en gemensam 

manlig aktivitet. Effekten av alkoholpolitikens liberalisering blev att ansvaret för det 

egna drickandet individualiseras. De yngre skribenternas berättelser präglas av 

måttlighet som norm när det gäller alkoholkonsumtion. De äldre återger konsekvenserna 

av föräldrarnas alkoholkonsumtion som materiella medan de yngre betonar känslorna 

som skapades hos dem som barn när föräldrarna drack. Skillnaderna kan förstås utifrån 

materiella förbättringar av barns livsvillkor och alkoholpolitiska förändringar men även 

utifrån hur vi ser på barn i dagens samhälle (Heimdahl & Abrahamsson, 2012).  

 

Jaffees et.al (2007) förklarar att flickor och pojkar är lika troliga att utveckla 

motståndskraft när de utsätts för risker, detta är resterande tidigare forskning eniga om. 

Däremot menar Skerfving (2015) att flickor är mer emotionellt inblandade i föräldrarnas 

problem än pojkarna. Vidare menar Jaffees et. al. (2007) att barn med stöd och socialt 

umgänge som inte bor i förorter är mer troliga att hantera familjeförhållandena bättre än 

barn som inte har dessa skyddsfaktorer. Barn som utsätts för flera familjära och 

samhälleliga risker utvecklar en sämre motståndskraft än de som utsätts för en. Detta 

trots att de har individuella egenskaper som gör att de skulle haft bra motståndskraft och 

positiv utveckling om de hade utsatts för mindre allvarliga risker (Jaffees et. al., 2007). 

Ljungdahl (2008) menar att en riskfaktor som missbruk kan påverka föräldrars förmåga 

att tillgodose sitt barns behov och på så sättbidra till fler riskfaktorer. Föräldrar kan till 

följd av missbruket bli mindre känslomässigt tillgängliga, mindre lyhörda, mer 
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avvisande, lättretliga och inkonsekventa. Föräldrar kan brista i sin tillsyn om de inte 

orkar engagera sig i barnets behov. Det kan leda till att barnet måste bete sig mer 

extremt vilket kan skapa negativa reaktioner hos föräldern (Ljungdahl, 2008).  

 

3.3 Att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa 

Van Santvoort, Hosman, Van Doesum och Janssens (2012) förklarar att i de familjer där 

en förälder lider av psykisk ohälsa handlar det ofta om multipla diagnoser och/eller 

personlighetsstörningar. Barn till föräldrar med multipla diagnoser och/eller 

personlighetsstörningar kräver mer omfattande stöd än barn till föräldrar utan dessa 

diagnoser. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa var mer benägna att i vuxen ålder få en 

försämrad psykiska ohälsa, sämre social kompetens och intelligens, jämfört med barn 

till föräldrar utan psykisk ohälsa. Barnen riskerade även att drabbas av fler psykosociala 

problem och negativa kognitioner. Involverade föräldrar är en viktig skyddsfaktor för att 

förebygga psykisk ohälsa för barn som löper högre risk än andra barn att utvecklas 

negativt (Van Santvoort et.al., 2012). Van Santvoort et.al (2012) studie menar att barn 

till föräldrar med psykisk ohälsa får negativa konsekvenser i utveckling och beteende 

först efter barnet är fött till skillnad från Werner och Smith (1977) som menar att barnet 

påverkas redan under graviditeten och redan då kan det upptäckas vilka barn som 

befinner sig i riskzon.  

 

Skerfvings (2015) avhandling studerar utifrån ett barnperspektiv barns uppväxtvillkor 

då minst en av föräldrarna lider av allvarlig psykisk ohälsa. Avhandlingen visar att barn 

med mödrar med psykisk ohälsa är mer utsatta än de barnen med fäder med psykisk 

ohälsa. Skerfving (2015) tror det beror på föräldrars olika roller och förväntningar på 

män och kvinnor. Flickorna var även mer emotionellt inblandade i föräldrarnas problem 

än pojkarna, särskilt om föräldern med psykisk ohälsa var deras pappa. De barn som 

inte var informerade om förälderns psykiska ohälsa, var särskilt utsatta då de ibland var 

tvungna att hantera farliga situationer ensamma (Skerfving, 2015).  

 

De flesta föräldrarna i Skerlings (2015) avhandling var separerade eller hade aldrig bott 

tillsammans. Föräldrakonflikter komplicerade barnens liv, då de av normen förväntas ha 

upprätthållit relationer till båda sina föräldrar, även om de bor ifrån varandra. Brist på 

kommunikation om föräldrars psykiska störning i och utanför familjen var mycket 
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vanligt. I de fall där hemmet inte ansågs vara den trygga platsen för barnets vila och 

återhämtning och problembelastningen var hög var barnet väldigt utsatt. De mest utsatta 

barnen var de barn vars båda föräldrar hade allvarliga problem i form av psykisk ohälsa 

och/eller beroende av alkohol eller droger (Skerfving, 2015).  

 

Kunskap och öppenhet kring föräldrarnas problem syftar till att öka barnens kompetens 

och minska sina skuldkänslor och ansvarskänslor för föräldern. Samtliga barn i 

avhandlingen framstod som aktiva för att hantera sin situation, ingen av de betecknade 

sig som passiva offer. Stundvis kunde barnen dock uppleva sig som maktlösa på grund 

av sitt beroende till sina föräldrar och andra vuxna omkring dem. Det fanns tydligt 

behov av yrkesverksamma inom psykiatri, socialtjänst, skola och förskola för att 

uppmärksamma barn till föräldrar med psykisk ohälsa och se till att barnen får den 

information och stöd som de behöver (Skerfvings, 2015).  

 

3.4 Utsatta barns stöd av socialtjänsten 

I Cederborgs och Karlssons (2001) studie beskrevs 20 barns uppfattning om 

socialtjänstens agerande i samband med omhändertagande som syftade till att förbättra 

deras livssituation. Barnen i studien växte upp i familjer med missbruk och psykisk 

ohälsa. Barnen upplevde att de inte blev hörda och att deras perspektiv inte tillvaratagits 

av de personer som har bevakat deras intressen. Det var vanligt att de inte blev 

samtalade med alls under socialtjänstens utredningsarbete och barnen fick inte någon 

information om socialtjänstens planerade insatser. De upplevde att hjälpen skedde 

utanför deras makt att påverka och de förstod inte sin egen rätt att påverka 

socialtjänstens agerande. Barnen blev åskådare istället för medaktörer i arbetet med 

socialtjänsten som syftat till att förändra deras livssituation till det bättre. Barnen 

beskriver obehagskänslor under den tid socialtjänsten utrett och varit ansvarig för deras 

boende. De kände sig övergivna i samband med placeringar i annat boende och de 

upplevde att de inte tagits på allvar (Cederborg & Karlsson, 2001).  

 

Trots att barn och vuxna i familjer med missbruk ofta försöker dölja sina problem så vill 

dem att de ska uppmärksammas. Det är därför viktigt att fråga barn och föräldrar hur 

dem mår och frågan kan behöva ställas många gånger innan modet till att berätta är 

tillräckligt stort (Ljungdahl, 2008).  
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3.5 Sammanfattning  

Gemensamt för den tidigare forskningen är bedömningen att barn som utsätts för flera 

riskfaktorer utvecklar en sämre motståndskraft än om de utsätts för endast en riskfaktor. 

Jaffee et. al. (2007) förklarar att barn som utsätts för flera familjära och samhälleliga 

risker utvecklar sämre motståndskraft än barn som bara drabbas av en riskfaktor. 

Graden av risken påverkar också barns motståndskraft, allvarliga risker ger sämre 

motståndskraft. Skerlings (2015) menar att de mest utsatta barnen är de barn där båda 

föräldrar hade allvarliga problem i form av psykisk ohälsa och/eller beroende av alkohol 

eller droger (Skerfving, 2015). Enligt Van Santvoort et. al (2012) är det är det vanligt att 

föräldrar med psykisk ohälsa ofta har multipla diagnoser och/eller 

personlighetsstörningar, något som innebär ytterligare risk för barnet. Jaffee et. al. 

(2007) menar att barns personliga karaktärsdrag påverkar deras motståndskraft och vid 

mindre risker hjälper de individuella egenskaper barnen att utveckla motståndskraft. Att 

enbart ha vissa karaktärsdrag räcker dock inte för att barn ska utvecklas positivt, om 

riskerna är många eller allvarliga krävs det mer för att barn ska utveckla motståndskraft. 

Studierna skiljer inte på att flickor och pojkar skulle ha olika förutsättningar att utveckla 

resiliens. Dock menar Skerfving (2015) att flickorna är även mer emotionellt inblandade 

i föräldrarnas problem än pojkar. Oavsett kön blir barn till mödrar med psykisk ohälsa 

mer utsatta än barn till fäder med psykisk ohälsa (Skerfving, 2015).  

 

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller missbruk får i modern tid andra 

konsekvenser än vad det fick för barn förr. Barn födda på 30-talet beskriver 

konsekvenser som att ekonomin i hushållet försämrades och att de fick leva mycket 

sparsamt. Barn födda på 60-talet däremot beskriver konsekvenser i form av vilka 

känslor som skapades hos dem när exempelvis föräldrarna drack (Heimdahl & 

Abrahamsson, 2012). 

 

Slutligen beskriver Cederborgs och Karlsson (2001) att barn upplevde att de inte hade 

blivit hörda och att deras perspektiv inte tillvaratagits i kontakt med socialtjänsten. 

Samtidigt menar Ljungdahl (2008) att barn och familjer ofta döljer sina problem för 

myndigheter och det krävs många frågor och tålamod för att dessa personer ska våga 

berätta om sina erfarenheter. Skerfving (2015) upplever barnen i sin studie som aktiva 
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för att hantera sin situation samtidigt beskriver de sig maktlösa på grund av 

beroendeställningen till sina föräldrar och andra vuxna i deras omgivning. Hon ser även 

ett behov av yrkesverksamma inom bland annat skola och socialtjänst för att 

uppmärksamma utsatta barn så de kan få det stöd de behöver (Skerfving, 2015).  
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4 Teori  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt ut Borges resiliensteori samt risk- 

och skyddsfaktorer som teoretisk tolkningsram för att det ska hjälpa oss att få en 

djupare förståelse för utsatta barns berättelser om sin barndom och hur de upplevt den. 

Borge (2012) menar att risk- och skyddsfaktorer påverkar barns uppväxt och utveckling 

både positivt och negativt, därför är det viktigt att se på barns förmåga att utveckla 

motståndskraft och motstå negativ utveckling för att förstå hur barn påverkas av risk- 

och skyddsfaktorer. 

 

4.1 Resiliens 

I vår studie utgår vi från Borges (2012) definition av resiliens, förmåga att utveckla 

motståndskraft i kontakt med riskfaktorer. Begreppet kommer från det engelska ordet 

”resilience” och syftar till barns motståndskraft till att utveckla psykiska problem, så 

kallade avvikelser. Barn reagerar olika på stress och risker, vissa klarar sig bra medan 

andra reagerar med avvikelser. Borge (2012) menar att utsatta barn som klarar sig är 

nära besläktat med resiliens. Barn som inte utvecklar avvikelser använder speciella 

egenskaper i sin miljö som skydd och i samverkan med barnets individuella egenskaper 

utvecklas resiliens. Resiliensen tar sig uttryck då barn visar effektiv och framgångsrik 

anpassning trots kriser. För att barn ska utveckla resiliensen krävs det att barnet hanterar 

stress och handlar lösningsfokuserat i riskfyllda sammanhang (Borge, 2012). 

 

Borge (2012) grundar sin definition av resiliens på den brittiske barnpsykiatrikern 

Michael Rutters forskning. Borge presenterar följande översättning av Rutters definition 

av resilience; 

 

”Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, trots 

att barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att 

utveckla problem eller avvikelse” (Rutter, 2000 citerad i Borge, 2012 s. 18). 

 

Trots att Borges (2012) definition grundar sig i Rutters (2000) forskning så skiljer dem 

sig åt. Båda författarna finner att barndomen har stor betydelse för utvecklingen av 

resiliens men Rutter (2000) menar att barndomen inte är avgörande för en individs risk 
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att utveckla psykisk ohälsa. Rutter menar att resiliens även kan utvecklas i tonåren och i 

tidig vuxen ålder.  

 

Borge (2012) skiljer tydligt på begreppen resilient och resiliens. Det förstnämnda 

betonar det som finns i barnet och kan liknas vid personlighetsdrag. Resiliens kopplar 

barns egenskaper till egenskaper som finns i miljön och handlar på så sätt om 

människors komplexa samspel med riskfyllda omgivningar. 

 

4.2 Riskfaktorer 

Borge (2012) skriver att barn är unika och skapar egna individuella uppväxtmiljöer 

vilket gör att de utlöser olika reaktioner från vuxna. Detta gör att samma risk har olika 

inverkan på barn, vilket Rutter (2000) instämmer i. Det är alltså inte risken i sig som är 

det viktigaste utan mekanismerna och processerna den aktiverar. Exempelvis leder inte 

missbrukande föräldrar till att barnen börjar missbruka men missbruket tillsammans 

med en olämplig uppfostringsstil kan vara skadligt för barnet (Borge, 2012). 

 

Borge (2012) förklarar att risk är en förutsättning för resiliens. Det finns tre olika typer 

av psykosocial risk, individuell, familjär och samhällelig risk. Riskerna kan vara mer 

eller mindre allvarliga, riskfaktorer som är kroniska och utspelas samtidigt är exempel 

på allvarliga risker.  

 

Individuell risk - Risker som hänförs till barnet. Kan exempelvis vara förvärvade 

problem på grund av förlossningskomplikationer, biologiskt medfödda problem eller 

utveckling av allvarliga anpassningsproblem. Individuella risker kan även vara knutet 

till barnets status om barnet exempelvis varit utsatt för övergrepp, är 

familjehemsplacerat eller har genomgått en flytt från ett annat land. Ett besvärligt 

temperament har visat sig kunna ha en skyddande påverkan på barnet snarare än 

försvaga barnet (Borge, 2012). 

 

Familjär risk - Risker som är knutna till de vuxna och deras föräldraroller. Exempel på 

familjära risker är alkoholmissbruk, mentala eller somatiska hälsoproblem, omsorgsbrist 

och misshandel, bristande förmåga att fostra och sätta gränser, disharmoniska äktenskap 

samt allvarliga och ofta förekommande gräl (Borge, 2012).  
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Samhällelig risk - Exempel på samhälleliga risker är naturkatastrofer som exempelvis 

jordbävningar och översvämningar samt människovållade katastrofer som exempelvis 

terrorangrepp och skottlossningar. Fattigdom är en indirekt risk för många familjer och 

barns uppväxtförhållanden (Borge, 2012).  

 

Likt Borge menar Lagerberg och Sundelin (2000) att det finns tre typer av riskfaktorer. 

Risker som kan hänföras till barnet, föräldrarna samt familjen och barnets omgivning. 

De risker som är kopplade till barnet är fysisk hälsa, kön, ålder, psykiska problem och 

beteende. De risker som hänförs till föräldrarna är psykisk sjukdom, arbetslöshet, 

kriminalitet, missbruk och utvecklingsstörning. Den sista typen av risker som kan 

kopplas till familjen och omgivningen är samlevnadsformer, social status, livshändelser 

och relationen mellan barn och föräldrar. Exempel på sådana risker är fattigdom, våld, 

arbetslöshet, missbruk, dödsfall, ensamstående föräldrar, separationer och 

boendesituation (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa riskerar att drabbas av skuldkänslor och skam 

över att tvingas vara förälder över sin egen förälder. De kan förneka sina egna behov 

och känslor för att istället oroa sig över föräldern och om denne kommer skada sig själv. 

Några riskfaktorer som ökar barnens sårbarhet är frånvaro av skyddande nätverk, om 

föräldern är utåtagerande gentemot barnet och om barnet blir indraget i eventuella 

vanföreställningar som föräldern kan ha (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

 

Borge (2012) menar att fattigdom, dålig familjefunktion och misshandel är faktorer som 

kan öka känslomässiga störningar och beteendeproblematik hos utsatta barn. Samtidigt 

varnar han för att söka efter fler riskfaktorer eftersom det inte är själva risken som är det 

viktiga utan vilken betydelse den får. Han uppmanar istället att söka de processer som 

innebär resiliens. Blyga barn löper till exempel större risk för att utveckla depression 

men inte på grund av att de är blyga utan till följd av bristen av samvaro med jämnåriga 

(Borge, 2012).  

 

4.3 Skyddsfaktorer 

När det gäller vilka egenskaper, risk- och skyddsfaktorer som är nödvändiga för att 

utveckla resiliens finns det inget facit. En skyddsfaktor för ett barn behöver 

nödvändigtvis inte vara det för ett annat utan skyddsfaktorerna anpassas till varje 
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enskild individ och dennes familjeförhållande. Skyddsfaktorer som ger trygghet kan 

påverka om barn utvecklas gynnsamt eller inte. En skyddsfaktor har kunnat uteslutas 

som gemensam för maskrosbarn och det är ett icke överdrivet nyhets- eller 

spänningssökande. De väljer att inte utsätta sig för alltför mycket stimulans (Borge, 

2012). 

 

Lagerberg & Sundelin (2000) beskriver att barnets egna personliga egenskaper, deras 

förmåga att använda sin begåvning och kreativitet samt en positiv självbild är 

skyddsfaktorer för många utsatta barn. Det är även av vikt att barnet har någon 

engagerad vuxen i sin närhet, en kurator, syskon eller förälder. De identifierade 

skyddsfaktorer som presenteras är fysisk hälsa, intellektuell kapacitet, emotionell 

stabilitet, social mognad samt känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang är viktigt 

för att kunna påverka, hantera och finna mening i den situation man befinner sig i 

(Lagerberg & Sundelin, 2009). Borge (2012) menar att skyddsfaktorer till största del 

handlar om vad barnen gör i situationer än känslan av självförtroende. Dock har barn 

med självförtroende och framåtanda en större motståndskraft mot stress och hanterar 

påfrestningar bättre än barn med dålig självbild.  
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5 Metod 

I vårt metodavsnitt kommer vi inledningsvis presentera den vetenskapsteoretiska 

ansatsen som tillämpas i studien som ger en djupare förståelse för hur vi har arbetat med 

vårt material och kommit fram till vårt resultat. Vi kommer sedan att redogöra för vårt 

val av metod och den urvalsmetod vi använt för att komma fram till vårt urval av 

självbiografier och biografier. Därefter presenteras genomförandet och analysarbetet. Vi 

tar sedan upp de forskningsetiska aspekter som vi har tagit hänsyn till gällande samtliga 

delar och vilka konsekvenser det kan ha får vår studie samt för en metoddiskussion.Vi 

kommer efter det att föra resonemang kring studiens reliabilitet och validitet. Slutligen 

beskriver vi arbetsfördelningen. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Då vår studie syftar till att förstå och inte förklara utsatta barns upplevelser av sin 

uppväxt så tillämpas en humanvetenskaplig ansats som enligt Myrdal (2009) betraktar 

både människan och samhället. Thomassen (2015) förklarar att medan naturvetenskapen 

försöker förklara naturliga fenomen försöker humanvetenskapen förstå människolivets 

uttrycksformer. Centrala begrepp är tolkning, förståelse, förförståelse och fördomar. De 

kunskaper vi redan har är våra fördomar och vår förförståelse, dessa utgör grunden för 

när vi sedan tolkar ett fenomen för att kunna skapa förståelse. Genom att tolka livets 

uttrycksformer kan vi skapa förståelse för en gemensam upplevelse av livet 

(Thomassen, 2015).  

 

Thomassen (2015) förklarar att förståelse handlar om att människor väljer att på något 

sätt uttrycka sina upplevelser och erfarenheter, sedan tolkas de av andra människor och 

det är först då de kan förstås. Thomassen (2015) beskriver att tolkningen påverkas av 

den historiskt kulturella och ideologiska miljö den som tolkar lever i. Vikström (2005) 

menar att det krävs en viss förförståelse för att kunna förstå ett studerat ämnet samtidigt 

kan förförståelsen styra och vinkla tolkningen. Texter tolkas med hjälp av olika metoder 

som kräver argument för trovärdighet och sannolikhet. Texter kan tolkas olika av olika 

personer, läsaren väljer mellan olika tolkningsmöjligheter som är anses rimliga. För att 

undvika att tolkandet bara blir ett tyckande stärks tolkningen med argument (Vikström, 

2005). Vi har viss kunskap om vissa av författarna till bökerna redan innan studien 

vilket har påverkat hur vår förförståelse ser ut. Vi har kunskap genom 
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socionomutbildningen och genom våra praktikplater som kurator och utredare i familj 

och individmsorgen som också har påverkat förförståelsen. På våra praktikplatser kom 

vi i kontakt med utsatta barn och fick lära oss att se på barnets bästa och barnets behov i 

centrum samtidigt som lärde vi oss att ett helhetsperspektiv är viktigt där barnets 

nätverk och miljö tas med. Vi är medvetna om att denna förförståelse färgar våra 

tolkningar i analysarbetet och vi anser därför att det är viktigt att nämna i denna studie.  

 

5.2 Metodval 

Vi har i denna studie valt att göra en kvalitativ textanalys av självbiografier och 

biografier. Kvalitativ metod är explorativ vilket innebär att den undersöker och 

utforskar. Eftersom metoden går in på djupet undersöks vanligtvis få respondenter, trots 

detta finns det risk att för stor mängd data (Harboe, 2013). Vi ämnar att gå in på djupet i 

böckerna och för att undvika för stor mängd data har vi valt att begränsa oss till fem 

böcker i denna studie.  

 

Johanson och Öberg (2008) beskriver att människors upplevelser om sina egna 

subjektiva liv synliggörs i självbiografier och bigrafier, det skapar en möjlighet för 

andra att förstå och ta del av deras liv. Sådana berättelser ger inte bara andra 

möjligheten att förstå berättarens erfarenheter och upplevelser utan kan även hjälpa 

andra att förstå sitt egna liv. Studier av självbiografier och biografier är på så sätt 

användbart för att inhämta kunskap och skapa förståelse för andras liv (Johansson & 

Öberg, 2008). Eftersom vi ämnar att få en ökad förståelse för hur maskrosbarn i vuxen 

ålder beskriver sina upplevelser av sin uppväxt och vilket stöd de fått från socialtjänsten 

så har vi valt att läsa självbiografier och biografier. Med denna metod avser vi att 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar utan att behöva intervjua maskrosbarn, 

något vi inte avser att göra då det är en utsatt grupp och ämnen vi ämnar studera kan 

anses känsligt. Självbiografierna och biografierna innehåller information som 

maskrosbarnen själva valt att publicera offentligt. Öberg (2012) poängterar att 

självbiografier och biografier är publicerade och utgivna av förlag som har i syfte att 

tjäna pengar på försäljningen av dem. Det kan ha påverkat bokens innehåll och 

formgivning i syfte att öka försäljningen. En annan aspekt som Törngren (2006) tar upp 

är att när en vuxen tänker tillbaka på sin barndom används det långsiktiga minnet och då 

finns risken att det uppstår så kallade minnesfel. Det innebär att vuxna personer som 

tänker tillbaka på barndomen kan minnas händelser som inte stämmer överens med 
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verkligheten eller minnas händelser som inte har ägt rum. Vi är medvetna om att 

författarna skriver om sin barndom i vuxen ålder och detta var även ett av våra kriterier. 

 

Johnsson och Öberg (2008) förklarar att skillnaden mellan en självbiografi och en 

biografi är att en självbiografi är en biografi där författaren redogör för sitt eget liv 

medan en biografi är en redogörelse av någons liv framställd av någon annan. Jacobsen 

(2012) beskriver att självbiografier och biografiers trovärdighet styrs av hur berättelsen 

och subjektiva bilder framställs. Böckerna är genomarbetade och kontrolleras av förlag 

innan de publiceras och är därför inte spontana känslor och tankar. Vi är medvetna om 

att två av de böcker vi har valt är biografier. I båda fallen har det utsatta barnet gett sitt 

medgivande till att boken publiceras och att materialet är framställt på ett sådant sätt 

som personen anser är nära verkligheten. Vi väljer att använda oss av både 

självbiografier och biografier då vi anser att böckernas framställning inte påverkas så 

pass att det skulle påverka studiens tillförlitlighet. Böckerna anses även kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar, oavsett om det är självbiografier eller biografier.  

 

Bergström och Boréus (2012) förklarar att textanalys handlar om att identifiera och 

undersöka texters komponenter. I en textanalys kan tolkning förstås på två sätt, dels 

måste texter tolkas så texten får mening, samtidigt kan tolkning förstås som den del i 

forskningsprocessen som tar vid efter textanalysen då resultatet ska tolkas. Dahlborg 

Lyckhage (2017) menar att den som utför analysen bör använda ständig reflektion för 

att kontrollera sin egen så det inte påverkar och styr analysen för mycket. Det sökta 

innnehållet kan även vara dolt under ytan vilket gör att det krävs intensiv läsning av 

texten för att för att nå fram till det efterökta. Under analysarbetet ställs frågor till texten 

som systematiserar innehållet och som kritiskt granskar texterna (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012). Vidare förklarar Harboe (2013) att fokus i textanalyser 

inte bara ligger på texten och dess innehåll utan det gäller att “läsa mellan raderna”. 

Ord, meningar och uttryck tolkas som en del av hela sammanhanget. Med studien ämnar 

vi att få en ökad förståelse för hur författarna upplevde sin barndom och det stöd de fick 

från socialtjänten, vi anser att kvalitativ textanalys kan hjälpa oss att ”läsa mellan 

raderna” och se eventuella dolda innehåll i texterna.  
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5.3 Urvalsmetod och urval 

Bryman (2011) skriver att målinriktat urval är en vanlig urvalsmetod inom kvalitativ 

forskning. Den går ut på att strategiskt finna ett urval som är relevant utifrån forskarnas 

frågeställning (Bryman, 2011). Vi vill studera hur författarna beskriver att de hanterade 

sin uppväxt samt vilket stödbehov de upplevde och vilket stöd de faktiskt fick. Vårt 

urval är ett målinriktat urval då vi fann det av intresse att välja empiriskt material utifrån 

följande kriterier:  

 Att författaren är ett maskrosbarn enligt Cronströms (2003) definition av 

begreppet. 

 Att böckerna är självbiografier eller biografier. 

 Att böckerna skulle handla om barn med föräldrar som haft psykisk ohälsa och 

missbruk under långt tid vilket påverkat deras förmåga att fungera som förälder. 

 Att maskrosbarnet var i vuxen ålder när självbiografin eller biografin skrevs så 

att denne har lämnat sin barn- och ungdomstid bakom sig. 

 Att maskrosbarnen är födda och uppväxta i Sverige. 

 Att maskrosbarnen ska ha levt i en socialt utsatt situation redan från 

småbarnsåren. 

 

De tre självbiografier som valdes ut var följande: Kriget är slut (Alling, 2010), 

Maskrosungen (Gustafsson, 2006) och Vi har ju hemligheter i den här familjen 

(Eriksson, 2009). De två biografierna som valdes ut var följande: När kalla nätter 

plågar mig med hur det var (Andersson 2009) och Monster (Lundell, Eriksson & 

Svenson, 2017).  

 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval när det gäller självbiografierna och 

biografierna och de är alltså inte slumpmässigt utvalda. Monster (2017) skriven av 

Joakim Lundell, Leif Eriksson och Martin Svensson valde vi då en av oss nyligen läst 

boken och tyckte att den passade in i våra kriterier. Resterande böcker fick vi hjälp av 

en bibliotekarie att hitta. Vi blev tipsade om tio böcker och efter att ha läst olika 

sammanfattningar av böckerna beslutade vi oss för fyra av dem. De fem böcker som 

valdes ut handlar om barn födda mellan åren 1968-1987 och beskriver deras uppväxt i 

en familj med missbruk och psykisk ohälsa. Maskrosbarnen har inte växt upp i samma 

årtionde vilket kan påverka vilken hjälp de har fått av socialtjänsten, detta eftersom 
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samhället kan ha sett annorlunda ut under barnens uppväxt. Trots att vår studie inte är 

en samhällsanalys ville vi att maskrosbarnen skulle växa upp under ett inte allt för långt 

tidsspann. Detta för att de ska ha växt upp i samhällen med lagstiftningar och 

förordningar som inte skiljer sig allt för mycket åt. Vi är medvetna om att synsätt och 

skrivstilar skiljer sig över tid, därför var det önskvärt för oss att det var en relativt kort 

tidsperiod mellan att de gavs ut. Böckerna vi har valt att analysera är utgivna mellan 

2006 och 2017. Vi valde enbart svenska självbiografier och biografier då vi utifrån ett 

svenskt samhälle är intresserade av att undersöka vilket stöd de fick och/eller vilket stöd 

de behövde men inte fick. 

 

5.4 Genomförande och analysarbete 

Både internationell och nationell forskning sökte vi fram genom Linnéuniversitetets 

biblioteks databaser samt via Växjö och Karlskrona stadsbibliotek. Sökord som bland 

annat användes i databaserna var följande: maskrosbarn, missbruk, alkoholmissbruk, 

psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, skyddsfaktorer, riskfaktorer, utsatta barn. Engelska 

sökord som användes var bland annat följande: dandelion child, child at risk, resilence, 

risk and protective factors, substance abuse, mental illness, invulnerable children. 

Sökningen “child at risk” gav 9837 peer reviewed träffar i databasen Social Services 

Abstracts. Vi kombinerade sökningen med sökorden ovan för att förbättra utfallet av 

artiklar. Vi begränsade ytterligare med artiklar utgivna efter 2010 vilket begränsade 

ytterligare. Ett exempel på sökning är ”parents substance abuse” och ”child resilence” 

vilket enbart gav åtta träffar i Linnéuniversitetets databas. Vi fann även att många träffar 

inte var relevanta för just vår studie.  

 

När vi valt ut våra tre självbiografier och två biografier började vi med att läsa dem och 

liksom Dahlborg Lyckahade (2017) beskriver om textanalys hade vi hela tiden studiens 

syfta, frågeställningar och teoretiska tolkningsram för att begränsa oss till det väsentliga 

för just vår studie. Svenning (2003) beskriver att i kvalitativa analyser görs kodningar 

som innebär att kategorisera begrepp. Det kan ses som en cyklisk process där varje ny 

omläsning ger nya infallsvinklar. Kodningen kan bestå av tre steg, öppen kodning, axiell 

kodning och selektiv kodning. Öppen kodning sker vid första läsningen av materialet då 

läsaren söker efter mönster och ansatser. Här har läsaren ett öppet sinnelag och sätter 

etiketter där det går. Den axiella kodningen går djupare. Här har läsaren begrepp sedan 

förra kodningen och försöker nu finna länkar mellan begrepp. Här ställer sig läsaren 



  
 

25 

 

frågor som: Finns det sekvenser som följer varandra? Slutligen sker den selektiva 

kodningen där läsaren letar efter teman som framkommit under kodningen. I samband 

med kodningen påverkas läsaren av omtolkningar och idéer. Analysen går ut på att hitta 

mönster i materialet och vid textanalyser behöver läsaren ha idé som styr analysen, en 

teori. Läsaren bör även ha en uttänkt strategi i hur materialet ka användas, ett syfte 

(Svenning, 2003). Vid denna första läsningen hade vi en öppen kodning där vi sökte 

mönster och ansatser. Vi antecknade allt vi ansåg var intressant och relevant för vår 

studie, det gav oss mycket material. Vi upprättade sedan ett analysschema (se bilaga 1) 

utifrån studiens syfte, frågeställningar och teori där vi kategoriserade materialet vi valt 

ut utifrån att vi fann gemensamma mönster i vad som upplevs som positivt och 

negativtunder uppväxten samt vilka risk- och skyddsfaktorer författarna utsattes för som 

barn. Vi märkte även att socialjänstens inblandning hade ett tydligt mönster i böckerna, 

det resulterade i samma sorts insatser. Vi kom fram till de två första kategorierna genom 

att urskilja risk- och skyddsfaktorer i böckerna samt ytterligare händelser eller 

upplevelser som författarna beskrev på ett sätt som vi upplevde positivt eller negativt 

för dem som barn. Stöd från socialtjänsten och ytterligare stödbehov valde vi utefter vår 

andra frågeställning. Vi valde ut intressanta citat relaterade till ovanstående kategorier, 

men även andra citat vi ansåg var viktiga för att kunna använda oss av dem i studiens 

resultat och analys. Vi fick följande kategorier: positiva upplevelser under uppväxten, 

negativa upplevelser under uppväxten, stöd från socialtjänten, uttryck behov av stöd 

och citat. Vi läste böckerna igen med analysschemat vid sidan om för att försäkra oss 

om att vi inte missat viktigt material och här sökte vi även efter teman i bökerna och 

ytterigare sekvenser. Under läsningen av böckerna har vi kontinuerligt fört anteckningar 

som vi anser är relevanta till vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Dahlborg Lyckhage (2017) menar att det är genom analysen som data separeras från sitt 

sammanhang och beskriver det som olika innehåll och innebörder. När man funnit det 

relevanta i berättelserna kan man föra de samman utifrån likheter och skillnader, i form 

av teman. De teman som framkommer ska sedan namnges utifrån innehåll samt belysa 

citat från berättelserna som på ett grundligt sätt ska illustrera dem (Dahlborg Lyckhage, 

2017). När vi läst böckerna och samlat allt material började vi strukturera upp vårt 

material i ytterligare mindre grupper för att hitta gemensamma teman. De positiva 

upplevelserna, skyddsfaktorerna och stödet de fick från socialtjänsten hade något 

gemensamt, vi fann att det beskrevs som bidragande faktorer till att författarna känt 
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trygghet i både sig själva och i sin tillvaro. Vårt första tema blev därför trygghet. De 

negativa upplevelserna, riskfaktorerna och det ytterligare stödbehovet bidrog till att 

författarna alltid upplevde en otillräcklighet från omgivningen, det var alltid något som 

var bristande. Andra temat blev otillräcklighet. När vi sökte efter teman och sekvenser 

fann vi en faktor som utlöste kedjereaktioner, det var omsorgstagarnas bristande 

omsorg. Den bristande omsorgen kom att påverka författarnas känslor. Den bristande 

omsorgens påverkan på barnet. kom därför att bli vårt tredje tema.  

 

I första temat, trygghet, är underrubrikerna relationen till de biologiska föräldrarna, 

nära relationer, skola och fritid samt stöd från socialtjänsten. Underrubrikerna är de 

gemensamma skyddsfaktorer som författarna beskriver har gett dem mest trygghet 

under uppväxten. Under temat otillräcklighet är underrubrikerna bristande omsorg, 

ekonomiska svårigheter, våld i hemmet och stödbehov. Dessa underrubriker har uppstått 

från vår upplevelse av vad författarna har valt att beskriva som mest bidagande till att de 

under sin uppväxt upplevde att vuxna runt dem alltid brast gällande att beakta deras 

bästa. Underrubrikerna är även de mest betydande riskfaktorerna som är resultat av 

kedjereaktionen startad av föräldrarnas missbruksproblematik och psykiska ohälsa. 

Slutligen har temat den bristande omsorgens påverkan på barnet underrubrikerna 

ansvar, skuld och skam samt självkänsla. Det är samlingskategorier för vilka känslor 

riskfaktorerna bidrog till hos författarna.  I framtagandet av våra teman valde vi att 

fokusera på det generella och gemensamma för författarna, när vi sedan presenterar 

resultatet tar vi även upp undantag.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden  

När en studie genomförs är det viktigt med ett etiskt korrekt förhållningssätt där 

forskaren visar respekt för informanterna och är tydlig med deras rättigheter och 

värdighet (Trost, 2010). Maskrosbarn är under sin uppväxt en utsatt grupp och det kan 

vara känsligt att forska kring ämnet. För oss har det inte varit ett alternativ att intervjua 

eller med hjälp av enkäter kontakta barn eller vuxna som i barndomen befunnit sig i en 

utsatt situation då det kan uppstå svårigheter etiskt. Vi har därför valt att arbeta med en 

textanalys istället för intervjuer då vi inte ville riskera de personliga konsekvenserna 

som Bryman (2011) menar kan uppstå hos informanterna. ”Fel” frågor kan påverka 

informanterna i form av förändringar i självuppfattning eller stress 
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Bryman, 2011). Vårt material kommer att användas till vår kandidatuppsats och den 

godkända uppsatsen kommer publiceras på Diva-portalen.  

 

Vetenskapsrådet (2011) nämner ett viktigt krav, individskyddskravet. Det innebär att 

personerna som det forskas om inte ska kränkas eller förödmjukas. Vetenskapsrådets 

(2002) fyra grundprinciper inom individskyddskravet är konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Eftersom vi har valt att göra 

en textanalys baserad på självbiografier och biografier kan vi bortse från dessa 

principer. Författarna har själva valt bort konfidentialitetskravet genom att publicera 

sina berättelser offentligt för allmänheten. Författarna som är offentliga personer har 

valt att gå ut med sina riktiga namn och inte pseudonymer, därför väljer vi att använda 

de namn som används i böckerna även i vår studie. Samtyckeskravet och 

informationskravet är inte aktuellt för oss eftersom offentligt publicerade texter fritt kan 

analyseras utan författarens samtycke. Slutligen, nyttjandekravet, eftersom det är 

publicerade texter så är innehållet tillgängligt för alla och användas till frivilligt syfte. 

Vi avser att använda böckerna för att få en ökad förståelse för hur författarna beskriver 

sin barndom. Författarna uttrycker i sina böcker att de önskar att böckerna ska kunna 

hjälpa andra som lever eller levt i samma situation. Av respekt till författarna vill vi 

värna om författarnas integritet och använda oss av böckernas innehåll på ett 

respektfullt sätt i vår studie. En fördel med att böckerna finns lättillgängliga är andra 

kan använda samma material för att göra andra tolkningar utifrån andra syften. 

Böckerna innehåller mycket material som inte presenteras i denna studie som skulle 

kunna användas för framtida ny kunskap. Öberg (2012) menar att analyser av 

självbiografier och biografier ger möjligheten att få information om negativa 

upplevelser utan att nödvändigtvis behöva peka ut någon som ansvarig för oetiskt eller 

inkorrekt agerande. 

 

Vi har enbart valt böcker skriva av personer som uppfyller Cronströms (2003) kriterier 

för ett maskrosbarn. Därmed har vi inte tagit del av upplevelser av de som inte har 

”klarat sig” enligt Cronströms (2003) definition. Av de självbiografier och biografier 

som skrivs är även majoriteten skrivna av personer som trots sin uppväxt har klarat sig, 

i vår studie finns därför inte de som inte klarade sig med. Om vi inte bortser från 

Lundell som under en tid i livet hade missbruksproblematik och led av psykisk ohälsa. 

Det är vi som forskare som kritiskt måste analysera böckerna och ha i åtanke att 
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eftersom inte alla utsatta barn ingår i urvalet kan inte kunskapen tas som etablerad 

sanning. Det är upp till oss att väga in författarnas val av information, författarnas och 

förlagets syfte med utgivning samt syfte med kommersiella syfte när vi analyserar 

böckerna. Det som står i böckerna är författarnas urval av upplevelser och erfarenheter 

som de minns dem. Det behöver inte innebära att det är sanningen för andra personer 

som var inblandade under deras uppväxt. 

 

5.6 Metoddiskussion 

Vi upplever att vår forskning har underlättats av att vi har använt oss av självbiografier 

och biografier då vi som vi tidigare har nämnt av etiska skäl inte avser att intervjua barn 

som har växt upp i familjer där det förekommer missbruksproblematik och psykisk 

ohälsa. Dessa barn tillhör en utsatt grupp och ämnet vi avser att studera kan vara ett 

känsligt ämne att prata om, därmed gjorde vi valet att inte använda en metod som kräver 

att vi samlar in ny data. Dahlborg Lyckhage (2017) beskriver att självbiografier och 

biografier innehåller ett urval av information och författaren väljer vad som ska finnas 

med eller inte. Detta speglar såväl individen som samhället i vad som är okej att göra 

eller säga i vissa sammanhang. Det betyder att författaren har möjlighet att utesluta det 

som inte är fördelaktigt för författaren (Dahlborg Lyckhage, 2017). Det kan därför riktas 

kritik till vårt val att använda oss av just självbiografier och biografier eftersom 

böckerna enbart innehåller information från författarna själva och till viss del 

information från journalanteckningar från socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. 

Vissa författare har samtalet med vissa berörda parter i syfte att inhämta information till 

böckerna men alla parter har inte blivit hörda. Det medför att det med all säkerhet finns 

aspekter och handlingar som inte författarna inte har fått ta del av eller ha valt att inte ha 

med i sina böcker.  

 

För oss har det varit viktigt med autentitcitetskriteriet. Bryman (2011) förklarar att det 

innebär att det har stor betydelse att den påstådda författaren är den faktiska 

upphovsmannen. När det gäller offentliga personer är det idag vanligt med så kallade 

spökskrivare (Bryman, 2011). Av den information vi har kunnat hitta är Anderssons 

(2009) bok inte skriven av henne själv utan hon har berättat sin historia för en utvald 

person att skriva ner hennes berättelse. Även Lundell har valt att inte skriva sin bok 

själv, han har valt att skriva sin bok tillsammans med två andra författare. Vi lägger vikt 

vid att det fortfarande är deras berättelse men de har fått hjälp med att anteckna ner den. 
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Vi är medvetna om att spökförfattarens text är en tolkning av personens berättelse. 

Samtliga självbiografier och biografier är godkända av personerna som i barndomen var 

utsatta som böckerna handlar om och de har själva valt att dela med sig av sina 

livsberättelser därmed anser vi att materialet är tillförlitligt.  

 

Det är utifrån Cronströms (2003) definition av begreppet maskrosbarn som vi har gjort 

vårt urval. Vi har därför valt att förhålla oss positiva till begreppet ”maskrosbarn” men 

med anledning till vad ovan nämnt också ha distans till det med anledning att våra 

frågeställningar inte berör varför vissa lyckas i livet och kan definieras som 

maskrosbarn medan andra inte gör det. Vi finner att det passar valt material då deras 

livsberättelser bidrar till definitionen. De har alla klarat sig bra i livet trots svåra 

uppväxtförhållanden, de har mycket gemensamt men var och en är unik vilket vi också 

vill skildra i vårt resultat.  

 

Vi har valt att göra en textanalys och en nackdel med det har varit att vi inte har kunnat 

ställa följdfrågor till författarna som hade varit relevanta för vår studie. Dock har det 

faktum att vi är två som skriver studien gett oss möjligheten att kritisera våra olika sätt 

att tolka och skriva och på så vis nå formuleringar vi båda förstår och står för. Vi valde 

böcker som är skrivna av författare födda mellan 1968-1987, det gör att vi inte får med 

de som varit barn för bara några år sedan. Dagens utsatta barn kan därför ha andra 

upplevelser än de i självbiografierna vi valt ut. Vi har en blandning av både kvinnliga 

och manliga författare i vår studie. Författarna kan kallas för maskrosbarn och 

definitionen av vad ett maskrosbarn går inte in på att det skulle vara någon skillnad 

gällande män och kvinnor. Dock är vi medvetna om att könstillhörigheten kan ha 

påverkat upplevelserna och erfarenheterna av barndomen. Tidigare forskning är eniga 

om att både pojkar och flickar har lika stora förutsättningar att utveckla resiliens, därför 

väljer vi att inte ha ett genusperspektiv i denna studie gällande jämförelse av 

upplevelserna utifrån kön. Vi känner en tillförlitlighet till den kunskap vi har fått fram 

och anser att vårt resultat ger en relevant bild av vårt valda forskningsproblem. 

 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) förklarar att reliabilitet är när resultatet är så korrekt och pålitligt som 

möjligt samt när tillvägagångssättet är så pass tydligt redovisat att andra forskare ska 

kunna göra samma undersökning och få liknande resultat. I vår studie, byggd på 
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självbiografier och biografier, är reliabiliteten stark då vi inte kunnat påverka vårt 

material då författarnas erfarenheter och minnen redan publicerats. Som forskare finns 

det risk att man påverkar studien genom att välja och tolka empirin olika. Vi har valt att 

arbeta med materialet genom att göra innehållsanalyser på böckerna. Tillsammans har vi 

diskuterat valt material, valda citat och även all framställning av det.  

 

Det finns vissa krav på studiers empiri för att studier ska ha hög validitet. Kraven är att 

empirin ska insamlas och tolkas på ett tillförlitligt sätt. Empirin ska också kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar (Jacobsen, 2012). Bryman (2011) förklarar 

att det är därför av vikt att förhålla sig kritiskt till sin metod och analys samt ifrågasätta 

sina resultat. Vi har under studiens gång kontinuerligt återkopplat till studiens syfte och 

frågeställningar för att öka studiens validitet. Vi har inte använt oss av all empiri utan 

enbart valt ut en liten del av böckernas empiri för vår studie. Detta för att få fram 

relevant material men övrigt material kan användas för att fördjupa kunskapen inom 

andra ämnen i vårt valda forskningsområde. De böcker som vi har inhämtat vår empiri 

ifrån är skrivna av författare som i barndomen växte upp med minst en missbrukande 

föärlder som även led av psykisk ohälsa, vilket är relevant för att uppnå studiens syfte, 

 

Då studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur utsatta barn, så kallade 

maskrosbarn, i vuxen ålder beskriver sina erfarenheter av att växa upp med en förälder 

med missbruksproblematik och psykisk ohälsa och vilket stöd de har fått från 

socialtjänsten, ansåg vi att kvalitativ forskningsmetod lämpade sig bäst. Svårigheten 

med att ha självbiografier och biografier som urval är att minnen kan ta en annan form 

genom åren och att det inte finns en objektiv verklighet. Vi är medvetna om detta och 

utgått från författarnas försäkran om att livshistorierna är deras upplevelse. Vi upplever 

även att valt material har gett oss den informationen vi behövt för att kunna svara på 

studiens syfte och tillhörande frågeställningar, vilket har stärkt studiens validitet.  

 

5.8 Arbetsfördelning  

Denna studie är genomförd av två författare och skrivandeprocessen har varit ett 

gemensamt arbete och vi tar delat ansvar för samtliga delar. Vi har enskilt sökt tidigare 

forskning inom ämnesområdet och tillsammans sammanfattat relevant forskning till vår 

studie. Vi genomför en textanalys på fem självbiografier och biografier som vi valt ut 
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gemensamt utefter valda kriterier. Vi har båda läst samtliga böcker och gjort analyser 

enskilt för att sedan tillsammans skriva resultat och analys.  
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6 Presentation av självbiografierna och biografierna 

Nedan kommer vi redogöra för vad de tre självbiografierna och två biografierna vi har 

analyserat handlar om. Självbiografierna heter Kriget är slut, Maskrosungen och Vi har 

ju hemligheter i den här familjen. Biografierna heter När kalla nätter plågar mig med 

hur det var och Monster. 

 

6.1 Kriget är slut 

Kriget är slut (2010) av Morgan Alling född 1968 i Mölndal. I boken får vi följa Alling 

genom tre steg i livet. De första fyra levnadsåren då han bor med sin mamma och sin 

bror Stefan. Hans mamma har missbruksproblematik och begår brottsliga handlingar. 

Han bevittnar fyllefester, slagsmål och polisingripanden. Vi får sedan följa Alling 

genom flera olika barnhem och familjehem. Alling upplever att de vuxna runt honom 

sviker honom gång på gång. De många flyttarna mellan nya hem gör att han går i många 

olika skolor, detta hanterar han genom att vara klassens clown. Hans liv förändras när 

han kommer till sitt sista familjehem och får en kärleksfull familjehemspappa som 

vågar ställa krav. Slutligen får vi följa Alling när teatern kommer in i hans liv och hur 

hans, som han uttrycker det, krig slutar.  

 

6.2 Maskrosungen 

Maskrosungen (2006) av Sandra Gustafsson född 1972 i Farsta. Gustafsson växer upp 

med sin psykiskt sjuka mamma och en frånvarande pappa. Mamman lider av psykisk 

ohälsa med vanföreställningar och paranoia. Det saknas ofta mat hemma eftersom 

pengarna går till vin och cigaretter. När Gustafsson är två år blir hon 

tvångsomhändertagen av socialtjänsten enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) men får snart flytta tillbaka till sin mamma som menar att hon mår 

bättre. Situationen blir ohållbar och Gustafsson tvångsomhändertas vid tolv års ålder 

och flyttar hem till sin pappa som är alkoholist. I boken får vi följa Gustafsson från att 

hon föds fram tills 2009. Boken handlar om hur Gustafsson hanterar sin barndom och de 

svåra förutsättningarna. Hon umgås i drogkretsar och söker bekräftelse hos killar. Hon 

är fjorton år sista gången hon ser sin mamma. 
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6.3 När kalla nätter plågar mig med hur det var 

När kalla nätter plågar mig med hur det var (2009) skriven av Jessica Andersson och 

Lena Katarina Swanberg. Andersson föddes 1973 och är uppvuxen i Spånga, Hagfors, 

Lidköping och Skövde. I boken får vi följa Anderssons uppväxt med en missbrukande 

mamma och sina fyra syskon. Även hennes pappa hade ett alkoholmissbruk. Mamman 

levde i många olika förhållanden som hade en gemensam faktor, våld. Anderssons 

mamma hamnar i fängelse och barnen placeras i tre olika familjehem. I första delen av 

boken berättar Anderson om sitt liv när hon bodde med sina biologiska föräldrar. Vi får 

sedan följa med henne då hon placeras i olika familjehem och barnhem. Sist får vi läsa 

om hennes utveckling till ung vuxen och då hon börjar arbeta med musik och själv blir 

mamma. 

 

6.4 Monster 

Monster (2017) av Joakim Lundell, Leif Eriksson och Martin Svensson. Lundell är född 

1985 i Vadstena och beskriver i boken sin uppväxt. Han växer upp med sin mamma 

som har missbruksproblematik och lider av psykiskt ohälsa. Pappan är frånvarande. 

Mamman väljer att frivilligt placera honom i ett familjehem men när situationen blir 

ohållbar tvångsomhändertas Lundell och får flytta till ett ungdomshem. Lundell hamnar 

senare i ett drogmissbruk, blir hemlös och försöker ta sitt liv. Vändningen kommer då 

han träffar sin fru Jonna. Vi får följa honom från tidig småbarnsålder fram till 2017 då 

han har blivit en av Sveriges största influencers. I boken riktar han kritik till kommunen 

och det stöd han fick. Lundell uttrycker att det var först när han var vuxen och flyttade 

till en annan kommun som han fick den hjälp han behövde. 

 

6.5 Vi har ju hemligheter i den här familjen 

Vi har ju hemligheter i den här familjen (2009) av Therése Eriksson. Eriksson föddes 

1987 i Enskede, en villaförort några minuter från Stockholms innerstad. Hon inleder 

boken med att berätta vilken fantastisk barndom hon hade. Hon bodde i ett hus med sin 

storebror och sina föräldrar som hon står väldigt nära. Det hela vänder när hon fyller 11 

år och får veta att hennes mamma är alkoholist. Efter det eskalerar mammans missbruk 

och hon drabbas av psykisk ohälsa. Eriksson får ta allt mer ansvar hemma då även 

hennes pappa börjar må dåligt. När mamman försöker begå självmord klandrar Eriksson 

sig själv men hon berättar inte för någon hur hon har det förrän hon börjar högstadiet 
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och får kontakt med en kurator som arbetar där. Kuratorn utgör en trygg punkt för 

Eriksson under hela skoltiden. Eriksson har under hela sin barndom skrivit dagbok och 

delar av den får vi ta del av i boken. I gymnasiet startar hon projektet “maskrosbarn” 

och det är idag en ideell förening som hjälper utsatta ungdomar. 
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7 Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat och vår analys utifrån följande 

teman: trygghet, otillräcklighet och den bristande omsorgens påverkan på barnet. Våra 

teman kommer kopplas till vår teori samt tidigare forskning för att besvara vårt syfte 

och våra frågeställningar. Anledningen till att resultatet och analysen presenteras 

tillsammans i detta avsnitt är att vi anser att materialet kräver det för en bättre förståelse. 

En notis värd att nämna är att när vi skriver mottåndskraft hänvisar vi till begreppet 

resiliens. 

 

7.1 Trygghet 

Nedan kommer vi redovisa temat trygghet och de faktorer som har varit trygga för 

barnen och fungerat som tillflyktsorter där de kan komma bort från problemen i 

hemmet. Vi lyfter relationen till de biologiska föräldrarna, andra nära relationer, skola 

och fritid samt stödet från socialtjänsten som enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska 

verka för att barn växer upp under goda och trygga förhållanden. 

 

7.1.1 Relationen till de biologiska föräldrarna  

“Det är rofyllt att ligga så nära mamma.” … “Jag vill att mamma och jag ska ligga 

såhär för alltid. Hon och jag mot världen” (Alling, 2010 s. 8).  

 

Samtliga av författarna har under sina första levnadsår växt upp med en eller båda sina 

biologiska föräldrar. Utifrån deras beskrivningar av relationen till de biologiska 

föräldrarna kan det tolkas att majoriteten har känt närhet och haft en kärleksfull relation 

till någon av föräldrarna under de första levnadsåren.  

 

“Jag älskade mamma, över allt annat på jorden älskade jag henne” (Eriksson, 2009 s. 

101). 

 

Relationerna till föräldrarna utvecklades till att bli sämre när författarna blev äldre och 

fick en bättre förståelse för familjens problematik. Eriksson förklarar att hon älskar sin 

pappa men det faktum att han bidrar till mammans missbruk och den bristande 

omsorgen gör deras relation komplicerad “Pappa jag älskar dig. Förlåt att jag vänder 
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mig bort. Men det är svårt för mig också. Förlåt att jag alltid har lagt allt på dej. Du är 

också bara människa” (Eriksson, 2009 s. 162). 

 

Lagerberg och Sundelin (2000) menar att det är en inre skyddsfaktor att kunna finna 

känsla av sammanhang. Känslan av sammanhang är viktig för att kunna påverka, 

hantera och finna mening i den situation man befinner sig i. I citatet nedan finner vi 

prov på det hos Eriksson: ”Hur gärna mamma än ville vara nykter hela veckan så brast 

det. Och hur gärna jag än ville vara hos henne så kunde jag inte bryta mot min egen 

regel. Jag hade ställt ett krav och det skulle inte vara rätt mot mig själv om jag inte 

följde det. På onsdagen satte jag mig på bussen hem, jag var besviken, men inte på 

mamma. Jag var besviken på hela situationen, besviken på alkoholen som gång efter 

gång tog min mamma ifrån mig” (Eriksson, 2009, s. 227). 

 

7.1.2 Nära relationer 

Kuratorns ord till Eriksson: “Nej, Therése, du ska inte bära det ensam. Det är ju därför 

du är här hos mig, eller hur? Du vet att jag är här och lyssnar, vad som än händer med 

din mamma eller pappa” (Eriksson, 2009 s. 56). 

 

Samtliga författare har under sin uppväxt haft en nära relation med någon annan än sina 

biologiska föräldrar. Majoriteten hade en nära kärleksfull relation med släktingar så som 

mor- och farföräldrar eller syskon. Det menar Defrain et, al (2003) är en viktig 

skyddsfaktor för utsatta barn och det bidrar till att barnet kan klara en traumatisk 

barndom. Utöver de biologiska släktingarna hade vissa författare nära relationer med 

sina familjehemsföräldrar. Eriksson (2009) kände stor tillit till sin kurator och beskriver 

att det var först till henne som hon vågade berätta allt om hur hon hade det hemma. De 

nära relationerna fungerade som tillflyktsorter för författarna och var ett sätt för dem att 

komma bort från problemen hemma men också en möjlighet att kunna prata om och få 

förståelse för sin livssituation. I följande citat beskriver Gustafsson (2006) att hennes 

farmor var en person hon kunde fly till för att bort från problemen hemma och få 

kompensation för mammans bristande omsorg. “Att vara på Österlen på somrarna med 

farmor var mitt andningshål. Där fick jag fasta tider, lugn och ro och inte minst - 

kärlek” (Gustafsson, 2006 s. 74).  
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Van Santvoortel et. al. (2012) menar att barn som växer upp med föräldrar som har 

psykisk ohälsa är mer benägna att själva i vuxen ålder få en försämrad psykisk hälsa, 

sämre social kompetens och intelligens än andra barn. Trots detta beskriver inte 

författarna inte sådan negativ utveckling, med undantag för Lundell som under en 

period i vuxen ålder led av psykisk ohälsa (Lundell, Eriksson & Svensson). Van 

Santvoortel et. al. (2012) menar att för dessa barn är involverade föräldrar en viktig 

skyddsfaktor för att förebygga psykisk ohälsa. Eriksson (2009) bodde tillsammans med 

båda sina föräldrar och under hennes uppväxt var hennes pappa engagerad och 

involverad i hennes liv. I boken beskriver hon ofta sin kärlek till honom och hur de 

tillsammans har klarat av problematiken. De barn som inte hade en involverad förälder 

hade en annan vuxen som var involverad och kunde agera som skyddsfaktor för att 

motverka psykisk ohälsa. Alling (2010) har en engagerad och kärleksfull 

familjehemspappa som betyder mycket för honom och han beskriver det själv som en 

vändpunkt i hans liv. Följande citat är från när Alling, efter att i flera år ha känt att 

vuxna inte engagerar sig i honom, kommer till sitt sista familjehem. “-Jag går ut och 

leker. -Vad ska du leka? Ännu en fråga. Jag gillar dem. Tillslut har jag hittat hem” 

(Alling, 2010, s. 158).  

 

“Jag drog hela min livshistoria för Denise när vi satt på caféet.” … Hon betraktade mig 

med förstående ögon och när jag hade berättat klart berättade hon för mig. Hon 

berättade om sin egen mamma, om att hon förstod. För första gången hade jag träffat 

någon som förstod på riktigt” (Eriksson, 2009 s. 143).  

 

Författarna hade vänner som var väldigt betydelsefulla för dem under deras uppväxt och 

i vuxen ålder. Antingen hade de många vänner runt sig eller så hade de ett fåtal mer 

närstående vänner. Banden de knöt med vänner och deras familjer var ett sätt att 

underlätta tillvaron och för att hitta alternativa hem när det var bråkigt hemma. Lundell 

saknade vänner i sin barndom men betonar vikten av de vänner denna har i vuxenlivet 

(Lundell, Eriksson & Svensson, 2017). I flertalet böcker berättar författarna om vänner 

som också växte upp med missbrukande föräldrar. Det gav författarna känsla av 

tillhörighet och de kände större tillit och förtroende för de personerna. Alling skriver om 

när han fick veta att en pojke på hans skola, Tåbira-Peter, har en pappa med 

alkoholmissbruk som slår honom “Tåbira-Peter är också en av oss. En ganska märklig 

känsla griper tag i mig. En insikt om att jag inte är ensam. På något sätt gör det mig 
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glad. Imorgon ska jag prata med Peter” (Alling, 2010 s. 126). När han får veta att Peter 

går på tå för att hans pappa inte ska höra honom och slå honom känner Alling empati 

och efter det slutar han att kalla honom för Tåbira-Peter (Alling, 2010). 

 

7.1.3 Skola och fritid 

Det varierar mycket för författarna hur skolgången fungerar men för de flesta var det en 

tillflyktsplats där de kunde komma bort från problemen hemma och känna tillhörighet 

och trygghet. Några av författarna hade en bra skolgång medan den för andra 

påverkades negativt av förhållandena hemma. Eriksson beskriver att hennes skolgång 

fungerade dåligt när hennes mamma var sjuk men den blev bättre när familjen fick stöd 

från myndigheter och mammans alkoholmissbruk blev bättre (Eriksson, 2009). Det 

finns en koppling mellan föräldrarnas mående och barnens skolgång, ju bättre det var 

hemma desto bättre gick det i skolan. Defrian et. al. (2013) menar att barns engagemang 

i skolan kan vara en bidragande faktor till att de klarar en traumatisk barndom. Defrain 

et. al (2003) skriver också att de som bearbetar en svår barndom i vuxen ålder har 

intressen som hjälper dem genom de jobbiga perioderna. Andersson och Lundell har 

musiken (Andersson, 2009; Lundell, Eriksson & Svensson, 2017), Alling har teatern 

(Alling, 2010) och Eriksson tycker om att skriva, i vuxen ålder brinner hon för att 

föreläsa om maskrosbarn och sprida vidare kunskap om ämnet (Eriksson, 2009). 

Intressena ger en distans och en paus från problemen i hemmet. Likt intressena ger 

skolan författarna möjligheten att fly bort från problemen samtidigt erbjuder skolan 

möjligheten att komma nära andra vuxna och andra barn i deras egen ålder. 

 

Andersson (2009) beskriver i sin bok att det var när hon fick sin son som hon på riktigt 

började att bearbeta sin barndom. Defrain et. al (2003) menar att det är vanligt att 

personer börjar bearbeta sin barndom först när de själva får barn då de finner det lättare 

som vuxen att sätta sina egna behov först istället för att oroa sig över andras behov som 

de gjorde som barn. Författarna beskriver att de i vuxen ålder fick ett annat perspektiv 

på sin barndom och istället för att se sig själv i andra hand som de gjort som barn lärde 

de sig att sätta sina egna behov först och insåg att de mår bäst av det.  

 

7.1.4 Stöd från socialtjänsten  

Gemensamt för alla böcker är att socialtjänsten är inkopplad för att ge familjerna stöd 

och hjälp. Som barn hade samtliga författare kontakt med socialtjänsten och kontakten 
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resulterade oftast i en insats. Även om de som barn inte alltid var medvetna om 

socialtjänstens inkoppling så har de i efterhand fått en annan förståelse. Så här beskriver 

Andersson det. “Jag inser som vuxen att var vi än har bott i Sverige, har socialtjänsten 

hållit ett öga på mig och mina syskon. Det har alltid funnits en kontaktman” 

(Andersson, 2009 ss. 19-20). 

 

Författarna beskriver att deras föräldrar kunde vara manipulativa och övertygade 

myndigheter att familjen inte behövde någon hjälp. Gustafsson beskriver hur hennes 

mamma övertalade BVC och socialtjänsten att allt var bra (Gustafsson, 2006) och 

Eriksson beskriver frustrationen över att utomstående inte genomskådade mammans 

fejkade uppträdande då någon utomstående var närvarande (Eriksson, 2010). Lundell 

förklarar att hans utåtagerande beteende och mammans manipulation gjorde det svårt 

för socialtjänsten att avgöra om problemet låg i hans beteende eller i mammans 

föräldraförmåga, lyckligtvis såg dem var problemet låg och han fick hjälp. Den insats 

som vanligast används av socialtjänsten i böckerna är omhändertagande enligt lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Barnen placerades sedan i 

familjehem eller barnhem. Enligt Barnombudsmannen (2010) är den vanligaste orsaken 

till att barn omhändertas med LVU att föräldern har allvarliga missbruksproblem.  

 

Författarna beskriver det stöd som de fått från socialtjänsten som både risk- och 

skyddsfaktorer. Lundell känner sig sviken av kommunen han växte upp i och upplevde 

inte att stödet hjälpte honom på rätt sätt (Lundell, Eriksson & Svensson, 2017). För 

vissa innebar omhändertagandet och placeringen i familjehem en vändning i livet, trots 

tidigare placeringar som inte varit så bra (Alling; 2010, Andersson; 2009 och 

Gustafsson; 2006) och fungerade som skyddsfaktor.  

 

Författarna skriver inte bara om den hjälp som var riktad till dem som barn utan även 

om den hjälp föräldrarna fick. Flertalet föräldrar med missbruksproblematik fick hjälp 

av socialtjänsten med att under en period bo på behandlingshem eller gå på 

rehabilitering. Eriksson (2009) fick även samtala med andra barn i liknande situationer i 

en samtalsgrupp, något hon fann bra. Utöver socialtjänstens stöd så utgjorde psykiatrin 

ett stöd för författarnas föräldrar då flertalet av dem vid något tillfälle vårdades på 

psykiatrisk avdelning. 
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7.2 Otillräcklighet 

Nedan kommer vi redovisa temat otillräcklighet. I samtliga böcker har författarna under 

sin uppväxt bott med en förälder som har missbruksproblematik och lider av psykisk 

ohälsa, det vill säga samsjuklighet. Psykisk ohälsa och missbruk inom familjen är 

familjära riskfaktorer (Borge 2012; Lagerberg & Sundelin, 2000). Borge (2012) 

förklarar också att risk är en förutsättning för resiliens. 

 

7.2.1 Bristande omsorg 

“Det här var fel. Det var hon som skulle trösta mig när jag var ledsen. Det var hon som 

skulle vara mitt stöd. Jag skulle inte vara den starka” (Gustafsson, 2006 s. 111).  

 

Samtliga författare väljer att berätta om sina mammors missbruk samt psykiska ohälsa 

och hur det resulterade i en bristande omsorg då de oftast bodde hos sin mamma och att 

det var mamman som hade den problematiken.  

 

 Författarna beskriver också hur det saknades vardagsrutiner i hemmet så som 

matlagning, rena kläder och sängkläder. Det förekom även att papporna hade 

missbruksproblematik men fokus låg på mammorna och därför väljer vi att nedan 

fokusera på mammornas bristande omsorg. Enligt Borge (2012) leder inte missbrukande 

föräldrar till att barnet själva utvecklar missbruk utan det är tillsammans med olämplig 

uppfostringsstil som missbruket blir skadligt för barnet.  

 

Socialstyrelsen (2009) betonar att barn under uppväxttiden är beroende av sina föräldrar 

för att utvecklas och vara trygga. Ljungdahl (2008) förklarar att missbruk kan påverka 

föräldrars förmåga att tillgodose sina barns behov. Missbruket kan göra föräldrar mindre 

lyhörda, mindre känslomässigt tillgängliga, mer avvisande, lättretliga och 

inkonsekventa. Om en förälder inte orkar engagera sig i sitt barns behov kan föräldern 

brista i tillsynen vilket kan leda till att barnet behöver agera mer extremt för att skapa en 

reaktion hos föräldern (Ljungdahl, 2008). 

 

Borge (2012) poängterar att omsorgsbrist samt bristande förmåga att fostra och sätta 

gränser är riskfaktorer för barn. Författarna beskriver i sina böcker hur det uppstod 

svårigheter till följd av föräldrarnas missbruksproblematik och psykiska ohälsa. Psykisk 
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ohälsa och missbruk hos föräldrar är enligt Borge (2012) samt Lagerberg och Sundelin 

(2000) familjära riskfaktorer. Skerfving (2015) betonar att de barn vars föräldrar har 

allvarliga problem i form av psykisk ohälsa och/eller missbruk är väldigt utsatta. 

Gustafsson (2006) berättar hur hennes mamma misstänkte att hon var spion och 

mamman pratade ofta med personer i hemmet som inte var verkliga. Vid ett tillfälle när 

Gustafsson (2006) var nio år trodde hennes mamma att personer i lägenheten hade 

våldtagit henne och hon tvingar då dottern att genomgå en gynekologisk undersökning.  

 

Eriksson (2010) skriver i sin bok om sin mammas alkoholmissbruk och psykiska 

sjukdom manodepressivitet. Eriksson beskriver att hennes mamma förändrades när 

mamman pendlade mellan maniska och depressiva tillstånd. “Du hade samma röst som 

min mamma, såg ut som min mamma, men ingenting inuti var min mamma” (Eriksson, 

2009 s. 86). Uppväxten präglades av ovisshet om hur hennes mammas tillstånd var då 

det kunde förändras från dag till dag. Likt Eriksson så beskriver Gustafsson sin uppväxt 

med sin mamma med vanföreställningar och paranoia som följande: “Det var så det var 

att leva med henne, som att åka bergochdalbana” (Gustafsson, 2006 s. 111).  

 

Gustafsson, Eriksson och Lundell beskriver att de under sin uppväxt till en början inte 

förstod att deras mammor led av psykisk sjukdom (Gustafsson, 2006; Eriksson, 2010; 

Lundell, Eriksson & Svensson, 2017) och Socialstyrelsen (2013) menar att det inte är 

lätt för barn att sätta sig in i och förstå sin livssituation. Detta kan innebära ytterligare 

risk då barn som växer upp och inte är informerade om förälderns psykiska ohälsa är 

extra utsatta och kan tvingas hantera farliga situationer ensamma (Skerfving, 2015). Det 

tar sig tydligt uttryck då Lundells mamma ber honom att övervaka henne när hon skulle 

ta sitt liv (Lundell, Eriksson & Svensson, 2017). 

 

Alling (2010) berättar i sin bok om sin mammas alkoholmissbruk och psykiska ohälsa. 

Hennes missbruk resulterade i att Alling fick bevittna fyllefester, slagsmål och 

polisingripanden i hemmet. Skerfving (2015) menar att när inte hemmet är en trygg 

plats för barnet så är barnet väldigt utsatt. Alling tas tidigt med i sammanhang som inte 

är lämpliga för barn och han lär sig tidigt grova skämt och vet exempelvis som fyraåring 

vad torken (behandlingshem) och döingar (tomma spritflaskor) är för något (Alling, 

2010).  
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Författarna nämner stora brister i omsorgen så som mat och hygien. Gustafsson (2006) 

förklarar att när hon var barn gick familjens pengar till vin och kylskåpet fick stå tomt. 

Hennes mammas hälsotillstånd blev allt mer försämrat. Hon beskriver hur det var sista 

åren hon bodde hemma “Jag har inga minnen av att jag duschade eller badade hemma 

de sista åren. Jag vet bara att jag brukade trycks ner en skumgummimadrass i badkaret 

och sova där. Det var så äckligt överallt, det luktade bränt, rök och avföring. När vi 

varit på toaletten torkade vi oss på det som låg i tvättkorgen” (Gustafsson, 2006 s. 

133). Lundell minns inte att han borstade tänderna eller duschade som barn förrän han 

kom till ett familjehem och dem sa åt honom att göra det (Lundell, Eriksson & 

Svensson, 2017).  

 

“Själv tror jag att mamma älskade oss även när hon gjorde oss illa” (Andersson, 2009 

s. 9). 

 

Författarna har under längre perioder växt upp med ensamstående föräldrar med 

undantag för Eriksson (2009) som växte upp med båda sina föräldrar. I vissa fall har 

den biologiska pappan inte varit närvarande, då har modern varit ensamstående förälder. 

Det förekommer också att det är pappan eller familjehemspappan som är ensamstående 

förälder. Borge (2012) beskriver disharmoniska äktenskap och återkommande gräl som 

familjära riskfaktorer för barn och Skerling (2015) menar att det komplicerar barns liv 

då normen är att föräldrarna ska ha en fungerande relation, även om de inte bor 

tillsammans. Likt Borge menar även Lagerberg och Sundelin (2000) att ensamstående 

föräldrar och separationer innebär risk för barn. 

 

7.2.2 Ekonomiska svårigheter 

“Vissa dagar hade vi pengar, andra inte. Ibland fanns det mat, ibland inte” 

(Gustafsson, 2006 s. 111). 

 

Under sin uppväxt utsattes samtliga författare av att familjen upplevde ekonomiska 

svårigheter. I vissa fall fick föräldrarna ekonomisk bistånd från socialtjänsten, i andra 

fall var de beroende av sjukersättning. Pengarna gick inte sällan till att finansiera 

föräldrarnas missbruk. Undantag är Eriksson (2009) som växte upp med sin familj i ett 

fint bostadsområde som hon beskriver det. Dock upplevde även hon ekonomiska 
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svårigheter när hennes mamma inte kunde arbeta på grund av sin psykiska ohälsa och 

nekades sjukersättning från Försäkringskassan. Borge (2012) och Lagerberg och 

Sundelin (2000) beskriver att fattigdom är riskfaktorer som är kopplade till familjen och 

barnets omgivning. Vidare förklarar Borge (2012) att fattigdom är en indirekt risk, det är 

fattigdomens följder som exempelvis hemlöshet och bristande omsorg som blir direkta 

riskfaktorer för barn. Fattigdom i sig innebär dock en ökad risk för att barn utvecklar 

känslomässiga störningar och beteendeproblematik.  

 

Majoriteten av barnen växte upp i förorter som kännetecknades av kriminalitet och 

fattigdom. Det förekom även att de periodvis var bostadslösa, vilket Alling berättar om i 

sin bok “Vi leker att vi bor här. Det är bara på skoj.” . “Det ser ut som om många har 

sovit här tidigare, för det ligger pappkartonger på marken, soppåsar, papper, ölburkar 

och flaskor. Mamma tar några pappkartonger och gör i ordning så att vi ska kunna 

sova” (Alling, 2010 s. 51). Jaffees et.al (2007) förklarar att barn som inte bor i förorter 

är mer troliga att hantera familjeförhållandena bättre än barn som inte har dessa 

skyddsfaktorer. Barn som utsätts för flera familjära och samhälleliga risker utvecklar en 

sämre motståndskraft även om de har individuella egenskaper som gör att de annars 

skulle haft en bra motståndskraft (Jaffees et. al., 2007), så kallad resiliens. 

 

7.2.3 Våld i hemmet 

Samtliga författare nämner att de blivit utsatta för fysisk och/eller psykisk våld samt 

bevittnat det. Borge (2012) menar att våld är en faktor som kan öka risken för att barn 

utvecklar känslomässiga störningar och beteendeproblematik. Författarna som växte 

upp med föräldrar där den psykiska ohälsan var huvudproblematiken fick ofta förklara 

sig då föräldrarna på grund av paranoia och vanföreställningar väckte misstankar mot 

dem. Lundell fick ständigt höra att det var hans fel att mamman mådde som hon gjorde 

och att han skulle bli ansvarig för hennes död (Lundell, Eriksson & Svensson, 2017). 

När Lundell är åtta år får han höra följande ord av sin mamma; ”Förstår du inte, 

Joakim? Sa mamma plötsligt. Förstår du inte att det är ditt fel om jag dör?” (Lundell, 

Eriksson & Svensson, 2017 s. 17). 

 

Samtliga författarna beskriver att de under sin uppväxt blev slagna eller bevittnade deras 

föräldrar bli slagna av en partner. Våldet kunde bero på att våldsutövaren var påverkad 

av narkotika och alkohol eller på grund av vanföreställningar. Lagerberg och Sundelin 
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(2000) menar att det är en riskfaktor för barn att bli indragna i föräldrars 

vanföreställningar. Gustafsson (2006) drogs in i sin mammas vanföreställningar nästan 

dagligen och Lundell berättar i sin bok om hur han blev indragen i mammans 

vanföreställningar när hon såg insekter innanför hans hud ”Det kändes som om jag 

skulle svimma. Ändå gjorde jag som hon sa och började trevande sticka mig själv i 

armarna med nålen” (Lundell, Eriksson & Svensson, 2017 s. 43). 

 

7.2.4 Stödbehov 

“Hur länge ska man egentligen orka? Hur mycket ska man ta? VARFÖR är det ingen 

som bryr sig? Jag är 16 år. Ska hela mitt liv bli kantat av det här? Tänker dem inte på 

mig? Att min uppväxt ska bli bra?” (Eriksson, 2009 s. 174). 

 

Som tidigare nämnt var socialtjänsten inkopplad gällande barnen i böckerna och de fick 

hjälp och stöd i form av insatser som familjehemsplacering och behandlingshem. Trots 

detta stöd upplevde samtliga författare att de som barn hade ett ytterligare stödbehov. 

De hade känslan av att ingen lyssnade på dem och att ingen såg dem. De kände sig inte 

delaktiga i socialtjänstens arbete för att få deras livssituation bättre och insatserna kom 

plötsligt utan deras kännedom. Detta uppmärksammas även i Cederborg och Karlssons 

(2001) studie där barn som växte upp i familjer med psykisk ohälsa och 

missbruksproblematik upplevde att de inte togs på allvar eller blev hörda av de personer 

som bevakar deras intresse. Majoriteten av barnen blev inte hörda under socialtjänstens 

utredning och de som blev hörda upplevde att de inte fick information om planerade 

insatser. Hjälpen skedde utanför deras makt och de blev åskådare och inte medaktörer i 

socialtjänstens utredningar. I samband med familjehemsplaceringar kände de sig 

övergivna av socialtjänsten och ansåg att de inte blivit tagna på allvar (Cederberg & 

Karlsson, 2001). Alling skriver i sin bok om en händelse där han har fått informationen 

att han ska flytta hem till sin mamma igen “Vad är det här? Ett barnhem. Hon har kört 

mig till ett barnhem! Jag vänder mig om. Socialtanten står i dörren med min väska. -

Vad skulle jag göra, du ville ju inte följa med. Jag går sönder och skriker allt vad jag 

kan rakt ut” (Alling, 2010 s. 131).  

 

“Själv kan jag inte minnas att någon någonsin har satt mig på en stol och sagt Jessica, 

nu ska jag förklara för dig vad som har hänt och vad som kommer att hända härnäst” 

(Andersson, 2009 s. 97).  
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Andersson tycker det är konstigt att socialtjänsten inte kom på oplanerat besök någon 

gång under hennes uppväxt. De var fem skyddslösa barn, vilket hon i vuxen ålder 

upptäckte var väl dokumenterat hos socialtjänsten. Deras mamma hade en 

missbruksproblematik och hennes olika män likaså, dessutom var männen ofta 

våldsbenägna. Allt detta fanns dokumenterat, i alla kommuner som de bott i (Andersson, 

2009). Hon beskriver också sin frustration över att socialsekreterarna inte alls ha verkat 

lyssna på vad hon sagt “Det gör mig arg att läsa socialtjänstens noteringar. Det står 

alldeles för sällan något som jag vet att jag berättade (Andersson, 2009 s. 20). 

Ljungdahl (2008) betonar hur viktigt det är att fråga barn och vuxna hur dem mår och 

har det många gånger för att uppmärksamma eventuella problem. I familjer där det 

förekommer missbruksproblematik döljs ofta problemet väl och det krävs mod för att 

någon i familjen ska våga berätta sanningen. Det krävs tålamod, tillit och en bra 

lyssnare. Författarna beskriver att deras föräldrar var bra på att manipulera myndigheter 

till att inte väcka misstankar och själva vågade dem inte säga något, eller förstod inte 

själva att något var fel.  

 

Det är viktigt att barn i familjer där det förekommer missbruksproblematik och psykisk 

ohälsa uppmärksammas så tidigt som möjligt. När familjer själva söker hjälp hos 

socialtjänsten har problemet ofta pågått länge och hunnit påverka barnet. Det krävs att 

känslorna av skuld och skam avlastas för att familjer ska våga bryta tystnaden och 

berätta om sina problem (Jansson, Larsson & Modig, 2011). Detta görs genom kunskap 

och öppenhet menar Skerfving (2015). Vidare förklarar hon att barnen i hennes 

avhandling var aktiva i att hantera sin situation men att de kände sig maktlösa på grund 

av beroendet till föräldrarna och de vuxna i sin omgivning. Yrkesverksamma inom 

psykiatrin, socialtjänst, skola och förskola är viktiga för att uppmärksamma barnen och 

se till att de får det stöd de behöver (Skerfving, 2015). 

 

Författarna nämner flertalet brister i det stöd de fått från socialtjänsten. De placerades 

inte i ett familjehem utan flera olika och fick flytta ofta. Syskonskaror särades på och 

fick flytta till olika familjehem. Alling skriver om hur familjehemmen var dåligt 

granskade och att de förekom våld på flertalet av dem. Han fick upprepade gånger höra 

av familjehemsföräldrarna att de inte fick tillräckligt bra betalt för att ha honom hos sig 
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vilket fick honom att känna sig som en börda och ovälkommen (Alling, 2010).  

 

Som tidigare nämnt var det inte bara barnen som fick hjälp av olika myndigheter, även 

föräldrarna fick hjälp. Eriksson beskriver att när hennes mamma fick plats på 

behandlingshem så visste inte personalen hur de skulle hantera henne och skickade 

därför hem henne igen. Mamman var inte tillräckligt sjuk eller farlig för att kunna 

vårdas med LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård (Eriksson, 2009). Lundell fick som 

barn vara på vuxenpsykiatrins avdelning på grund av mammans förmåga att manipulera 

socialsekreterarna och att det inte fanns någon plats på ungdomspsykiatrin (Lundell, 

Eriksson & Svensson, 2017).  

 

7.3 Den bristande omsorgens påverkan på barnet 

Nedan kommer vi redovisa temat den bristande omsorgens påverkan på barnet. Som 

barn tar författarna ett stort ansvar till följd av föräldrarnas bristande omsorg. Det stora 

ansvaret och den bristande omsorgen för med sig skuldkänslor. I samtliga böcker 

beskriver författarna att de som barn kände sig annorlunda. Det tar sig tydligt uttryck i 

detta citat från Anderssons bok: “När jag var liten trodde jag att alla andra gick hem 

till sina lyckliga familjer” (Andersson, 2009 s. 217). Skuldkänslorna och känslan av att 

vara annorlunda gör att författarna kände skam över sin situation som barn. 

 

7.3.1 Ansvar 

“Men om en mamma inte kan ta ansvar för sina barn, kommer barnen försöka ta ansvar 

för sin mamma. Så blev det för mig. Hur gör man för att ge upp hoppet om att en 

mamma ska uppföra sig som en riktig mamma?” (Andersson, 2009 s. 11).  

 

Föräldrarnas bristande omsorg ledde till att författarna i tidig ålder tog på sig ett stort 

ansvar för sig själva, sina föräldrar och syskon. Lagerberg och Sundelin (2000) förklarar 

att det är en riskfaktor när barn tvingas ansvara för det föräldrarna egentligen ska 

ansvara för. Socialstyrelsen (2013) skriver att det är vanligt att barn som växer upp med 

föräldrar som har missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa tar på sig större 

ansvar. Det är också vanligt att barnet tar på sig ansvaret för vardagliga ting som 

föräldrar vanligtvis har ansvar för. När föräldrarnas omsorg brister kan barn känna tvång 

att förse hemmet med mat eller att ta hand om föräldrar och syskon (Socialstyrelsen, 

2013). Det är inte alltid barn förstår varför föräldrarna brister i omsorgen eller varför de 
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tar på sig ett större ansvar, det beskriver Alling i följande citat: “Lilla mamma, var inte 

ledsen. Vet inte varför, men det känns som om jag måste ta hand om henne. Som om jag 

är starkare än hon” (Alling, 2010 s. 14). 

 

Författarna beskriver hur de tog hand om sina föräldrar och syskon samt hur de skötte 

hushållssysslor och ordnade mat på bordet. Gustafsson beskriver att maten hon åt ofta 

var möglig och stulen eftersom hennes mamma köpte vin och cigaretter för pengarna 

(Gustafsson, 2006). Eriksson lagade all mat själv, oftast orkade hon inte laga någon mat 

så därför blev det mestadels Coca-cola och cigaretter istället (Eriksson, 2009). 

Författarna beskriver det som självklart att när föräldrarnas omsorg brister så är det 

barnet som får ta mer ansvar. Andersson väljer att beskriva det såhär “Som barn i en så 

kallad problemfamilj lär man sig att ta ansvar för sina vuxna” (Andersson 2009 s. 72).  

 

“Pappa och mamma bara grät och jag skulle vara någon slags förälder i det hela” 

(Eriksson, 2009 s. 123). Trots att Eriksson växte upp med sin pappa som inte hade 

någon missbruksproblematik så kände hon ett stort ansvar för båda sina föräldrar. 

Pappan mådde allt sämre av familjesituationen vilket resulterade i att även han brast i 

omsorgen (Eriksson, 2009). Även om författarna tog på sig ett stort ansvar i barndomen 

så kände de sig inte som vuxna för det utan de kunde känna sig små och sårbara. 

Eriksson beskriver sin frustration över att hennes föräldrar tvingar henne ta ett så stort 

ansvar “Visst jag är 17 men jag är fortfarande ert barn. Jag behöver någon som tar 

hand om mig. Någon som frågar om jag är hungrig. Någon som ser till att allt funkar. 

Men ni har slängt ut mig i vuxenvärlden. Utan att kunna ta ansvar för det där. Räcker 

det inte med den skit jag tar från er? Jag vill inte va vuxen. Jag vill vara sex år gammal 

och krypa upp i ert knä och bara gråta” (Eriksson, 2009 s. 189). 

 

7.3.2 Skuld och skam  

“Det är mitt fel att det blir såhär. Stackars mamma. Stackars fostermammor. Allt är mitt 

fel. Jag måste skärpa mig. Uppföra mig bättre” (Andersson, 2009 s. 72).  

 

Författarna beskriver att de under barndomen kände skuld för föräldrarnas missbruk och 

psykiska mående. De stannade hemma från skolan för att kunna ha koll på sina föräldrar 

för om något skulle hända när de var i skolan skulle de känna sig ansvariga för det. 

Lagerberg och Sundelin (2000) menar att barn till föräldrar med psykisk ohälsa drabbas 
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av skuldkänslor över att behöva vara förälder över sin egen förälder. Barnen sätter sina 

egna behov och känslor i andra hand och oroar sig istället för föräldern och om denna 

kan komma att skada sig själv.  

 

Skuldkänslor är enligt Socialstyrelsen (2013) en naturlig reaktion för barn som utsätts 

för traumatiska upplevelser. När barn inte förstår saker i sin omgivning fyller de ut 

dessa luckor med egna föreställningar. Det gör att barn ofta känner större oro än vuxna. 

Eriksson beskriver sin oro för att mamman ska ta sitt liv och hur det gjorde att hon inte 

sov på nätterna “Jag fick en tvångstanke. Varje natt var jag tvungen att gå upp fem, tio 

gånger för att se att hon andades. Jag var så otroligt rädd att för att hon skulle göra 

allvar på sina hot och försöka ta livet av sig. Och då skulle det vara mitt fel, om jag inte 

fanns där för att stoppa henne” (Eriksson, 2009 s. 52).  

 

I mötet med olika myndigheter och framförallt socialtjänsten var det som tidigare nämnt 

vanligt att föräldrarna försökte dölja sina problem genom att övertyga om att barnet var 

problemet. Lundell beskriver hur hans mamma anklagade honom för att ha försökt döda 

sin lillebror, något han själv trodde var sant som barn (Lundell, Eriksson & Svensson, 

2017). Författarna beskriver hur det i sådana situationer var svårt att inte känna skuld 

för familjens problem. Det var extra svårt eftersom de var medvetna om att deras familj 

inte var som andra familjer utan annorlunda. Eriksson skriver om känslan att växa upp i 

en annorlunda familj “Jag ville att de skulle se att vi var en underbar familj. Men det 

var jobbigt att bära. Det var otroligt jävla jobbigt att stiga upp på morgonen, sminka 

bort tårarna efter ännu en lång natt och sedan gå till skolan och skriva matteprov” 

(Eriksson, 2009 s. 25). 

 

“Ni kan aldrig förstå hur jag känner mig. Eller inte känner mig” (Eriksson, 2009 s. 

192). 

 

Författarna är eniga om att de känner skam över sina föräldrar och deras livssituation. 

Under den tid då författarna växte upp menar Heimdahl och Abrahamsson (2012) att 

barn återger konsekvenserna av föräldrarnas alkoholkonsumtion i form av känslorna 

som det skapar. Lagerberg och Sundelin (2000) förklarar att barn till föräldrar med 

psykisk ohälsa riskerar att drabbas av skamkänslor över att de tvingas ansvara för det 

föräldrarna egentligen ska ansvara för, vilket är en riskfaktor.  
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Gustafsson beskriver en oro över vad folk skulle tycka och hon skriver om sina 

böner när hon är med sin mamma på väg till tunnelbanan “Snälle, käre, gode Gud, gör 

så att mamma inte skriker i tunnelbanan! Snälla! Snälla!” (Gustafsson, 2006 s. 93).  

 

Författarna förstod som barn att de var annorlunda och de kände skam över att vara 

annorlunda. Borge (2012) menar att barns status kan vara knutet till om de är 

familjehemsplacerade och är då en individuell riskfaktor. Detta märker Alling tydligt 

när han får frågor kring hur det är att vara barnhemsbarn och om han då har herpes 

(Alling, 2010). Andersson beskriver statusen av att vara familjehemsplacerad så här 

“Som fosterbarn är man misslyckad från start. Man är alltid i underläge, synnerligen 

medveten om att ens föräldrar, av någon anledning, inte klarar av att vara en Riktig 

familj. Som fosterbarn är man sämre” (Andersson, 2009 s. 46). 

 

7.3.3 Självkänsla 

“Jag tror att självkänsla är något som byggs under ens barndom. Gott självförtroende 

kan man få genom att uppnå framgång på ena eller andra viset, men personlig 

självkänsla är något annat. Den sitter djupare och innebär en grundläggande vetskap 

om att man duger. Att man är älskad som man är. Den som har dålig självkänsla har 

överdrivet lätt att ta till sig kritik. Tvivla på sin egen förmåga. Fel finns väl alltid, men 

det gäller att även se till sådant som är lyckat” (Andersson, 2009, s. 174).  

 

Författarna beskriver att föräldrarna inte visar uppskattning och skuldbelägger dem 

vilket får dem att känna sig värdelösa. Kombinerat med att personer i deras omgivning 

säger till dem att dem är mindre värda och ändå bara kommer bli som sina föräldrar så 

utvecklar de en dålig självkänsla.  

 

“Det kommer aldrig bli något av dig. Det blir samma med dig som med din mamma. 

Knark och prostitution och fylla och annan skit” (Andersson, 2009 s. 52).  

 

Böckerna genomsyras av barnens kamp med en dålig självkänsla. Borge (2012) skriver 

att ett besvärligt temperament fungerar som en skyddsfaktor för utsatta barn och är inte 

negativt för deras utveckling. Författarna beskriver hur utvecklade utåtagerande 
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beteenden och började festa. Tjejerna började söka bekräftelse hos killar. Hemma var de 

arga och skrek, inombords kände de sig ensamma och osäkra. 

 

“I min dagbok från den här tiden står det hela tiden samma saker. Jag vill dö. Eller jag 

vill inte leva. Jag var vilsen, blyg, osäker och ensam” (Andersson, 2009 s. 52). 

 

Jaffees et. al (2007) förklarar att barns personlighetsdrag påverkar deras motståndskraft 

och påverkar om de följer sina föräldrars spår. Olika samhälleliga och familjära 

skyddsfaktorer påverkar också barnets utveckling men det är svårt att säga vilka då 

olika kombinationer är bra för olika barn. Författarna beskriver att med hjälp av 

skyddsfaktorer som vänner, andra närstående vuxna, intressen och framför allt viljan att 

ta revansch så har de byggt upp sin självkänsla. Drömmen och hoppet om ett annat liv 

har hjälpt dem att inte gå samma väg som sina föräldrar. Lagerberg och Sundelin (2000) 

menar att en positiv självbild, kreativitet och personliga egenskaper är skyddsfaktorer 

som hjälper utsatta barn. Borge (2012) förklarar att det handlar mer om vad barn gör i 

situationer än deras självförtroende, däremot har barn med bra självförtroende större 

motståndskraft. Andersson har funnit stort stöd i sin familjehemsmamma Amy “Amy 

lärde mig självförtroende. Tillit till mig själv. Hon sa till mig att jag skulle vara stolt 

över mig själv. -Din kropp är bara din, sa hon, och ditt liv är helt och hållet ditt eget. 

Du bestämmer. Du väljer själv (Andersson, 2009 s. 77).  

 

“Jag ska minsann visa alla dem som inte trodde att det skulle bli något av mig” 

(Andersson, 2009 s. 14). Även om de inte alltid hanterade barndomen på ett 

konstruktivt sätt så är deras drivkraft något man kan läsa om i alla fem böckerna. 

Eriksson skriver ”Orden jag orkar inte mer är skitsnack. Man orkar tills man dör. Om 

man är tvungen till det” (Eriksson, 2010 s. 179). 

 

Resiliensen tar sig uttryck då barn visar effektiv och framgångsrik anpassning trots 

kriser. För att barn ska utveckla resiliensen krävs det att barnet hanterar stress och 

handlar lösningsfokuserat i riskfyllda sammanhang (Borge, 2012). Borge (2012) att 

skyddsfaktorer handlar till största del om vad barnen gör i situationer än känslan av 

självförtroende. Dock har barn med självförtroende och framåtanda en större 

motståndskraft mot stress och hanterar påfrestningar bättre än barn med dålig självbild. 
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7.4 Sammanfattning  

De teman vi kunde urskilja är trygghet, otillräcklighet och hur den bristande omsorgen 

har påverkat barnet. Vi har valt att presentera vårt resultat och vår analys utifrån dessa 

teman för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Studiens resultat visar på att det mest centrala i författarnas uppväxt var föräldrarnas 

bristande omsorgsförmåga till följd av missbruksproblematiken och den psykiska 

ohälsan. Även när de placerades i familjehem kunde de uppleva brister i omsorgen. 

Majoriteten av författarna växte upp i sämre socioekonomiska områden och samtliga 

växte upp med ekonomiska svårigheter. De utsattes för fysiskt och psykiskt våld när 

föräldrarna var påverkade och genom att författarna drogs in i deras vanföreställningar. 

Den bristande omsorgen resulterade i att författarna tog på sig ett stort ansvar för sina 

syskon och sina föräldrar till följd av att de kände sig skyldiga till att det var som det 

var. De kände stor skam över att de var så annorlunda och att deras föräldrar inte kunde 

ge dem den omsorg de behövde. Detta resulterade i bristande självkänsla och en känsla 

av att vara värdelös och annorlunda, något som även bekräftades av personer i deras 

omgivning. Författarna hanterade sin uppväxt genom att de fann styrka i skyddsfaktorer. 

Det som beskrivs som viktigast av författarna är deras nära relationer till andra personer 

i deras omgivning. De fick den kärlek och omtanke som de saknade från mor- eller 

farföräldrar, syskon, vänner och familjehemsföräldrar. De kunde anförtro sig till dessa 

personerna och få en ökad förståelse över sin situation. Dessa relationer, tillsammans 

med skolan och intressen fungerade som tillflyktsorter dit de kunde fly för att komma 

bort från problemen hemma. Med styrka från närstående personer utvecklade de sin 

självkänsla till det bättre och deras vilja till revansch gjorde att de vågade ta steget och 

leva ett annat liv, som de alltid drömt om. Eftersom vår empiri är begränsad kan dessa 

gemensamma skyddsfaktorer inte med säkerhet ses som klara anledningar till att 

författarna blivit så kallade maskrosbarn och klarat sin svåra uppväxt.  

 

Samtliga författare beskriver att socialtjänsten var medvetna om deras hemförhållanden 

och även samtliga mottog insatser från socialtjänsten. Det vanligaste ingripandet var 

omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

vanligaste insatsen var placering i familjehem. Förhoppningarna var att det skulle bli 

bättre i familjehemmen men där möttes författarna återigen av bristande omsorg och 
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våld. Även föräldrarna fick stöd i form av hjälp på behandlingshem. Trots att 

socialtjänsten stöttade familjerna med insatser så upplevde författarna att de inte blev 

hörda eller sedda av vuxna under sin barndom. De kände sig inte heller delaktiga i 

socialtjänstens arbete för att förbättra deras livssituation, de hämtades hastigt från hem 

för att köras till ett annat utan att få information om vad som höll på att hända eller vad 

som skulle hända i framtiden. Föräldrarna försökte dölja familjeproblemen och var ofta 

manipulativa vilket gjorde att socialtjänsten hade svårigheter att lokalisera de faktiska 

problemen.  

 

I vuxen ålder har författarna en annan förståelse för socialtjänstens arbete och inser att 

de alltid fanns där även om de inte märkte det som barn. Även om insatserna inte alltid 

var bra och vissa placeringar utsatte barnen för risker så blev socialtjänstens insatser en 

bidragande faktor till att de klarade sig och att de kunde utveckla sin självkänsla.  
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8 Diskussion  

I följande avsnitt kommer vi diskutera resultat och analys samt de slutsatser vi kommit 

fram till. Avslutningsvis kommer vi lyfta fram vilka frågor studien har väckt hos oss 

och vi kommer ge förslag på vidare forskning.  

 

8.1 Slutdiskussion  

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur maskrosbarn i vuxen ålder beskriver 

sina erfarenheter av att växa upp med minst en förälder med missbruksproblematik och 

psykisk ohälsa och vilket stöd de har fått från socialtjänsten. Vi utgick från tre 

självbiografier och två biografier där författaren i barndomen levde i en utsatt miljö. För 

att analysera resultatet använde vi oss av Borges (2012) resiliensteori samt risk-och 

skyddsfaktorer som teoretisk tolkningsram. 

 

Författarna beskriver erfarenheten av att växa upp med minst en förälder med 

missbruksproblematik och psykisk ohälsa som en svår och tuff utmaning som har stärkt 

dem. De utsattes som barn för bristande omsorg och ekonomiska svårigheter. De kände 

sig förbisedda av vuxna i deras omgivning och när socialtjänsten kopplas in känner de 

sig inte alls delaktiga i arbetet kring att ge dem en trygg uppväxtmiljö. Socialtjänsten 

stöttade familjerna genom att erbjuda föräldrarna behandling på behandlingshem och 

placerade barnen i familjehem. Först i vuxen ålder fick författarna en djupare förståelse 

i hur socialtjänstens arbete kring dem som barn hade fungerat.  

 

Vårt resultat tycks stämma överens med det tidigare forskning har visat, nämligen att 

barn som växer upp i familjer där föräldrarna har missbruksproblematik eller psykisk 

ohälsa kan vara svåra att upptäcka, att de känner sig osedda och ohörda, att de tar på sig 

ett stort ansvar för föräldrar och syskon samt att de ofta känner skam och skuld över 

familjesituationen (jmf Socialstyrelsen, 2009; Skerfving, 2015; Cederborg & Karlsson, 

2001). När författarna speglat sin barndom uttrycker de inte att livet har behandlat dem 

orättvist. Utan snarare att det periodvis var väldigt påfrestande och tungt, men samtidigt 

lärorikt.  

 

Vi fann att samtliga författare kan identifiera sig med Cronströms (2003) definition av 

begreppet maskrosbarn då författarna har vuxit upp med förälder som under längre 
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perioder inte har kunnat ta hand om sig själva eller sina barn på grund av sitt missbruk 

och psykisk ohälsa. De har även i vuxen ålder haft förmågan att etablera och bibehålla 

nära relationer och arbete. De är samtliga psykiskt friska, missbrukar inte och är kapabla 

till att ta hand om både sig själva och sina eventuella barn. Liksom Borge (2012) tar upp 

i sin teori har författarna haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk 

att utveckla problem eller avvikelse men genom resiliens utvecklats på ett 

tillfredsställande sätt. Som vi tidigare belyst har en av författarna, Lundell, haft ett 

pågående missbruk och psykisk ohälsa i vuxen ålder (Lundell, Eriksson & Svensson, 

2017). Vi anser, likt Cronström (2003) att han trots detta kan kallas maskrosbarn 

eftersom han har klarat sig. Maskrosbarn kan liksom andra personer drabbas av kriser 

och händelser som gör att de för en stund inte kan ta hand om sig själva (Cronström, 

2003). Det faktum att personer återigen tar sig tillbaka från svåra perioder i livet visar 

på deras förmåga att utveckla motståndskraft och klara svåra livssituationer. 

 

Författarnas berättelser inte är applicerbara på alla maskrosbarn även om det går att 

finna många likheter. Det finns olika sätt att definiera begreppet maskrosbarn, trots detta 

måste vi komma ihåg att varje upplevelse är unik och barn utvecklar motståndskraft 

olika. Vi tror att resiliens är något de flesta har inom sig, men att inte alla utsätts för 

risker nog att behöva utveckla den eller så utsätts personer för riskerna men omfattas 

inte av de riskfaktorer som behövs för att just denna individ ska utveckla sin resiliens. 

Vi har valt att förhålla oss positiva till begreppet ”maskrosbarn” men med anledning till 

vad ovan nämnt också ha distans till det. Författarna framställer inte sig själva som offer 

till vad de har gått igenom utan beskriver om resan från utsattheten till det liv de lever 

idag. 

 

I vår studie handlar ingen av böckerna om varken resiliens eller risk-och skyddsfaktorer, 

vilket gör vår teori intressant att applicera genom textanalys. Samtliga biografier och 

självbiografier beskriver en destruktiv problemfylld uppväxt där man med hjälp av 

resiliens kan belysa barnens förmågor och hur de utvecklas positivt trots den miljö de 

lever i. Det finns dock en brist i att det är just våra tolkningar av författarnas texter som 

ger oss vårt resultat och inte barnens egna uttryck om vad som har varit risk- och 

skyddsfaktorer för dem. 
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8.2 Varför är det viktigt att minska kunskapsluckan? 

Med en ökad kunskap om hur barn upplever det stöd socialtjänsten ger dem och vilket 

ytterligare stödbehov de upplever sig ha kan socialtjänsten och andra myndigheter 

tydligare se vilket faktiskt stödbehov de utsatta barnen har. Socialtjänsten och andra 

myndigheter har i olika grad och på olika sätt ingripit i samtliga böcker och mycket 

kritik kan riktas till hur de har valt att hantera barnens livssituationer. Det har 

förekommit manipulation och försök att dölja familjeproblem. Med kunskap kring det 

och hur barnen faktiskt upplever sina erfarenheter av att ha växt upp med en 

missbrukande förälder med psykisk ohälsa kan socialtjänsten och andra myndigheter 

lära sig att ställa fler frågor och vara mer uppmärksamma på tecken på barnens utsatta 

livssituation. Genom att få en djupare förståelse för hur barn upplever sina erfarenheter 

av mötet med socialtjänsten och andra myndigheter kan bland annat socialsekreterare ha 

denna viktiga aspekt i åtanke i bemötandet och arbetet med barn och på så sätt få dem 

mer delaktiga i utredningarna och ge dem möjligheten att själva påverka sina insatser. 

Det är viktigt att poängtera att då författarna växte upp hade Sverige ännu inte ratificerat 

Barnkonventionen och Socialtjänstlagen trädde inte laga kraft förrän 1982. 

 

Socialsekreterare och andra myndighetspersoner har ofta barnets bästa i åtanke men vi 

vill poängtera att det alltid finns mer att lära. Socialt arbete handlar om mänskliga 

beteenden och samhällets struktur, något som förändras med tiden och därför är det 

viktigt att alltid vara öppen för ny kunskap och nya metoder. Med kunskap om hur 

barnen själva upplever sina erfarenheter av att ha växt upp i familjer med föräldrar som 

har missbruksproblematik och psykisk ohälsa kan socialtjänsten och andra myndigheter 

lära sig att ställa fler frågor och vara mer uppmärksamma på tecken på barnens utsatta 

livssituation. 

 

8.3 Förslag på vidare forskning  

Vår studie har gett upphov till flertalet intressanta tankegångar och frågor hos oss. Vi 

upptäckte när vi sökte våra självbiografier och biografier att det mestadels var skrivna 

av författare som växte upp på 60-80 talet och vi saknade böcker skrivna av yngre 

personer som växte upp senare än 80-talet.Vi föreslår därmed studier som berör 

maskrosbarn födda på 1990-talet eller senare som växte upp efter att Socialtjänstlagen 
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trädde laga kraft och efter Sverige ratificerade barnkonventionen. Det skulle vara 

intressant att se hur barns stöd från socialtjänsten och ytterligare stödbehov ser ut idag i 

jämförelse med hur det såg ut på 1960-1990 talet i Sverige.  
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