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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier 

undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till 

socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk 

och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade 

intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa 

och välmående. Vilket vi sedan analyserade med hjälp av de teoretiska tolkningsramarna, 

Antonovskys teori KASAM och Bourdieus teori om Klassreproduktion. Resultaten visade att 

förekomsten av trygghetspersoner i barndomen samt möjligheten att uppleva en annan 

familjedynamik och miljö än deras egen hemmiljö har påverkat dem positivt. Även deras 

avhållsamma inställning till alkohol och droger samt deras starka ansvarskänsla har påverkat 

deras totala sociala kapital positivt. 
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Abstract 

The purpose of this qualitative interview study was to research with the help of sociological 

theories the reasons why resilient children despite a destructive childhood can evolve to social 

functioning humans. Resilient children in this study have grown up with addiction and/or 

mental illness among parents in childhood. Data was collected by semi structured interviews 

with four different themes: the social heritage, education and work, social network and health 

and well-being. Which we analyzed with the help of the theoreticalframeworks, Antonovskys 

theory Salutogenesis and Bourdieus Reproduction theory. The results showed that the 

presence of safety figures in childhood as well as the opportunity to experience a different 

family dynamic and another environment than their own home environment has affected them 

positively. Even their abstinence approach to alcohol and drugs, and that they have a strong 

sense of responsibility has affected their overall social capital positively. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: resilient children, social heritage, social capital, salutogenesis, reproduction 

theory 

 



 

 

 

 

 

 

 

TACK 

 

Vi vill tacka de modiga maskrosbarn, våra informanter, som givit oss sitt 

förtroende och sin tid och berättat om sina upplevelser från barndomen. 

Utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

 

Vi vill även tacka vår handledare universitetslektor Stefan Sjöberg som stöttat 
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1. Inledning 

Maskrosbarn är ett begrepp för de barn som klarar sig ur en uppväxt i familjer med föräldrar 

som har ett missbruk och/eller en psykisk sjukdom. Det är barn som trots detta växer upp till 

fungerande vuxna både socialt och psykiskt. Vi har båda varit fascinerade över hur vissa kan 

överleva mycket svåra händelser i sin barndom och ändå ha den motståndskraften att de sedan 

får ett liv som fungerande vuxna. Det ville vi undersöka ur ett sociologiskt perspektiv och ta 

reda på vilka orsakerna var till att de klarat sig bra. 

 

Sverige har som nation accepterat FN:s barnkonvention, som är ett rättsligt bindande 

internationellt avtal om mänskliga rättigheter för barn. (Förenta nationerna, 1989) Där står det 

bl.a. i artikel två att alla barn har samma rättigheter och lika värde, i artikel sex att alla barn 

har rätt till liv och utveckling och i artikel tolv att alla barn har rätt att säga sin mening och få 

den respekterad. Det står också att: 

Konventionsstaterna som är övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället 

och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör 

ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället. (Förenta 

nationerna, 1989) 

 

Hela familjer och speciellt barn påverkas negativt när en vuxen lider av missbruk eller 

psykisk sjukdom, vilket har börjat uppmärksammats allt mer i samhället. Föräldrarna har 

kunnat få olika vårdinsatser men oftast har det “glömts bort” att det finns barn i familjen. 

(Skerfving, 2007) Detta har sakta börjat förändrats och inom missbruksvården idag finns 

anhörigveckor, anhörigbehandling och barngrupper, oftast i kommunal regi, för barn vars 

föräldrar är missbrukare. Sveriges Folkhälsoinstitut har uppskattat andelen barn som lever i 

familjer där någon vuxen har en riskfylld alkoholkonsumtion till ca 20 % dvs. 385 000 barn 

(0-17år) år 2006. (Statens folkhälsoinstitut, 2008:10ff) 

 

Hur många barn som växer upp med en förälder som har en psykisk sjukdom i Sverige är mer 

osäkert och skiftande siffror förekommer. En uppskattning av Hansson & Östman (2002) har 

gjorts till cirka 100 000. Skerfving (2007) tittade på antalet psykiskt sjuka patienter vid en 

allmänpsykiatrisk verksamhets upptagningsområde i Stockholm och hur många av dessa som 

hade barn och fick fram att det motsvarade cirka 8 % av barnpopulationen i området. 

Översätter man det handlar det om 140 000 barn nationellt som har föräldrar med psykisk 

ohälsa och ca 45 000 barn som har föräldrar med allvarlig psykisk sjukdom. Tittar man på 

dessa siffror så handlar det idag om ca 500 000 barn dvs. vart 4:e till 5:e barn som har 

föräldrar med alkoholmissbruk och/eller psykisk ohälsa. Detta innebär 5-6 barn i varje 
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skolklass. Hur många av dessa som blir maskrosbarn och hur många av dem som själva 

kommer att utveckla ett eget alkoholmissbruk och/eller psykisk sjukdom är osäkert. 

Med denna studie vill vi få fram vilka orsakerna är som kan ha hjälpt till att utveckla 

motståndskraft mot en ogynnsam uppväxtmiljö för våra informanter som växte upp under 

1950-1970 talet. Vi valde därför att göra en kvalitativ intervjustudie med vuxna maskrosbarn 

sett ur ett sociologiskt perspektiv, där vi med hjälp av tidigare forskning och teorierna Aaron 

Antonovskys KASAM och Pierre Bourdieus Klassreproduktionsteori analyserar vårt resultat. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka orsaker till att maskrosbarn trots en destruktiv 

uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Detta gör vi genom att tolka de 

vuxna maskrosbarnens upplevelser av sin barndom, vilket ger oss en djupare förståelse för 

vad som kan ha bidragit till deras utveckling till maskrosbarn. 

 

1.2 Frågeställningar 

* Vilka faktorer kan ha bidragit till att informanterna växte upp som maskrosbarn, trots sin 

dysfunktionella barndom? 

* Hur har informanterna påverkats av och hanterat sin destruktiva uppväxtmiljö i vuxen ålder? 

* Vad upplever maskrosbarnen som de viktigaste förklaringarna till att de trots sin 

uppväxtmiljö klarat sig bra i livet? 

 

1.3 Uppsatsens koppling till sociologi 

Vi ämnar med denna uppsats studera maskrosbarnens sociala liv ur ett sociologiskt 

perspektiv, där människan som en social varelse påverkas av de sociala sammanhang de 

befinner sig i står i vårt fokus. Vår uppgift är att studera sambandet mellan våra informanters 

dysfunktionella uppväxt och hur deras sociala verklighet format dem till de maskrosbarn de är 

idag. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel där vi i kapitel ett tar upp studiens syfte samt 

frågeställningar och ger exempel på definitioner av begreppet maskrosbarn, samt presenterar 

vår egen definition. I kapitel två presenteras tidigare forskning om olika motståndskrafter i 

maskrosbarns liv, som vi sedan återkommer till i kapitel sex. I kapitel tre presenteras den 
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teoretiska tolkningsramen som utgörs av Antonovskys KASAM och Bourdieus teori om 

Klassreproduktion. I det fjärde kapitlet redogör vi för den metod vi använt i vår studie. Där 

redogör vi även för vår förförståelse av ämnet samt val av forskningsdesign, tillvägagångssätt, 

analysverktyg, samt diskuterar uppsatsens trovärdighet med validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etiska principer. I det femte kapitlet presenterar vi resultatet samt vår 

analys. I det avslutande sjätte kapitlet diskuterar vi slutsatsen av vår studie i förhållande till 

tidigare forskning och teorier, samt för en metoddiskussion och ger förslag till fortsatt 

forskning inom området. 

 

1.5 Definition av maskrosbarn 

I Bonniers svenska ordbok (2002) står det: 

maskrosbarn barn som trots svåra uppväxtförhållanden klarar sig bra 

 

I Norstedts svenska ordbok (2006) står det: 

maskrosbarn barn som lever under svåra villkor och lär sig att bemästra dem 

 

I Cronströms bok Dansa med träben kan man ta del av hennes definition av maskrosbarn som 

hon använde sig av vid val av informanter till hennes undersökning i ämnet, och den lyder 

som följer: 

Att som barn ha vuxit upp i hem som präglats av föräldrar som på grund av missbruk och/eller allvarlig 

psykisk störning under långa perioder inte har kunnat ta hand om sig själva, ännu mindre fungera som 

förälder för sina barn. Att som vuxen vara psykiskt frisk och ej missbrukande, och kapabel att ta hand 

om sig själv och eventuella barn. Att kunna kvalificera sig för ett arbete – och behålla det, och ha 

förmågan att etablera nära relationer – och behålla dem – med vänner såväl som med det motsatta 

könet. (Cronström, 2003:17) 

 

Vi har valt att använda oss av Cronströms definition utifrån vårt sociologiska perspektiv vid 

urvalet av våra informanter, då hennes definition kan kopplas till flera aspekter i vuxenlivet 

och det totala sociala kapitalet, bestående av relationer, arbete och hälsa. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi svensk och internationell forskning av relevans för vår studie. Vi 

har genomfört en intervjustudie och vi redogör här för fem tidigare intervjustudier där det 

fokuseras på maskrosbarn och motståndskraft. 

 

2.1 Dansa med träben 

Cronström beskriver i sin bok Dansa med träben, hur de ensamma och sorgsna barnen, med 

sitt modiga, uthålliga, förtröstansfulla sinne växer upp till kompetenta och modiga vuxna. I 
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studien framträder maskrosbarns konst i överlevnad och kreativa förmåga att skaffa sig 

”proteser” för att dölja bristerna från uppväxtåren och det höga pris de vuxna maskrosbarnen 

har fått betala i form av kvardröjande sorg och saknad. Hennes bok bygger på en 

intervjustudie med 13 vuxna maskrosbarns berättelser, och resulterade i positiva reaktioner 

och en djup förståelse från de barn som växt upp med en maskrosförälder. 

 

Enligt Cronström har flera tillförlitliga undersökningar visat att utan någon form av mänsklig 

värme och kärlek under de allra första åren i livet, vissnar och dör den tåligaste 

barnablomman, så även ett maskrosbarn. Maskrosbarnen överlever denna brist på mänsklig 

värme och kärlek genom att de förmår hämta näring ur den magraste jorden, likt en 

maskrosblomma, för att få tillgång till och tillgodogöra sig varje stund av värme och 

gemenskap som krävs för deras överlevnad enligt Cronström. (2003:31) 

 

De vuxna maskrosbarnen i hennes studie lärde sig tidigt att ta för stort ansvar och försöka 

förebygga elände och undvika kaos på alla sätt som var möjliga i deras dysfunktionella 

uppväxtmiljö. Genom att finnas tillhands för sina syskon och dysfunktionella föräldrar 

tvingades de att bära ett alltför stort ansvar och uppfinna lösningar på det omöjliga. Det stora 

ansvar dessa maskrosbarn fick bära som barn, hämmade dem i deras utveckling enligt 

Cronström. (2003:39ff) 

 

Flera av de livshistorier som Cronström fått tagit del av i sina studier angående maskrosbarn, 

handlar om psykiskt sjuka mödrar som utsatts för en ödesdiger händelse i sin barndom, vilket 

har lett till att de mentalt stannat i växten och inte utvecklats till ansvarskännande individer 

som vuxna. När dessa kvinnor får egna barn är de dåligt utrustade för uppgiften att möta 

barnets behov och utveckling. Deras försök att kontrollera barnet utifrån sin egen osäkerhet 

försvåras ju äldre barnet blir. Då mödrarna inte förmår se det växande barnet utveckla 

färdigheter och en egen identitet, diskvalificerar de barnet för att upprätthålla sin egen 

bristande självkänsla och fördömer allt som barnen säger eller gör som fel och ofullkomligt. 

Dessa maskrosbarn har fått kämpa hårt för att både axla ett betungande ansvar och successivt 

fått tagit över vuxenrollen, samtidigt som föräldrarnas behov av att diskvalificera dem ökat, 

vilket hos dessa barn ger en lägre självkänsla och skuldkänsla för att de klarar tillvaron bättre 

än sina föräldrar menar Cronströms i sin studie. (2003:61) 
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2.2 Att växa mot alla odds. Från födelse till vuxenliv 

Werner & Smiths klassiker bygger på deras gedigna forskningsstudie om en grupp barn på 

Kauai i Stilla havet och deras uppväxt från födelsen till 42 års ålder. Werner & Smiths 

beskriver de friskfaktorer runt ett barn som kan kompensera för de psykosociala riskerna de 

utsätts för då de växer upp i svåra psykiska och sociala miljöer. Stödfaktorer i barnets miljö 

samspelar med barnets egenskaper och ger dem den stressmotståndskraft de behöver för att 

utvecklas till en vuxen människa, kapabel att älska, arbeta och leka, samt uppnå en god 

psykisk och social hälsa. (Werner & Smith, 2003) 

 

Enligt Werner & Smiths forskning är de riskfaktorer som de och tidigare forskare studerat 

olika. Men den gemensamma kärnan av de individuella egenskaperna som kan motverka eller 

dämpa en individs reaktion på t.ex. föräldrars psykiska sjukdom och stressfyllda livshändelser 

är: förmågan att se framåt, tillfredsställande studieresultat, ett lättsamt temperament samt 

kompetens att sköta ansvarsfulla uppgifter under uppväxtåren. Även en förälders goda 

självkänsla och utbildning som barnen respekterar, eller ett kärleksfullt föräldrasubstitut som 

t.ex. mor- och farföräldrar eller annan närstående person, kan påverka och motverka 

reaktionen på de riskfaktorer som individen utsätts för. Trygghetspersoner i barndomen är ett 

tema som har betydelse för vår studie, alla våra informanter berättar om det. 

 

De positiva motpolerna till sårbarhet och riskfaktorer är motståndskraft och skyddsfaktorer. 

Vilket enligt Werner & Smiths kan påverkas av både biologiska riskfaktorer som genetiskt arv 

och stressfyllda livsmiljöer samt social miljö och kultur där individen växte upp. 

Motståndskrafterna och skyddsfaktorerna kan vara större eller mindre hos olika personer. 

Skyddsfaktorer mildrar en individs reaktion i situationer som normalt skulle ge ett negativt 

resultat och ger sig tillkänna i kombination med en riskfaktor. En skyddsfaktor kan även 

minska de skadliga riskfaktorerna och dämpa en negativ kedjereaktion när individen hamnar i 

en risksituation. Detta kan stärka självkänslan och egenförmågan, så att individen blir 

medveten och söker andra utvägar ur en risksituation. Dessa faktorer återkommer vi till i vårt 

resultat. (Werner & Smith, 2003:25ff) 

 

Sårbarhet uppstår genom ett samspel mellan olika faktorer och levnadsomständigheter, så 

även motståndskraften, som regleras mellan olika skyddsfaktorer i barnets personlighet, i 

familjen och i det sociala sammanhanget. Andra avgörande faktorer avser stressfyllda 
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livshändelser som påverkar högriskbarn under alla utvecklingsstadier i livscykeln är, kön och 

det kulturella sammanhang där individen utvecklas. Pojkar är som små känsligare för 

biologiska störningar, vanvård, misshandel och ekonomiska problem än flickor. För att i 

ungdomsåren vara det motsatta, då det är flickorna som är mer sårbara än pojkarna, speciellt 

om de själva blivit mödrar som unga. (Werner & Smith, 2003:36ff) 

 

2.3 Psykosociala resurser och sambandet mellan fysisk misshandel i 

barndomen och välmående som vuxen 

Pitzer & Fingerman (2010) har genom intervjuer och enkäter studerat 2711 st. vuxna i åldern 

25-74 år som har vuxit upp med båda föräldrarna, där 654 st. under sin uppväxt varit utsatta 

för allvarlig fysisk misshandel av någon eller av båda sina föräldrar. I tidigare studier har man 

sett att fysisk misshandel från föräldrar under uppväxtåren kan påverka välbefinnandet och 

hälsan negativt under resten av livet. Trots detta är det vissa som klarar sig utan fysisk och 

psykisk ohälsa som vuxna. Vilken motståndskraft besitter dessa individer? Då forskarna 

studerade känslomässig support, praktisk support samt personlig kontroll hos dessa individer 

som vuxna så fann de att personerna med en högre personlig kontroll hade bättre fysisk hälsa 

överlag och motståndskraft mot psykisk och fysisk ohälsa. En känsla som vuxen att man kan 

uppnå sina mål och övervinna hinder är en styrka för de vuxna som barn har varit offer för 

allvarlig fysisk misshandel. Man såg också i studien att de som barn hade varit offer för 

allvarlig barnmisshandel och som vuxna hade en högre personlig kontroll, hade samtidigt som 

vuxna ett större emotionellt stöd runtomkring sig från vänner och familj. (Pitzer & Fingerman, 

2010:425ff) 

 

2.4 Att överleva och övervinna en traumatisk barndom 

Defrain m.fl. (2003) har studerat vad 90 personer har skrivit om sin traumatiska barndom och 

på vilket sätt de tror de övervunnit den. Forskarna anser att man som barn inte har något annat 

val än att uthärda sin traumatiska barndom men att man som vuxen senare kan övervinna den. 

Av de 90 personerna var det 83 % som hade lyckats övervinna sin barndom enligt deras egen 

utsago. Som en skrev: 

– Överleva är att bara klara det. Jag gjorde det. Att övervinna är att sätta allt i perspektiv, förstå det, och 

acceptera det som en del i ditt liv men inte låta det styra ditt liv. (Defrain et al., 2003:142) 
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Att överleva som barn: 

42 % av deltagarna hade i sin barndom någon släkting som betytt mycket för deras 

överlevande, som syskon, någon av föräldrarna, fastrar och farbröder och morföräldrar. För 

70 % var andlighet eller religion viktigt för deras överlevande, de hade fått hopp genom detta 

och bad regelbundet under svåra perioder i barndomen. Många flydde in i böcker, ut i naturen 

och in i skolarbetet eller andra aktiviteter för att fly sin barndom. Vissa flydde in i sig själva, 

genom dissociering. Flera accepterade bara livet som det var och förstod inte att det fanns 

något annat. 

 

Att övervinna det som vuxen: 

50 % hade gått i stödgrupper som vuxna för att läka från sin traumatiska barndom. 83 % hade 

som vuxna utvecklat olika hobbies och intressen som kom från deras coopingstrategier som 

barn, vilka bl.a. var att läsa, konstnärliga aktiviteter, musik och poesi. 74.7 % hade själv 

skaffat barn vilket sågs som positivt av dem. De flesta hade som vuxna lärt sig se sina egna 

behov istället för att hela tiden behöva fokusera på andras behov utifrån rädsla och oro. Trots 

att dessa människor har överlevt och övervunnit sin traumatiska barndom så hade de ännu 

“ärr” efter den som olika rädslor, fobier, mardrömmar och obehagliga minnen som de får leva 

med. (Defrain et al., 2003:117ff) 

 

2.5 Att avancera från fattigdom: Sociala klasser världen över och dess 

relation till motståndskraft 

Abelev (2009) har undersökt social rörlighet och motståndskraft och vilka faktorer som spelar 

roll när människor går från en barndom i socialgrupp tre med en mångfald av riskfaktorer i 

omgivningen till utbildade vuxna i medelklassen. Hon har använt sig av Bourdieus begrepp 

habitus, vilket vi också använder oss av i vår studie, och hon har intervjuat 48 vuxna, idag 

utbildade svarta amerikaner som har gjort eller håller på och gör en klassresa från fattigdom 

till medelklassen. De var alla först i sin släkt att gå på college, och idag går hälften på 

universitetet och den andra hälften är ute i arbetslivet i akademiska yrken. 

 

De faktorer som gjort att de lyckats med sin akademiska karriär och klassresa, var i första 

hand att de hade fått möjlighet att byta från sin lokala skola i ett “sämre” område till en skola i 

ett annat område som hade bättre studieresultat överlag. Detta skedde efter att barnet blivit 

upptäckt som begåvad och då fått en mentor från medelklassen. Detta gjorde också att barnet 
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började umgås i andra sociala kretsar och fick tillgång till ett nytt kontaktnät med andra 

sociala koder samt lärde sig ett annat sätt att interagera med människor. Den andra faktorn var 

att mentorn själv stödde eller såg till att någon annan stödde barnets skolgång ekonomiskt 

t.ex. med ett stipendium. Den tredje var att mentorn från medelklassen hjälpte barnen med en 

plan för att klara av att stanna i skolan och undvika sådant som oplanerade graviditeter, 

drogmissbruk och kriminalitet som fanns runtomkring barnets i dennes hemmiljö. (Abelev, 

2009:134) Barnet fick också genom sin mentor tillgång till medelklassens synsätt på olika 

saker. Som t.ex. hur man i medelklassen behandlar auktoriteter då man känner sig som en 

jämlike, vilket är helt olikt socialgrupp tres attityd till auktoriteter som är mera underdånigt. 

De fick även kunskap om hur skolsystemet fungerar och hjälp att manövrera sig i det och ta 

tillvara på de möjligheter som finns, något som deras föräldrar i socialgrupp tre inte har 

kunskap om och därför ej möjlighet till. (Abelev, 2009:119) Hur skola och utbildning 

påverkar socialklass mobilitet är ett tema som har stor betydelse för vår studie då vi analyserar 

våra informanter skildringar. 

 

3. Teoretiskt angreppsätt 

I vår studie har vi valt två sociologiska teorier som vi använder som analysverktyg för att 

analysera vårt empiriska material och därigenom söka svaren på våra frågor och vårt syfte 

med denna studie. Dessa två teorier är Aaron Antonovskys, KASAM och Pierre Bourdieus 

Klassreproduktion, som belyser människans psykiska motståndskraft respektive 

kapitalkonverteringsmöjligheter i samhället ur ett sociologiskt perspektiv, vilket vi går in 

djupare på nedan. Vår fokus ligger på hur maskrosbarnet utvecklats ur en näromgivning full 

med riskfaktorer. Teorin KASAM bygger på i vilken utsträckning vissa människor äger 

motståndskraften till att klara de påfrestningar de utsätts för som individer, och hur de trots en 

dysfunktionell uppväxt och kriser i livet upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och 

hanterbar i likhet med våra informanter. I teorin om Klassreproduktion kan man se hur en 

människas habitus, fält och kapital påverkats av dennes sociala arv samt senare integration i 

samhället. 

 

3.1 KASAM 

Vad det är som gör att vissa av oss klarar påfrestningar i livet med hälsan i behåll beror enligt 

Aaron Antonovsky på i vilken utsträckning de upplever sin tillvaro som meningsfull, 

begriplig och hanterbar. Antonovsky grundar sin teori om KASAM – Känslan av 
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sammanhang, på hans tidigare forskning angående hälsans ursprung i sitt salutogena synsätt, 

vars inriktning var att förutsäga vilka konsekvenser stress har för människors hälsa. Hans 

arbetshypotes uteslöt patogena sjukdomar och inriktade sig istället på generella 

motståndsresurser - GMR, som t.ex. socialt stöd, jagstyrka, kultur och pengar dvs. allt som 

kan ge kraft till att bekämpa en mängd olika stressorer. De gemensamma för alla GMR är att 

de bidrar till att göra de stressorer som människor utsätts för begripliga, vilket innebär en 

känsla av sammanhang för den drabbade enligt Antonovsky (2009: 16f) En människas 

motståndsresurser är alltså allt det som ger dem styrkan att klara av de stressorer de möter 

under sin uppväxt, vilket vi återkommer till mer ingående i vår analys, då dessa resurser är 

viktiga faktorer för våra informanters hälsa och välmående. Dessa resurser utvecklas gradvis 

och delas enligt Antonovsky in i spädbarnsår och barndom vilka vi redovisar för nedan 

tillsammans med begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. 

 

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt begripbart. Där det för en människa med hög känsla av begriplighet, är 

förutsägbart eller åtminstone går att ordna och förklara, de stimuli som han eller hon möter i 

framtiden. En person med hög känsla av begriplighet har även förmågan att gripa tag om 

verkligheten i oönskade traumatiska händelser, som t.ex. dödsfall, misslyckanden och 

separationer. Medan en person med låg begriplighet som råkar ut för händelser av olyckliga 

slag, räknar med att resten av livet fortsätter på det viset, likt en olycksfågel som har svårighet 

att greppa tag om svåra situationer i livet. Detta i jämförelse med hur en person med hög 

begriplighet upplever livets skeenden, som erfarenheter och utmaningar de möter och kan 

handskas och uthärda, trots tidigare negativa upplevelser av livet, vilket vi återkommer till i 

vår analys (Antonovsky, 2009:44) 

 

Hanterbarhet är upplevelsen av resurser att hantera de svårigheter man utsätts för av yttre 

stimuli, eller de krav man ställs inför i livet. De resurser som står till ens förfogande i svåra 

stunder kan härröra till ens egen kontroll eller andras i ens närhet t.ex. make/maka, vänner, 

kollegor eller ens läkare. Någon man känner att man kan lita på i svåra stunder i livet. En 

person med hög känsla av hanterbarhet känner sig inte som ett offer för omständigheterna, 

utan tar tag i situationen, reder upp den på bästa möjliga sätt och sörjer inte för alltid. 

Hanterbarhetens betydelse för våra informanter, återkommer vi till i vår analys. (Antonovsky 

2009:45) 
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Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man känner att ens liv har en känslomässig 

innebörd och att en del av ens problem och krav är värda att investera i. En person med högt 

värde av meningsfullhet, ser inte utmaningar, engagemang eller olyckliga upplevelser som en 

börda. De konfronterar istället händelsen för att söka en mening och göra det bästa av 

situationen och komma igenom den med värdigheten i behåll, vilket vi återkommer till i vår 

analysdel. (Antonovsky, 2009:45f) 

 

Spädbarnår och barndom 

För att det lilla barnet skall nå känslan av ett sammanhang, krävs det att världen omkring det 

blir begriplig. Där det grundläggande behovet av stabilitet beror på den känslomässiga 

bindningen till den sociala omvärlden, vilket anses vara en avgörande betydelse för barnet att 

kunna tillgodose sig behovet av stabilitet. Begripligheten utvecklar det lilla barnet i samspel 

med andra i sin omgivning och söker rent biologiskt kontakt och närhet till sina föräldrar för 

att inleda ett samspel med omvärlden och tillgodose sina behov. Världen blir inte begriplig för 

det lilla barnet, förrän den fysiska och sociala världen blir välbekant och till en rutin. 

(Antonovsky, 2009:132) Genom att barnet får erfarenhet av medbestämmande i sociala 

situationer ger de dem en känsla av meningsfullhet. Det är därför viktigt att möta barnet med 

omtanke och att barnet får känna sig betydelsefullt och respekterat för att det ska kunna 

anpassa sig till sin omgivning. Det gråtande lilla barnet som möts med omsorg och kärlek ges 

en känsla av meningsfullhet, mot om det skulle bemötas med stryk eller att ignoreras, vilket 

kan leda till att barnet nedvärderar sig själv. (Antonovsky, 2009:135) Basen i upplevelsen 

hanterbarhet behöver barnet få i gensvar från de vuxna i deras omgivning för att finna en 

balans. Genom respons från föräldrar och omgivning får barnet med sig olika erfarenheter i 

livet. Får då barnet lära sig att allt det gör är fel, och blir bestraffat för det, så lär sig barnet att 

det aldrig kan göra något rätt och riktigt. (Antonovsky, 2009:136) 

 

3.2 Klassreproduktion 

Habitus, fält och kapital är tre viktiga begrepp i Pierre Bourdieus sociologiska teori om 

klassreproduktion. Bourdieu var bl.a. influerad av Max Webers teori om klass och 

stratifikation. 
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Habitus 

Habitus innebär de värderingar som en person växer upp med och dennes senare synsätt på 

världen. En människas habitus är ett system av olika dispositioner som människan får från 

födseln från sin omgivning, som sedan bestämmer hur en människa värderar, uppfattar, 

handlar och tänker i de sociala sammanhang den befinner sig i. (Broady, 1989:20f) Personer 

med olika habitus har olika smak, vad en person anser vara lämpligt, eftersträvsamt och 

normalt ser en annan som onormalt, vulgärt och olämpligt. Det gäller i alla områden t.ex. 

heminredning, klädsel, privatekonomi utbildning och språkbruk (Broady, 1989:24f). En 

persons habitus styr vilka val personen gör, vilket vi i vår analys kommer att titta mer 

ingående på, om han t.ex. läser faktaböcker eller veckotidningar eller om han uppskattar jazz 

eller dansmusik. (Bourdieu, 1993:290f) 

 

Smak 

Människor med olika klasstillhörighet och habitus har olika smak. Det är de högsta klasserna i 

samhället som har den yttersta bestämmanderätten om den dominerande smaken i samhället 

“den goda smaken”, och avgör vad som anses vara betydelsefullt och passande, den s.k. 

finkulturen. (Bourdieu & Darbel, 2007:59f) Något vi återkommer till i vår analysdel. 

 

Fält 

Fält är gemensamma arenor som människor verkar på, där det finns attraktiva åtråvärda 

tillgångar som aktörerna vill ha. Bourdieu ställde sig frågan hur olika aktörer på arenan 

förhåller sig till varandra genom sociala positioner och aktörernas habitus och deras 

symboliska och ekonomiska tillgångar. Genom detta byggde han sedan upp en kartläggning 

av de objektiva relationerna mellan de olika positionerna. (Broady, 1989:35ff) 

 

Olika kapital och kapitalkonvertering 

Bourdieus kapitalbegrepp handlar inte bara om ekonomiskt kapital utan vilka sociala och 

kulturella tillgångar man har. Det sociala kapitalet utgörs av sociala relationer, kontakter och 

ett rikt socialt nätverk som är viktigt för att ta sig framåt i livet. Med sina kontakter i det 

sociala kapitalet utbyter man bl.a. bekräftelse. Det kulturella kapitalet utgörs bl.a. av kultur, 

bildning samt intresse för olika konstformer och fritidsaktiviteter. Det ekonomiska kapitalet är 

materiella tillgångar och kunskap om t.ex. penningmarknaden. Detta kan sedan omvandlas till 

symboliskt kapital i en kapitalkonverteringsstrategi, som man visar upp i världen som t.ex. 

körkort, klädstil, titlar mm på olika fält, där man konkurrerar om gemensamt eftersträvsamma 
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tillgångar. (Broady, 1989) (Giddens, 2002:278ff) De olika kapitalens betydelse är något vi tar 

upp senare i vår analys då detta är teman som återkommer i flera av våra informanters 

berättelser. 

 

Kapitalets totalvolym, d.v.s. ekonomiskt, kulturellt och socialt tillsammans, är den största 

skillnaden mellan de olika klasserna. De högre klasserna har den största totalvolymen medan 

de lägsta klasserna har den minsta totalvolymen. De i den högsta klassen har mest ekonomiskt 

kapital samt konsumerar mest kulturellt kapital. De olika klasserna delas också in i 

fraktioner/grupper beroende på vilket kapital som är mest dominerande i den fraktionen. 

Dessa fraktioner kan innefatta personer med högt kulturellt kapital men lågt ekonomiskt som 

t.ex. högskolelärare, och högt ekonomiskt men lågt kulturellt som t.ex. en vd i ett företag. 

(Bourdieu, 1993:272f) 

 

Reproduktionsstrategier 

Reproduktionsstrategier innebär hur olika individer eller grupper omedvetet strävar efter att 

på olika sätt utvidga eller bibehålla sitt kapitalinnehav för att bevara eller förbättra sin 

position i klasstrukturen, vilket vi kommer att titta på mer ingående på i vår analys. I det 

sociala rummet sker sedan ”förflyttningar”, vertikala eller transversala beroende på vilket 

kapital de berikat sig med. En person som utökat sitt kulturella kapital och därigenom 

avancerar i sin karriär, ökar volymen i samma fält och då sker en vertikal förflyttning. Är det 

istället så att en transversal förflyttning sker så innebär det att ett kapital konverteras till ett 

annat kapital, och då sker en förflyttning in i ett annat fält, detta sker i horisontalled, och 

varken den totala kapitalvolymen förändras eller personens position i vertikalled i det sociala 

rummet. (Bourdieu, 1993:286ff) 

 

Klass och konvertering 

De val av livsstil en människa eller grupp väljer, indikerar klasstillhörighet enligt Bourdieu 

(Giddens, 2007: 278f). De fyra kapitalformerna tillsammans spelar roll för en människas 

klasstillhörighet men man behöver också titta på strukturen i relationerna mellan alla de 

relevanta egenskaperna (kön, ålder, social härkomst, etnicitet, olika sorters kapital, inkomst, 

utbildningsnivå, kontakter) för att definiera den sociala klassen enligt Bourdieu (1993:258). 

Indelningen av olika klasser sker inte linjärt utan som ett nätverk av faktorer vars samband 

sätts ihop och sedan blir klasser och klassfraktioner. (Bourdieu, 1993:259ff) Kapitalets 

totalvolym är den största skillnaden mellan de olika klasserna. Den största totalvolymen har 
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de högre klasserna, medan de lägsta klasserna har den minsta totalvolymen. (Bourdieu, 

1993:272f) Inom alla klasser finns en “normal” förväntad livsbana men det finns alltid några 

få medlemmar i gruppen som kommer att frångå denna och antingen röra sig högre eller lägre 

beroende på volymökning eller minskning samt strukturen av deras olika kapital, vilket gör att 

personen konverterar från en klass till en annan klass. (Bourdieu, 1993:266f) I vår analysdel 

återkommer vi till betydelsen av klasskonvertering för det är ett tema i flera av våra 

informanters redogörelser. 

 

4. Metod 

Under denna rubrik redogör och beskriver vi vår förförståelse i ämnet maskrosbarn samt val 

av forskningsdesign. Här redogör vi även för vårt tillvägagångssätt i urvalet av 

forskningslitteratur och intervjupersoner samt de analysverktyg med en hermeneutisk ansats 

som vi använt oss av i vår studie. Därefter diskuteras uppsatsens trovärdighet samt de etiska 

principerna vi använt oss av enligt Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011). 

 

4.1 Förförståelse 

Innan vi började med vår studie hade vi vissa föraningar men inga svar på varför vissa barn 

från destruktiva familjeförhållanden med missbruk och/eller psykisk sjukdom klarar sig bra i 

livet och som vuxna är att betraktas som maskrosbarn, medan andra barn i samma familj går 

samma väg som sina föräldrar in i missbruk och/eller psykisk sjukdom. Vi har båda haft 

maskrosbarn i bekantskapskretsen och vi hade läst litteratur i ämnet som Dansa med träben. 

Maskrosbarn och andra- om överlevandens konst och pris av Solveig Cronström (2003), 

vilket väckte vårt intresse att fördjupa oss i ämnet ur ett sociologiskt perspektiv. 

 

4.2 Forskningsdesign 

I vår studie angående de vuxna maskrosbarnen, valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie 

av den semistrukturerade modellen. Utifrån vårt syfte och frågeställning utformade vi en 

intervjuguide med intervjufrågor som vi bedömde var relevanta för att besvara syftet och 

frågeställningen. Dessa intervjufrågor har vi sen delat in under fyra centrala teman. Detta är 

enligt Bryman (2002:301) en flexibel intervjuprocess, där man använder sig av en 

intervjuguide med specifika teman som berör ämnet i studien, vilket passar bra med vårt syfte 

då vi ämnar undersöka och tolka våra informanters egna upplevelser av sin destruktiva 

uppväxtmiljö. Frågorna i studieguiden behöver inte följa den ursprungliga ordningen, utan det 
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kan även ingå kompletterande frågor samt tanketrådar från tidigare intervjupersoner som kan 

beröras och presenteras för den aktuella intervjupersonen, vilket vi använde oss av under våra 

intervjuer med våra informanter. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Urval av litteratur 

För att hitta tidigare användbar och relevant svensk och internationell forskning i vårt 

forskningsområde så gjorde vi sökningar på Gävle högskolebiblioteks hemsida. Vi gjorde två 

sökningar i databasen EBSCOhost Discovery Service och begränsade resultaten med att de 

skulle vara Scholarly (Peer Reviewed) Journals och Full Text (online) samt vara publicerat i 

en 10 års period mellan 2001-2010. Första sökningen på ”resilient” + “children“ fick vi 650 

st. träffar. Vi gick sedan igenom de första 200 och valde ut två forskningsartiklar som vi 

ansåg belyste olika delar i vår studie samt byggde på intervjustudier och hade ett sociologiskt 

perspektiv. Sen gjorde vi om sökningen med sökorden “surviving” + “traumatic” + 

“childhood”, där fick vi 30 st. resultat och valde ut en som var intressant för vår studie. 

Böckerna fann vi via sökning i Libris på ”maskrosbarn” där vi fick 45 träffar och valde ut två 

som båda presenterar resultat av forskningsstudier där intervjustudier ingick, vilket gjorde att 

vi fann dem relevanta för vår studie. 

 

Urval av intervjupersoner 

Den urvalsstrategi vi använt oss av för att få tag på intervjupersoner till vår studie är en 

målinriktad sampling, som innebär att vi med fördefinierade kriterier enligt Cronströms 

definition om maskrosbarn (2003) väljer ut informanter som passar in i vår studie. (DePoy & 

Gitlin, 1999) När vi genomförde vårt urval så sökte vi våra informanter genom affischer på 

bl.a. Högskolan i Gävle och möteslokaler för ACA- Adult Children of Alcoholics, där vi 

presenterade vår studie, samt att vi lade ut förfrågningar och sökte informanter på olika 

internetsajter. Vid vår första kontakt med informanterna kontrollerade vi att de passade in 

under våra kriterier och vår definition av maskrosbarn för att passa in i vår studie. Våra 

kriterier var att de hade vuxit upp med föräldrars missbruk och/eller psykisk sjukdom och 

ansåg sig vara maskrosbarn som idag och under en längre tidsperiod fungerat socialt och 

psykiskt. På detta sätt fick vi fram de fem informanter som ingår i vår studie där fyra av dem 

är kvinnor och en är man.  
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Datainsamling 

Vi valde att intervjua våra informanter tillsammans och hade innan delat upp vilka 

informanters intervjuer vi skulle transkribera. Den av oss som skulle transkribera intervjun 

fick även huvudansvar, ställde frågorna och spelade in på sin diktafon, medan den andre 

antecknade intressant information och stack in med följdfrågor där det behövdes. Innan vi 

började intervjua våra informanter fick de ta del av informantbrevet (se bilaga 1) som vi 

utarbetat enligt riktlinjer från Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011) vilket vi 

presenterar under kapitlet Etiska principer. 

 

Efter samråd och samtycke med våra informanter, genomfördes fyra av intervjuerna i våra 

hem och en på ett av informanternas kontor för att ämnets känsliga natur inte skulle dryftas i 

offentlig miljö. Intervjuerna spelades in, vilket informanterna muntligt samtyckt till innan vi 

påbörjade intervjuerna. Intervjuguiden bestod av 27 frågor uppdelat i fyra olika teman: “Det 

sociala arvet”, “Skola och arbete”, “Socialt nätverk” och “Hälsa och välmående” (se bilaga 2), 

som vi ansåg täckte in de områden som passade in i vår frågeställning och svarade på 

forskningsstudiens syfte utifrån de valda teorierna. Intervjuerna tog vardera mellan ca en och 

en halv till tre timmar att genomföra med avbrott för fika och en stunds reflektion, vilket vi 

ansåg var viktigt med tanke på det känsliga ämnet i vår studie och de tankar som våra frågor 

väckte hos informanterna. 

 

Under intervjuprocessen försökte vi upptäcka frånvarande dolda berättelser (Larsson, Sjöblom 

& Lilja (red.), 2008:159ff) dvs. känsliga minnen från deras barndom som de efter en stunds 

reflektion delade med sig av. Denna öppenhet från våra informanter gav oss en möjlighet att 

ställa följdfrågor, vilket vi med finkänslighet tog hänsyn till, då det är viktigt att vi som 

forskare inte försöker pressa fram information ur informanterna utan respekterar deras 

gränser. Vi fick under intervjuerna höra av några informanter att de tyckte det kändes positivt 

att prata om sitt förflutna och att det var väldigt få som någonsin fått höra dem berätta om sin 

barndom, samt att det kändes bra för dem att vi lyssnade på deras livshistoria. När vi lyssnade 

igenom intervjuerna och transkriberade dem ordagrant upptäckte vi i några fall att det fanns 

viktig information som var oklar så då ringde vi upp den berörda informanten och ställde nya 

frågor, för att klargöra allt. I texten avidentifierade vi viss information om våra informanter 

som var identifierbar. (Närvänen, 1999:67) Därefter analyserade vi våra data som vi beskriver 

i kapitlet nedan, analysverktyg. 
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4.4 Analysverktyg 

Ansatsen i vår studie har varit hermeneutisk där syftet enligt Kvale (1997:49) inte är att finna 

sanningar utan att finna den giltiga och gemensamma förståelsen av textens mening. I vår 

retrospektiva studie innebär detta att det är informanternas tillbakablick på sin uppväxt som 

analyseras enligt den hermeneutiska ansatsen, där deras dysfunktionella uppväxt och sociala 

arv kan ses som en del i helheten till att de växte upp till vuxna maskrosbarn. Enligt Kvale 

(1997:42) är forskarens förkunskaper i det valda ämnet av stor betydelse i den hermeneutiska 

tolkningen vilket har varit av vikt både under våra intervjuer med informanterna samt då vi 

analyserade vårt datamaterial. Vi har i vår studie använt oss av den hermeneutiska cirkeln som 

tolkningsmetod för att analyserade vårt insamlade datamaterial, vilket gav oss en djupare 

förståelse för meningen i vårt datamaterial och informanternas levnadshistoria (Kvale, 

1997:51) Vi började med att transkribera det inspelade datamaterialet som vi sedan 

analyserade med hjälp av meningskoncentrering. På detta sätt reducerade vi vårt insamlade 

datamaterial till kortare koncisare formuleringar, som sedan blev lättare att hantera och tolka. 

Vårt insamlade datamaterial hade vi delat upp i fyra teman, som vi sedan analyserade tema för 

tema. På detta sätt kunde vi sedan tolka de enskilda delarna i texten och jämföra den med 

helheten (Kvale, 1997:174) 

 

4.5 Uppsatsens trovärdighet 

I detta kapitel tar vi upp validiteten, reliabiliteten och generaliseringen i vår studie. 

 

4.5.1 Validitet 

Validiteten i kvalitativ forskning gäller forskarens hantverkskicklighet under en 

undersökning, där forskaren fungerar både som ett mätinstrument och tolkare av den 

insamlade data. Validiteten handlar om hur man observerar, identifierar och mäter det man 

säger sig göra. (Bryman, 2002:257) Det må tyckas problematiskt att mäta den externa 

validiteten i vår studie då det endast ingår fem informanter och den är därmed mycket 

begränsad. Men omfattningen av vårt insamlade datamaterial anser vi räcker för att tolka, 

analysera och svara på vårt syfte vilket stärker den interna validiteten och vår målsättning 

med denna studie. Vår intervjuguide med öppna relevanta frågor, gjorde det möjligt för 

informanterna att fördjupa sig i valda delar och dela med sig av sin personliga erfarenhet på 

de frågor vi ställde, där svaren kan kopplas till vår frågeställning och vårt syfte i denna studie, 

vilket ökar trovärdigheten och stärker den interna validiteten. 
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4.5.2 Reliabilitet 

Genom att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av de faser som ingår i en 

forskningsprocess, säkerställer forskare pålitligheten i studien genom ett granskande synsätt. 

Detta gäller bl.a. problemformuleringen, intervjuutskrifter och val av undersökningspersoner 

enligt Bryman (2002:260) De faser som ingår i denna studie har vi på ett tydligt sätt försökt 

att påvisa genom att presentera varje fas för sig, vilket förenklar för läsaren att förstå studiens 

forskningsprocess. 

 

4.5.3 Generalisering 

Kvalitativa forskningsresultat är ofta svåra att generalisera, då forskarna genomför sina 

observationer och intervjuer med endast ett litet antal individer från en viss grupp människor 

likt vår studie. Pga. detta anser kritikerna att det är omöjligt att generalisera resultatet med 

andra grupper i andra miljöer. Därför ska resultatet från en kvalitativ forskning generaliseras 

till teori istället för till population, där det är kvaliteten på de teoretiska slutsatserna som 

formas utifrån de insamlade kvalitativa data som är det viktigaste då generaliserbarheten 

bedöms, enligt Bryman. (2002:270f) Då detta är fallet i vår studie med endast fem 

informanter, så generaliserar vi vårt resultat utifrån de teoretiska slutsatserna vi uppnår i vår 

analys. 

 

4.6 Etiska principer 

Under forskningsprocessen är etiska principer viktiga att ta i beaktande i varje steg. Eftersom 

vi genomfört en kvalitativ intervjustudie om maskrosbarn och intervjuade våra informanter 

om deras barndom och liv så behövde vi ta mycket hänsyn, då det kan vara ett känsligt ämne 

för informanterna att dela med sig av. Det är viktigt att hålla på att ens forskning inte får 

orsaka skada på något sätt och att man respekterar informanterna. (Olsson & Sörensen, 

2007:55) 

 

Vi har följt de forskningsetiska aspekterna mot informanterna som gäller i all vetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet publicerat 2011 i God forskningssed. Konfidentialitetskravet 

innebär att ingen utom forskare ska veta vem som ingår i undersökningen och identifierbara 

uppgifter om personer som ingår i studien har avidentifierats. (Närvänen, 1999:67) Våra 

informanter fick själv välja ett fingerat namn i studien. Det är viktigt med informerat 

samtycke, vilket vi använde informantbrevet till. Där upplyste vi informanterna så att de var 
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medvetna om att de ingick i en forskningsstudie, visste vad studien gick ut på och skulle 

användas till, samt att de kunde avbryta sin medverkan om de ville. (Kvale, 1997:107f) 

 

5. Resultat och analys 

Resultatet och analysen i denna studie har vi valt att åskådliggöra under fyra olika teman, 

”Det sociala arvet”, ”Skola och arbete”, ”Socialt nätverk” samt ”Hälsa och välmående. I 

resultatdelen nedan redogör vi för den insamlade datan i form av informanternas berättelser 

om sina erfarenheter från uppväxten. Detta ger en god inblick i informanternas sociala arv, 

barndom, uppväxt, sociala nätverk, studie- och yrkesval, relationer samt hälsa. Under varje 

tema redovisar vi vår analys av resultatet utifrån Antonovskys KASAM och Bourdieus 

klassreproduktion och relaterar till tidigare forskning i ämnet. För att ge läsaren en bild av de 

olika informanterna, ges en kortfattad presentation av dem med fingerade namn i bilaga 3. 

 

5.1 Teman 

Nedan presenteras resultatet och analysen av den insamlade datan under de fyra teman, som 

våra intervjufrågor grupperats under, ”Det sociala arvet”, ”Skola och arbete”, ”Socialt 

nätverk” samt ”Hälsa och välmående”.  

 

5.1.1 Det sociala arvet 

Det första temat vi behandlar i vår studie är ”Det sociala arvet” där vi tar upp våra 

informanters barndom, uppväxt samt deras föräldrars uppväxt, genom att skildra sociala 

status, barndomsminnen, trygghetspersoner och intressen enligt deras egen utsago.  

 

Resultat 

Helena, Maria, Mats och Sandras barndom utspelades i slutet av 1960-talet in på 1970-talet. 

Violas barndom utspelades under 1950-talet. Alla våra informanter har vuxit upp med minst 

en förälder som varit beroende av alkohol, tabletter och/eller varit psykisk sjuk. I Mats fall var 

det pappan, mammorna i Yvonne och Helenas fall och i Viola och Marias fall mamman 

tillsammans med styvfäder. 

 

Det sociala arvet har spelat en stor roll och alla våra informanters föräldrar kommer från 

arbetarklass, de har alla utom Mats mamma haft otrygga och fattiga barndomar av olika slag. 

Flera av dem har vuxit upp utan sina biologiska föräldrar och bott på barnhem eller hos 
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släktingar. Sandras pappa var oäkta barn och bodde sina första år på barnhem, innan mamman 

tog hem honom. Helenas mamma tillbringade sina första år på barnhem innan släktingar tog 

hand om henne och hennes pappa växte upp hos sin farmor och farfar. Sandras morfar blev 

rånmördad när Sandras mamma var liten. Alkoholmissbruk fanns i tre av de tio föräldrarnas 

uppväxthem och ett hem var också kriminellt. Helena berättar om sin mamma, 

– Hon blev bortlämnad på barnhem av sina föräldrar.....Sen hon var fem år har hon bott med sin 

mormor och morfar, och hennes morfar hade också alkoholproblem. Han söp ihjäl sig och hennes 

mormor, hon jobbade natt på sjukhuset och då var det väldigt mycket fester där på nätterna och folk 

som var hemma o sov i hennes säng och hon säger att hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

 

Informanternas ursprungsfamiljer har också tillhört arbetarklassen. Viola bytte till högre 

medelklass när hennes mamma dog och hon blev bortadopterad som 6-åring. Maria och Mats 

mammor hade arbeten, de andra var hemmafruar. Flera av papporna arbetade mycket och var 

då borta från hemmet ofta, vilket informanterna uttrycker, påverkade deras situation negativt i 

de fyra fall där mammorna var beroende. I flera av hemmen var pengar en bristvara, och 

Viola minns cykeln hon fick av sin styvfar, som hon var så glad över.  

– Sen så köpte han en cykel åt mig och jag var jätteglad för den, men sen var den bara borta en dag, så 

då sa han att källargubben hade tagit den, så på slutet gick det åt till sprit. 

 

Den dysfunktionella hemmiljön påverkade hela familjens situation och alla 

familjemedlemmar, där det varken fanns materiella tillgångar, grundläggande omvårdnad eller 

känslomässigt stöd i informanternas ursprungsfamiljer. Informanterna beskriver att det som 

fanns var våld, förringande, sexuella övergrepp och gränslöst beteende. För att överleva i 

denna oroliga miljö utan grundtrygghet fick de tidigt lära sig att klara sig själva och på alla 

sätt försöka skydda sig i den misär de växte upp i. Helena och Sandra växte upp i en miljö där 

de inte fick någon personlig omvårdnad av sina föräldrar. De fick gå till skolan utan att 

duscha med tovigt hår och skitiga kläder. Sandra fick sin första tandborste av tandläkaren. 

Helena berättar om sin mammas bristfälliga omvårdnad, 

– Hon har aldrig tagit hand om oss, nån av oss, aldrig någonsin. Ingen av oss kan komma ihåg att hon 

någonsin har hjälpt oss att duscha eller bada, det har hon aldrig gjort, hon har aldrig kammat håret på 

oss…...vi fick aldrig mat på kvällarna heller. 

 

Det var en otrygg ofta våldsam hemmiljö och tre av informanterna Mats, Viola och Maria 

berättar om regelrätta ”fylleslag” på helgerna där många andra förutom familjen var 

inblandad, där polisen kom och barnen var väldigt utsatta och rädda. I Helenas familj förekom 

också bråk och fylla på helgerna med det var aldrig några andra med förutom hennes föräldrar 

och då brukade Helena ta med sig sin lillasyster och gå ut för att slippa vara där. Mats berättar 

hur helgerna brukade se ut, 
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– Helgerna var ständiga fester med grannarna, det var alkohol, det var dödsolyckor med bilar utanför 

hos oss, polisingripanden. Det fanns inga gränser för alkoholen, jag tror att många visste hur vi hade 

det, men man blundade och det gjordes aldrig någon anmälan. 

 

Föräldrarna till våra informanter hade kapitulerat på alla sätt i sin roll som den vuxne i 

familjen, de fyra kvinnorna i vår studie fick enligt dem själva, ta över de vuxnas roll som 

vårdande. Både Viola och Maria har tagit hand om sina föräldrar när de druckit och fått vara 

“den vuxne”. Maria berättar vad som hände efter skilsmässan när hon var 14 år, 

– Efter skilsmässan från min pappa träffade hon min styvfar som också var alkoholist. Det blev ännu 

jobbigare för de drack ju tillsammans och hade ju långa perioder tillsammans. Jag fick ju ta hand om 

dem bägge två. 

 

Alla informanter har utsatts för fysisk misshandel som barn, antingen från den ena eller från 

båda föräldrarna. Sandra berättar om den fysiska misshandeln, 

– Man fick inte slag med handflatan, utan man fick hämta mattpiskan själv. Jag kan än idag inte piska 

mattor pga. det. Eller så var det livremmen. Jag kan fortfarande känna obehag, om någon drar ut ett 

bälte snabbt ur en byxa…det blir ett visst ljud, man ryser till lite grann.  

 

Tre av våra fem informanter berättar om hur de blivit utsatta för vuxnas gränslöshet på det 

sexuella planet. Mats har blivit sexuellt utnyttjad som barn av sin fars ”fyllevänner”, Sandra 

och Maria har både blivit utsatta för incest och sexuellt utnyttjande. I Sandras fall pågick det 

från två års ålder ända tills hon var elva år och alla hennes syskon utstod det under sin 

uppväxt, 

– Morsan hade ju en tendens att sälja oss småflickor, för att fylla kylskåpet eller köpa en ny kappa. Jag 

minns en gång då jag och mina småsystrar fick en varsin ny klänning, men det var ju för att mannen 

som utnyttjade oss hade köpt dem själv till oss. 

 

Helena, Maria och Sandra beskriver hur de har tagit hand om sina småsyskon och skyddat 

dem på olika sätt mot konsekvenserna av föräldrarnas dysfunktionella beteende. Ett exempel 

på detta är när Maria berättar hur hon skyddade sina småbröder när det var fest hemma, 

– Dom hade ofta fester tillsammans med gemensamma vänner och gick på dans väldigt ofta. Jag fick 

alltid sova bredvid mina småbröder och passa dem då dom var borta och ligga sömnlös då det alltid var 

efterfester hemma hos oss, med mycket fylla och hög musik. 

 

Sandra berättar hur hon skyddade sina syskon när hon var liten genom att ”bjuda ut sig” till 

de karlar som hennes mamma ”sålde dem till”, så att hennes småsyskon skulle slippa genom 

att krypa upp i karlarnas knä ”ta inte henne, ta mig istället”, 

– Det är något som jag har väldigt svårt att förlika mig med idag, att det var så, att jag försökte ta 

smällar, hela tiden, för någon annan. För jag har en tendens att göra samma sak idag, ta smällar för 

andra genom att skydda dem. Det är något jag måste jobba bort, för det är inte nyttigt. 

 

De negativa barndomsminnena informanterna beskriver för oss är fyllda av våld, vånda, oro, 

isolering och ensamhetskänslor. Helena berättar, 

– Mycket bråk, mycket sex, så väldigt öppet liksom att de kunde sitta och hångla i soffan när vi tittade 

på och han tog henne på brösten, sånt där som barn inte vill se. 
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Informanterna berättar också om när de själva råkade illa ut, som Maria när hon var liten och 

lånade sin mammas smink, 

– Jag som 4-5 åring var nyfiken på hennes smink och satt mig i tvättstället för att nå upp till spegeln och 

målade mig med läppstift då hon kom in i badrummet. Hon blev så arg och slog mig rätt över ansiktet 

till jag föll rätt ner i golvet och blödde...hon bara gick o stängde dörren efter sig o lätt mig ligga där 

alldeles ensam. 

 

Tryggheten fanns inte i det egna hemmet för våra informanter i deras barndom utan alla 

positiva minnen och trygghetspersoner fanns utanför hemmet, hos andra släktingar och 

vänners familjer. Det var när de var hemifrån som de kunde slappna av och fick vara barn. 

Helena hade sin gammelfarmor som hon var hos på helger och lov där hon blev badad, 

kammad, fick mat och omsorg. Hon upplevde att hela världen där hade färger och fåglarna 

kvittrade men hemma var det grått och det fanns inga fåglar. Sandra hade sina 

sommarföräldrar där hon var tre somrar som hon än idag har kontakt med, 

– Dom var ju teatermänniskor mina sommarföräldrar, så när vi hälsade på dem i stan fick vi spöka ut 

oss med de scenkläder de hade i källaren. Det fanns boer, peruker högklackade skor teatersmink...det 

var himmelriket för tre små tjejer att botanisera där....vi fick göra allt...där fick vi vara barn. 

 

Mats hade sina morföräldrar på landet, 

– Jag har många positiva minnen från min mormor och morfar, att få vara där var en härlig känsla…att 

få komma dit o veta att det inte fanns någon alkohol. 

 

Maria hade sina morföräldrar och en kompis familj, på somrarna var hon på kollo och där 

kunde hon slappna av och därifrån har hon riktigt härliga minnen. Viola berättar om en 

väninna till sin mamma där hon fick vara när det var som värst och mamman var inlagd på 

sjukhus. Något Viola upplever som positivt retrospektivt med sitt adoptivhem är att hon aldrig 

känner sig bortkommen vart hon än befinner sig. 

– Mycket middagar hos landshövdingen och länsassessor, jag fick ju lära mig att umgås i de miljöerna 

så jag känner mig aldrig bortgjord eller rädd idag om jag kliver in på nåt ställe med vita dukar. 

 

Vi funderade hur det såg ut på den kulturella sidan i informanternas familjer, om det fanns 

några kulturella intressen eller fritidsintressen. Tre stycken informanter spelade instrument 

som barn, Viola blockflöjt, Maria piano och Helena gitarr. I både Maria och Violas fall så har 

deras barn ärvt musikintresset, Marias barn sjunger och två spelar gitarr och Violas ena flicka 

spelar i en musikkår. Sandra hade inget, 

– Som alla andra flickor ville jag gå på ridskola...men det fick man ju inte. Ville även lära mig spela ett 

instrument...men det fick man ju inte. 

 

Våra informanter hade vissa sysselsättningar och platser de flydde till för att undgå 

verkligheten hemma. Helena flydde in i musik och verklighetsflyktstidningar som ”Mitt livs 

novell” och “Starlet”. Viola hade musiken i båda sina familjer och havet, skogen och naturen 
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var väldigt viktig för henne. Maria hade musik, friidrott och på söndagarna gick hon på 

söndagsskola, 

– Söndagsskolan blev min tillflyktsort på söndagarna när jag var liten och ända upp till 12 års ålder. Där 

sjöng vi och hade gemenskap och fick uppträda på avslutningar till jul och sommaren. Minns när jag 

sjöng “I en sal på lasarettet” för tanterna i bänkraderna och dom grät, för dom tyckte det var så 

vackert...det var lycka. 

 

Mats stack hemifrån och fiskade och badade, 

– Fisket, det var mina syskon som tog mig med. Ända tills jag kunde ta fiskespöet själv o cykla iväg 

själv...den fria vägen, när man väl kunde bryta sig fri, då jag kunde cykla iväg själv o bada med mina 

kompisar. 

 

Analys 

Enligt Bourdieu (1993:266f) finns inom alla klasser en “normal” förväntad livsbana som 

majoriteten kommer att följa under sin levnad. Samtidigt finns det ett antal individer som 

kommer att avvika ifrån den och antingen gå in i en lägre eller högre livsbana som är mer 

trolig för medlemmar i andra klasser. För att träda in i en högre livsbana behöver personerna 

ackumulera nytt kapital som t.ex. utbildning, socialt nätverk eller ekonomiska tillgångar som 

de kan kapitalkonvertera. När man tittar på informanternas föräldrars livsbanor så har de hållit 

sig på den förväntade livsbanan, de är födda i arbetarklassen och de är kvar i den under sin 

levnad. Alla våra informanter har brutit med det sociala arvet och tre av informanterna har 

skiftat klasstillhörighet i vuxen ålder pga. volymökning och ändring av strukturen av deras 

olika kapital, vilket har gjort att de kan konvertera från en klass till en annan klass enligt 

Bourdieu (1993:266f). 

 

Enligt Bourdieu (1993:264f) så sker ett byte av en individs tillgång till en ny social position 

ofta genom en oförutsedd händelse som krig, ett möte mm. Vi kan se det i Violas fall då hon 

bytte samhällsklass som 6-åring i samband med hennes mors död och att hon adopterades in i 

en familj med en högre klasstillhörighet, vilket gjorde att hon som relativt ung också fick 

tillgång till ett annat habitus. Detta har vi också sett i Abelevs studie (2009) om social 

rörlighet och motståndskraft där begåvade barn i socialgrupp tre får byta skolmiljö och det är 

startskottet på att de senare kan konvertera klass i vuxen ålder till medelklass. 

 

Människor med olika klasstillhörighet och habitus har olika smak, och det är de högsta 

klasserna i samhället som har den yttersta bestämmanderätten om den dominerande smaken i 

samhället den s.k. finkulturen som anses vara betydelsefull och passande. (Bourdieu & 

Darbel, 2007:59) Av våra informanter så var det tre som spelade musikinstrument, men det 

var bara Viola som genom sin adoption till en annan familj i sexårsåldern som berättade om 
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sådana fritidsaktiviteter som hör till en högre klasstillhörighet som uppskattning av klassisk 

musik, skidsemestrar, naturupplevelser och ”finare” middagar. 

 

Antonovsky (2009:135f) anser att det är viktigt att barnet i barndomen blir bemött med 

omtanke och att barnet får känna sig betydelsefull och respekterad för att de ska kunna 

anpassa sig till sin omgivning som vuxen. Detta var något som våra informanter fann hos sina 

s.k. trygghetspersoner för det har inte funnits i deras dysfunktionella familjer som varit 

präglade av missbruk, våld, sexuella övergrepp och vanvård. De lyckades alla hitta andra 

positiva resurser i vuxna släktingar samt vänners familjer att ty sig till i sin barndom. Där fick 

de uppleva och skåda en annan familjedynamik än den som fanns i deras barndomshem. Där 

kunde de känna sig trygga, uppskattade och fick omvårdnad, och inte behövde ta ansvar för 

andra. De slapp vara små vuxna utan kunde vara barn. Detta visar sig också i Defrains m.fl. 

studie (2003) där 42 % av deltagarna i sin barndom hade någon släkting som betytt mycket 

för deras överlevnad samt i Werner & Smith (2003) studie som visar att ett kärleksfullt 

föräldrasubstitut som t.ex. mor- och farföräldrar eller annan närstående person kan påverka 

och motverka reaktionen på de riskfaktorer som individen utsätts för i familjen. Detta med att 

gripa an de resurser som finns tillgängliga är något personer med en stor känsla av 

hanterbarhet klarar av och de blir genom detta inte ett offer för omständigheterna, enligt 

Antonovsky (2009:45). 

 

Flera av våra informanter återkommer till att de har tagit hand om sina syskon och skyddat 

dem på olika sätt i den våldutsatta hemmiljö de växte upp i och i några fall har de också tagit 

hand om föräldrarna. Enligt Antonovsky (2009:45) så är det viktigt för människan att känna 

hanterbarhet, en upplevelse att kunna hantera de stressorer man ställs inför. Genom att ta hand 

om andra har våra informanter hanterat sin känsla av hjälplöshet i hemmiljön, eftersom de 

kunnat kontrollera och påverka något och i sin omsorg om syskon och föräldrar känner de sig 

behövda vilket ger en känsla av meningsfullhet, som är ytterst viktigt enligt Antonovsky. 

(2009:45f). Att barn får axla vuxenrollen i familjen och får bära för stort ansvar gentemot 

syskon och föräldrar är något som Cronström (2003) tar upp i sin studie. 
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5.1.2 Skola och arbete 

Nästa tema är “skola och arbete” där vi tar upp hur informanternas skolgång såg ut, vilket stöd 

de fick samt vad som drev dem framåt och hur deras val av studier och arbete påverkats av 

deras uppväxt. 

 

Resultat 

Informanternas skolgång och trivsel i grundskolan har sett väldigt olika ut. För Maria var 

skolan ett andningshål från hemmet, 

– Min trivsel kan ju ha att göra med min vantrivsel i hemmet, då alla timmar hemifrån var bra. Jag 

minns en gång då jag fick röda hund i skolan och fröken ville skicka hem mig...jag blev ledsen och grät 

och ville absolut inte gå hem. 

 

Viola beskriver hur hon trivdes i småskolan och hade väldigt lätt för språk men inte för matte, 

i sexan så började hon skolka och hänga med andra tonåringar som inte hade det bra hemma. 

Både Sandras och Helenas skolgång präglades av att deras mammor inte lät dem duscha och 

kamma sig och se hela och rena ut, utan de stack ut i sin smutsighet. Sandra upplever att hela 

skolgången känns som en enda lång depression och hon försökte ta livet av sig i fyran. Helena 

blev mobbad under hela skolgången och hade tankar på självmord. Mats berättar att han hade 

det svårt i skolan pga. bristande motorik och ADHD, han fick anpassad skolgång men 

hoppade av skolan helt som 14 åring. 

– Jag är handikappad idag på grund av min bristfälliga skolgång. Fast jag har så mycket kunskap att jag 

kan hjälpa mina barn. Internet är ju väldigt bra om man vill lösa problem. 

 

Efter grundskolan fick Sandra en ungdomsplats och sedan läste hon på komvux. Både Maria, 

Helena och Viola gick på gymnasiet, de två sistnämnda efter något sabbatsår där de jobbat. 

Viola ville inte gå gymnasiet och hade egentligen inte betyg för det, men hennes adoptivmor 

ordnade det genom sina kontakter, 

– Men då tyckte min morsa att jag skulle gå gymnasiet för det hade inte hon fått göra. Det var på nån 

middag där studierektorn var hennes bordskavaljer som hon fixade med honom om att jag skulle få gå 

om nian. 

 

Vi frågade informanterna om de haft något stöd när det gäller skolan antingen från hemmet 

eller i skolan. Viola var den enda som fick aktivt stöd i hemmet med läxläsning av sina 

adoptivföräldrar samt att hennes adoptivfar uppmuntrade henne och gav henne beröm för det 

hon var bra i. Mats gick på en liten byskola med resurser och han upplever att skolan försökte 

hjälpa honom med specialbänk och penna pga. motorikproblemen och han hade speciallärare, 

och vissa lärare i småskolan såg hans problematik och hittade på saker med honom på 

fritiden. Sandra hade en lärare som försökte hjälpa och stödja henne men eftersom hennes 
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föräldrar aldrig dök upp på utvecklingssamtal så rann allt ut i sanden. Socialen var involverad 

i familjen och en av hennes systrar blev fosterhemsplacerad men trots att Sandra ville komma 

till fosterhem så berättar hon hur socialen ansåg att hon var ”mogen och klok” och därför inte 

behövde det. Maria och Helena fick inget stöd, vare sig från skolan eller hemmet. Helena var 

hos skolsyster varje dag och klagade på ont i huvudet och ont i magen men inget hände. 

– Jag kan känna sån bitterhet mot henne idag. Jag ser henne ibland på ICA Maxi och då har jag lust och 

säga fattade du ingenting förstod du inte, förstod du aldrig vad som hände när man springer varje dag, 

att det är någonting. Ja för det känns som att folk visste men ingen gjorde någonting. 

 

De drivkrafterna informanterna har haft i livet från skolan och framåt har varit väldigt olika. 

Viola ville hemifrån och flytta ihop med sin kille som hon blev tillsammans med när hon var 

15 år. När hon gått en utbildning på några månader i Stockholm till en tjänst inom ett statligt 

verk så kunde hon äntligen göra det och sen gifte hon sig med honom. Mats drivkraft efter 

han hoppade av skolan var inom det kriminella och han drogs med i den undre världen och det 

var inte förrän han blev pappa i 30-års ålder som hans drivkraft blev att ta hand om sina barn. 

Helenas drivkraft när hon var yngre var att tänka på olika sätt att ta livet av sig men sen när 

hon blev äldre och ville omskola sig då drevs hon av sin envishet och en enorm 

revanschkänsla mot sina föräldrar, ”Att aldrig vill bli som dom”, 

– Sen blev jag ju utbränd när jag fyllde 30…Det vart ju som en vändpunkt, jag måste göra nånting 

annat. Jag pluggar och så gör jag nånting bra!...O då började jag, så när jag började så tänkte jag ”O gud 

vilken utbildning, ja det är chef jag ska bli.” 

 

Sandra säger själv att, 

– Jag har en jävla livsvilja. Jag kan inte säga att det är livsglädje, för det har det inte varit, utan jag har 

en vilja att leva och göra en förändring. 

 

Marias drivkraft har varit, 

– Jag har väl alltid varit envis och sökte väl någonstans bekräftelse på att jag var duktig, vilket jag 

aldrig fick! 

 

Efter skolan fick de ta det arbete som fanns för att komma hemifrån och att för att klara sig 

själva. Mats har klarat sig utan formell utbildning och bara gått olika kurser och arbetat som 

kock, vilket var samma yrke som hans far hade och idag har han avancerat till att bli 

chefskock. Alla kvinnorna i vår studie har bytt karriärväg i 30-års ålder och de yrken de då 

valt har påverkas direkt av deras barndom. När Violas avdelning på det statliga verk där hon 

arbetade blev nedlagd kände hon att hon ville arbeta med människor som vuxit upp som 

henne och då omskolade hon sig och gick en treårig utbildning till beroendeterapeut. Efter 

Helenas utbrändhet omskolade hon sig och ville bli psykolog för att hjälpa andra, men kom på 

att det egentligen kanske var ”lilla Helena” hon ville hjälpa och då förstod hon att psykolog 

inte var rätt val utan hon valde att läsa till chef inom vården. Sandra utbildade sig till 
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undersköterska och sen till anhörigterapeut och idag driver hon en egen firma vilket passar 

henne bra med hennes driftiga natur. Marias nya yrkesval har påverkats av hennes uppväxt 

och hon säger, 

– Att jag i vuxen ålder har arbetat inom barnomsorgen och nu utbildar mig till förskollärare. Har nog 

med min egen uppväxt att göra, då jag strävar efter att ge så god omsorg av barnen som jag kan, då även 

mina egna så klart, som jag månar om likt en hönsmamma och alltid sätter i första rummet. 

 

Analys 

Skolan är en av de institutioner som Bourdieu anser bevarar olika sociala orättvisor över 

generationer genom den kulturella reproduktion som sker där. Barn från arbetarklassen och 

olika kulturella minoriteter har ett annat habitus om man jämför med lärarnas som ofta 

kommer från medelklassen. De har mindre studiemotivation och deras normala sätt att agera 

och prata passar inte alltid in vilket gör att det kan bli en större kulturkrock för dem att börja 

skolan om man jämför med medelklassens barn. (Giddens, 2007:533) 

 

Att föräldrarna hjälper sina barn med skolarbetet och ger dem stöd är en av de ”osynliga 

normerna” som finns i svenska skolan, vilket anses vara naturligt och förväntas av dem. Detta 

saknade dock fyra av våra informanter, likt i Sandras fall där läraren i grundskolan försökte 

stödja henne, vilket rann ut i sanden pga. hennes föräldrars ovilja att kommunicera med 

skolan. Denna ovilja från föräldrarnas sida möts oftast av oförstående hos läraren genom att 

de har en annan klassbakgrund och habitus, vilket gör att det kan bildas en hjälplöshet hos 

läraren att nå fram, när de “normala” metoderna inom skolväsendet inte fungerar som alla är 

uppbyggda på medelklassens värderingar. 

 

I de högre klassernas habitus finns en kännedom om hur företeelser fungerar som på t.ex. 

fältet skolan och vilka möjligheter man har att påverka. En högre klasstillhörighet följs åt av 

en stor totalvolym av de sammanslagna kapitalformerna enligt Bourdieu (1993:272f). En 

högre klass innebär ofta ett större kontaktnät där man kan utbyta tjänster. I Violas fall ser vi 

hur hennes adoptivmor som tillhörde det högre samhällskiktet i staden informellt använde 

sina sociala kontakter för att se till att Viola fick gå om nian för att kunna gå gymnasiet. 

Hennes adoptivmor ser därigenom till att Viola får tillång till mer kulturellt kapital som hon 

senare kan kapitalkonvertera. Hennes syfte till detta var att eftersom hon själv ej fått gått 

gymnasiet så ville hon att Viola ska få den möjligheten, vilket verkar mycket nobelt men det 

visar också på det som Bourdieu kallar reproduktionsstrategier hur människor eller grupper 

omedvetet strävar efter att på olika sätt utvidga eller bibehålla sitt kapitalinnehav för att 
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bevara eller förbättra sin position i klasstrukturen, (Bourdieu, 1993:286ff) vilket Violas mor 

nu såg till att Viola hade möjlighet att göra. 

 

Detta som Violas adoptivmor utförde ovan är något som föräldrar från de lägre klasserna inte 

klarar av, beroende på att deras sociala kapital är för snävt samt att det i deras habitus, inte 

ingår kunskap om hur skolsystemet fungerar. I Abelevs studie (2009) om social rörlighet och 

motståndskraft får de begåvade barnen från socialgrupp tre tillgång till en mentor från en 

högre klass när de byter skolmiljö som sen hjälper dem att manövrera sig på fältet och ta 

tillvara på de möjligheter som finns. 

 

De fyra av våra informanter som studerat vidare och lyckats med sin reproduktionsstrategi att 

på olika sätt utvidga sitt kapitalinnehav, för att förbättra sin position i klasstrukturen, enligt 

Bourdieu (1993:286ff) har alla gjort det i vuxen ålder. Genom att de har haft en förmåga att 

under livet få tillgång till olika kapital t.ex. när Helena genom KBT träning lärde sig att utöka 

sitt sociala kapital. Detta nya kapital har de sedan klarat av att omvandla i en 

kapitalkonvertering till nya färdigheter, så att de klarat av att övervinna de klassmässiga 

hindren i att studera vidare och att de sedan klarat av yrken som ställer betydlig högre krav på 

dem både socialt och kulturellt än de yrken de hade i sin ungdom och som deras föräldrar haft 

(med undantag för Violas adoptivfar). 

 

Utmaningar som studier och nya yrkesroller behöver inte enligt Antonovsky (2009:45f) 

kännas som en börda när man drivs av en känsla av meningsfullhet i situationen. Våra fyra 

informanter som alla studerat vidare i vuxen ålder har gjort det till yrken som de upplever som 

känslomässigt meningsfulla för dem, en yrkesroll som ger dem mycket mer än bara 

inkomster. De har lärt sig hantera de krav och bemästra de stimulin som de ställs inför i yrket.  

I deras nya yrkesroller får de en känsla av sammanhang eftersom yrkesrollen upplevs som 

meningsfull, begriplig och hanterbar. (Antonovsky (2009: 16f) En känsla att man kan uppnå 

sina mål och övervinna hinder är en styrka för de vuxna som barn har varit offer för allvarlig 

barnmisshandel, visar Pitzer & Fingermans studie (2010). 

 

 

 

 

 



28 

 

5.1.3 Socialt nätverk 

Detta tema handlar om informanternas relation till sin ursprungsfamilj, sin egen familj, sina 

vänner, arbetskamrater och kärleksrelationer och hur deras dysfunktionella uppväxt påverkar 

deras sociala nätverk och relationer idag. 

 

Resultat 

Den bristande tilliten till sina medmänniskor, bär våra informanter med sig från den utsatthet 

och de svek de genomlevde som barn från vuxna i deras närmiljö. Detta är något som 

påverkar dem även idag och skapar problem i deras relationer till andra enligt dem. Av våra 

informanter är det endast Mats och Helena som fortfarande har sina föräldrar kvar i livet, en 

relation som för dem är mer krystad än normal. För Helenas del som endast har sin 

missbrukande mamma och systrar i livet är relationen med systrarna jättebra medan relationen 

med hennes mamma är ytlig och konstig. Hon har lärt sig hur hon ska förhålla sig till sin 

mamma genom att inte prata om alkohol, då hennes mamma förnekar sitt missbruk och 

skyller på diverse sjukdomar då hon är påverkad. 

– Hon kommer inte hem påverkad till mig längre för där har jag satt ner foten, hon ringer inte mig 

påverkad idag heller vilket hon gjorde för. 

 

“Jag är den jag är, med mina fel och brister” säger Mats som har varit tvungen att bryta mer 

och mer med sin mamma som alltid påpekat hans svagheter, vilket inte är bra och bara blir 

negativ för honom i sin roll som ensamstående förälder. För Sandra som inte längre har sina 

föräldrar i livet är kontakten med syskonen väldigt komplicerad, då hennes syskon lider av 

olika psykiska problem och beroenden. 

– Jag gör ibland ett halvhjärtat försök, men det är alltid någon som blir besviken, oftast jag då jag alltid 

är för snäll och medberoende till mina syskons problem. 

 

Samtliga informanter beskriver komplicerade familj/och partnerförhållanden, pga. de brister 

de burit med sig från barndomen som att alltid vara till lags, att inte våga släppa in sin partner 

för nära in på livet, eller pga. att deras partner har en dysfunktion av missbruk och/eller 

psykiskt dåligt mående. Det är endast Helena av våra informanter som lever i ett 

samboförhållande sen 23 år tillbaka, fast hennes förhållande har varit krångligt. 

– Tills jag fick den insikten att problemet låg hos mig så har det varit väldigt upp och ner och jag har 

varit på väg att flytta många gånger och bryta upp. Men det är ju jag som är rastlös och inte mår bra, det 

är ju inte han det är fel på, så idag fungerar det bra. 

 

Sandra är nyskiljd, då hon i sitt dysfunktionella äktenskap med en missbrukande make inte 

orkade vara den starke längre. Viola separerade för några år sedan efter en 23 år lång relation 

med barnens pappa och har efter det haft några korta relationer, men lever idag ensam. Mats 
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kämpar som singel för sina barn efter separationen med barnens mamma som enligt honom är 

psykiskt instabil och missbrukar. Maria lever ensam med sina yngsta barn idag efter ett antal 

dysfunktionella korta förhållanden. 

– Jag har tyvärr många brustna förhållanden bakom mig och fyra fina barn med två fäder. Jag lever nu 

ensam sedan flera år med mina yngsta två barn och ett antal korta förhållanden som inte har fungerat 

pga. antingen för hög alkoholkonsumtion eller brist på empati, respekt och förhållningssätt gentemot 

mig och mina barn. 

 

Informanternas relation med sina barn är för samtliga väldigt nära och speciell, där barnens 

välfärd prioriteras i alla lägen. Bland informanterna är det endast Mats och Maria som 

fortfarande har minderåriga barn, medan Helenas, Sandras och Violas barn är vuxna. “Min 

kärlek till mina barn är störst” säger Mats, som i detta nu kämpar för att kunna ge sina barn 

den trygga uppväxtmiljö han själv saknade som liten. Maria har en mycket nära relation med 

sina barn, som alla på något sätt har lidit av alla separationer och sorger i sina unga liv. Hon 

har ensam vårdad om sina två yngsta barn, då deras pappa har valt sitt nya liv före dem, vilket 

för barnens del har lett till psykiskt lidande genom åren. Viola står väldigt nära sina två döttrar 

men kan känna skuld ibland då hon behandlat den yngsta dottern kränkande genom att dalta 

med henne. 

– Jag känner att jag har en nära relation till mina tjejer vilket jag är jättetacksam för och jag har försökt 

att inte göra allt som jag själv inte tyckte om i min uppväxt. 

 

För Sandras del har hon en öppen och fin relation med en av sina båda söner. Medans den 

yngste sonen tagit lite avstånd och prioriterar sitt arbete och statusprylar, har den äldre sonen 

bildat familj och precis blivit pappa. Med honom har Sandra en öppen ärlig relation och de 

pratas vid flera gånger i veckan. 

– Min yngste son är väldigt lättpåverkad av sin pappa som fortfarande är bitter på mig efter 14 år som 

skilda. Så det känns jobbigt och jag saknar honom jättemycket, men jag måste ge honom den här tiden 

för att jag vet att han kommer. 

 

För Helenas båda barn har tonåren varit väldigt jobbig och de var båda medberoende till 

Helena och hennes alkoholberoende mamma. Hon säger: 

– Barnens mormor ringde dem på fyllan och beklagade sig över saker, vilket de var alldeles för små för 

då. Hon förstörde jularna för dem då de var små, då hon antingen kom på fyllan eller hade alkohol med 

sig då hon kom. 

 

Maskrosbarnen i vår studie har erfarenheten av att ha blivit misshandlade, utnyttjade eller på 

annat sätt svikna av vuxna i deras närhet, ofta i en kärleksfattig uppväxt fylld av psykisk misär 

och missbruk, där tilliten till andra människor tagit skada och påverkar dem än idag. Mats 

säger: 

– Jag har ett kroniskt, maniskt tänkande på hur andra människor fungerar, mycket pga. allt svek man 

vart med om som liten. Jag har mina spröt och jag är en bra människokännare, vilket har visat sig stämt 

det gånger jag mött människor som det inte känts okey tillsammans med. 
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Även Viola, Sandra, Maria och Helena har svårt med tilliten till andra människor i mer eller 

mindre grad. Viola berättar att hon har lättare att lita på kvinnor än män medans Helena inte 

litar på någon annan förutom sig själv. Maria däremot, utrycker att hon tror gott om alla 

människor tills motsatsen bevisas men har svårt att förhålla sig till människor som dricker för 

mycket alkohol, då det relaterar till negativa minnen från hennes uppväxt. Sandra säger: 

– Jag känner direkt på folk om de förtjänar tilliten över huvudtaget, det är helt enkelt magen som säger 

ifrån och då är det så. Samtidigt försöker jag lära mig själv att en tillit kan växa fram, men det är 

skitsvårt. 

 

Vikten av ett socialt nätverk bland vänner och arbetskamrater skiljer sig något bland våra 

informanter och har med roller att göra och det är lättare för de kvinnliga informanterna att 

skapa en yrkesmässig relation till sina arbetskamrater och hålla sitt privatliv utanför, än att 

skapa hållbara vänskapsrelationer bland sina arbetskamrater. Sandra försöker hålla distans till 

sina arbetskamrater, för att skydda sig och sina “skelett” och hon har några få riktiga vänner, 

då hon har svårt för ytliga relationer. Helena umgås yrkesmässigt med sina arbetskamrater 

och har inga nära vänner privat. Violas yrkesmässiga erfarenhet skiljer sig från arbetsplats till 

arbetsplats och hon är för tillfället sjukskriven pga. den dåliga arbetsmiljön på sin nuvarande 

arbetsplats, just pga. den dåliga sammanhållningen bland de anställda. Vänner privat har 

däremot Viola jättemånga från olika skeenden i livet, men hon väljer att backa ur en 

vänskapsrelation som hon känner inte är bra för henne. 

– Jag har valt bort mycket folk, ibland är de smärtsamt, men med människor som jag inte mår bra av, 

brukar jag fundera över vad den vänskapen betyder och vad den gör med mig. 

 

Maria är en god arbetskamrat och kan arbeta och umgås yrkesmässigt med alla sina 

arbetskamrater, men hon har få vänner privat. Mycket pga. att hennes familjeliv med barnen 

har tagit så stor del av hennes liv som ensamstående mamma. Mats har ett mycket stort 

nätverk bland sina arbetskamrater och vänner, fast han för tillfället har svårt att vara social 

pga. barnen. Han säger: 

– Jag blir ofta centrum på arbetsplatserna då jag är öppen och medveten om saker och oavsett vad jag 

har gjort i mitt liv och att jag har svårt att sätta gränser, så vet mina vänner att dom alltid kan lita på 

mig, trots min kriminalitet. 

 

Alla våra informanter beskriver att de äger en förmåga att känna av en situation eller den 

människa de möter, Viola ser det som en medial gåva, Mats som ett sjätte sinne och Sandra 

har utvecklat en väldigt kraftig intuition, vilket är ett aber samtidigt som det är en begåvning. 

Att kunna läsa av andra människor och känna av när en människa inte mår bra. Sandra säger: 

– Jag kan gå in i ett klassrum idag och se i barnens ögon, om dom blivit utnyttjade eller inte. 
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Även Helena och Maria äger förmågan att känna av en stämning och anpassar sig till 

situationen. Helena har byggt upp en skyddande mur som inte många människor kommer 

bakom, en mur som även Maria bygger upp, då hon hamnar i känslomässigt jobbiga 

situationer, som skydd. 

 

Då det gäller mönster och förhållningssätt gällande vänskaps och kärleksrelationer är samtliga 

informanters svaghet att de dras till destruktiva människor och människor i utsatta situationer 

där de “tar hand om” sin partner och vänner enligt dem själva. Sandra dras till karismatiska 

personer som det sprakar om gällande vänskap men i sina förhållanden är hon den som “tar 

hand om”, Mats likaså, som även lider av misstänksamhet pga. sin uppväxt. Maria säger: 

– Jag har ofta mött människor genom åren som utnyttjat min godhet, både vänskaps och 

relationsmässigt, där jag har bränt slut på mig själv för att finnas tillhands och inte fått något tillbaka. I 

relationer har männen haft alkoholproblem eller andra dysfunktioner. 

 

Även Viola har dragits till män med alkoholproblem innan hon förstod att hon själv hade 

problemet och fick behandling. Helena har även hon dragits till destruktiva människor, både 

gällande vänskap och förhållande, vilket hon hävdar beror på sin destruktiva barndom.  

– Jag dras till det destruktiva jag hade när jag var barn. 

 

Analys 

För att skapa förståelse i sina relationer till andra människor, gäller det att klara av att hantera 

de upplevelser informanterna har genomlevt i barndomen i mötet med andra människor där 

samtliga av dem lider brist på tillit till de människor de möter i dag som vuxna. Denna brist på 

tillit bär samtliga med sig från sin dysfunktionella uppväxt, där avsaknaden av de 

grundläggande behoven av stabilitet och känslomässig bindning till den sociala omvärlden är 

den avgörande betydelsen för att barnet ska kunna tillgodose sig behovet av stabilitet. 

Begripligheten enligt Antonovsky utvecklar det lilla barnet i samspel med andra i sin 

omgivning genom att söka biologisk kontakt och närhet till sina föräldrar för att inleda ett 

samspel med omvärlden och kunna tillgodose sig sina behov. Detta viktiga samspel har varit 

en avsaknad för våra informanter som både blivit psykiskt och fysiskt utsatta av deras 

föräldrar samt andra vuxna och komplicerat det Antonovsky anser att det lilla barnet behöver 

för att göra världen begriplig för dem och bygga upp en tilltro i sitt samspel med 

omgivningen. (Antonovsky, 2009:132) 

 

Detta har i vår studie visat sig skapat problem för våra informanter i deras relation till sin 

kärnfamilj, partnerförhållanden samt i vänskaps/ och arbetsrelationer, där de i sin relation med 
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sina föräldrar har ett krystat förhållande. I partner relationer dras de gärna till dysfunktionella 

människor med alkohol, missbruk eller psykiskt instabilitet där de “tar hand om” sin partner. 

Då det gäller vänskaps- och arbetsrelationer skiljer de kvinnliga informanterna sig avsevärt 

gentemot vår manlige informant. Där de kvinnliga informanterna inte inleder privata 

relationer med sina arbetskamrater, utan försöker hålla en viss distans för att skydda sig 

medan vår manlige informant har ett mycket stort nätverk bland sina arbetskamrater. Samtliga 

informanter värnar om sina egna barn och gör sitt bästa för att kompensera den brist på 

grundtrygghet det själva hade som barn. Genom att avhålla sig från alkohol och de negativa 

erfarenheter våra informanter erfarade som barn, ökar de sitt egna värde av meningsfullhet 

och ger barnen en större känsla av sammanhang än de själva hade som barn. (Antonovsky, 

2009:135) 

 

För att ta sig framåt i livet enligt Bourdieus kapitalbegrepp (Giddens, 2002:278ff) behövs ett 

rikt socialt kapital som utgörs av sociala relationer, kontakter och ett rikt socialt nätverk, där 

utbytet av dessa förbindelser ger dem den bekräftelse de så väl behöver. Detta sociala nätverk 

var en övervägande bristvara för våra informanter, under sin uppväxt, vilket även följt dem 

genom livet. Denna bristvara för våra kvinnliga informanter, har de istället kompenserat med 

att berika sitt kulturella kapital genom fortbildning och därigenom öka kapitalets totalvolym 

och fyra av våra informanter har konverterat till en högre klasstillhörighet. (Bourdieus, 

1993:266f) Arbetsplatsen är det fält våra informanter äger gemensamt och den arena samtliga 

av dem behärskar bäst. Där kan de i skydd av sin yrkesroll och berikat kulturellt kapital möta 

sina arbetskamrater på en jämlik basis, utan att påverkas av sitt bristfälliga sociala kapital. 

(Brody, 1989:35ff) 

 

Maskrosbarnens konst i överlevnad och kreativa förmåga, hävdar Cronström (2003) i sin 

studie beror på deras förmåga att skaffa sig proteser för att dölja bristerna från uppväxtåren. 

De brister i socialt kapital som våra informanter lider av sedan uppväxtåren har de enligt vår 

studie kompenserat genom fortbildning. Där de i sin yrkesroll kan dölja sina brister genom de 

proteser de skaffat sig som vuxna. 
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5.1.4 Hälsa och välmående 

Det sista temat i vår studie handlar om informanternas hälsa och välmående. Hur deras 

barndom och uppväxt har påverkat dem i vuxen ålder och vilka situationer i deras liv som 

spelat en avgörande roll i deras vuxna liv och hur de fungerar i svåra situationer. 

 

Resultat 

Vi tar även upp frågan om deras yrkesval och om de på något vis har hjälpt dem bearbeta de 

svårigheter de genomlevde som barn. Stresstolerans är en viktig fråga som vi ställde våra 

informanter och hur det påverkar dem både känslomässigt och i vardagslivet och hur de 

hanterar stress. Vi tar även upp frågan om de har en känsla av att kunna påverka och 

kontrollera deras liv idag och om de fått någon professionell hjälp att bearbeta deras 

traumatiska barndom samt vad de anser är orsaken till att just de blivit maskrosbarn och klarat 

sig bra. 

 

Alla våra informanters hälsa och välmående har på något sätt påverkat dem, där den psykiska 

ohälsan uttryckt sig på olika sätt. För Helena har det uttryckt sig i en sjuklig fetma som hon 

drog på sig redan som barn. 

– Att äta var min tröst ända sedan jag var liten och det blev min drog. Även shopping ett tag vid sidan 

av ätandet, då det alltid varit viktigt för mig att dölja min fetma och ändå vara fint klädd. 

 

Även Sandra berättar att hon lagt sitt psykiska dåliga mående på mat eller träningsnarkomani 

och hon straffar sig själv i hennes dåliga mående genom att sluta äta, vilket hon förknippar 

med sin fattiga uppväxt och brist på mat. För Violas del har hennes barndom påverkat hennes 

mående väldigt mycket i vuxen ålder pga. hennes mammas kontrollbehov. 

– Att göra saker som jag egentligen inte vill för att andra vill och för att inte den andre ska bli sårad 

eller tycka att jag är knäpp. 

 

För Marias del har den otrygga, kärleksfattiga barndomen påverkat hennes psykiska mående 

på flera sätt. 

– Min kärleksfattiga uppväxt har ställt till problem för mig i mina relationer, då jag har ett stort behov 

av närhet och trygghet. Men blir jag inte bemött på samma kärleksfulla sätt av min partner, så tar jag 

lätt avstånd och stänger av mina känslor för att inte bli sårad. 

 

Mats har mått psykiskt dåligt många gånger och är medveten om att det är pga. sin barndom 

och det spelar ingen roll för honom hur många gånger han ältar sin traumatiska uppväxt, så 

hjälper det inte. 

– Det sägs att tiden läker alla sår, men det finns varken sårsprit eller bandage som kan tvätta rent de sår 

man fått i barndomen, dom finns alltid kvar. 
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För samtliga informanter har det varit traumatiska situationer, som varit en avgörande 

vändpunkt i deras liv och format dem till de medvetna maskrosbarn de är idag, likt ett 

uppvaknande. Där medvetenheten bygger på deras upplevda utsatthet och brist på den 

trygghet de saknade som barn och som formade dem till de levnadsdugliga 

samhällsinnevånare de är idag, med barn, hem och arbete. Den avgörande vändpunkten för 

Violas del, var i relationen med en 8 år yngre man som var alkoholist. Hon började då själv 

dricka varannan helg och gick på möten på Alanon för att få stöd i sin partners 

alkoholproblem. Hon säger: 

– Jag förstod inte att även jag hade ett beroende förrän jag började gå hos en mycket bra läkare. Jag 

förstod då att jag måste titta på mitt eget bagage och att även jag hade ett beroende fast jag bara drack 

varannan helg. 

 

För Mats del vände det ordentligt då han fick veta att han väntade barn med en minderårig. 

– Från att inte tagit ansvar för någonting, stod jag där med ett barn. Även alla mina kamraters bortgång, 

har fått mig att tänka efter. Det behöver inte alltid vara alkohol eller missbruk som ligger bakom, utan 

gränssättningar och du värderar dig själv så lite att du inte bryr dig om dig själv, vilket man måste göra 

då man har barn. 

 

Sandra beskriver att det var skilsmässan och rättegången samt när hon fick sin diagnos bipolär 

som varit de avgörande vändpunkterna i hennes liv. 

– Min diagnos var avgörande på det sättet att allting föll på plats, som ett pussel. 

 

Marias utmattningsdepression var en vändpunkt men den mest avgörande vändpunkten var 

efter hennes mammas bortgång för några år sedan. 

– Det var först då jag vågade erkänna för mig själv och ta tag i det faktum att jag vart medberoende till 

min mamma och hennes alkoholism i alla år. 

 

För Helenas del kom vändpunkten då hennes barn var i 10 års ålder och hon blev utbränd och 

fick hjälp genom en medberoendegrupp på beroendecentrum och senare gick hos en psykolog. 

Hon säger: 

– Jag reste mig upp igen och började sätta gränser och lärde mig att säga nej…Jag fick lära mig av 

psykologen att man måste utmana sig själv. 

 

Dessa avgörande vändpunkter i våra informanters liv har påverkat dem att ta tag i svåra 

situationer på ett bättre kontrollerat sätt. Vilket för Violas del yttrade sig i att hon inte längre 

söker uppmuntran i alkoholen så fort det går dåligt för henne på arbetet eller i vardagslivet. 

För Helenas del har vändpunkten gjort henne starkare och hon antar utmaningar vilket hon 

aldrig hade klarat tidigare. 

– Jag tror på mig själv idag och vet att jag klarar av saker. Jag är bra på det jag gör och jag ger alltid 

100 %. 
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Maria berättar att hon efter sin mammas bortgång och den vändpunkten den innebar, lärt sig 

att uppskatta sig själv utan att söka bekräftelse. Hon har även lärt sig att säga nej i situationer 

där hon känner att hon ger för mycket och inte får något tillbaks. 

– Jag har blivit starkare i mig själv och lärt mig sätta gränser, men jag har fortfarande en lång väg kvar 

på vägen till god självinsikt. 

 

Tre av våra informanter har fått professionell hjälp att bearbeta deras barndom, vilket har 

hjälpt dem på vägen till ett sundare leverne. För Helenas del var det en KBT behandling som 

hon blev remitterad till av sin läkare då hon var sjukskriven för sin utbrändhet, vilket hjälpte 

henne stärka sig själv i sina rädslor, då hon hade utvecklat en social fobi. 

– Jag fick utmaningar hela tiden, att vara delaktig i samtal istället för att sitta tyst och att istället för att 

sätta mig vid ett tomt bord på lunchen, sätta mig vid ett bord där de satt någon. 

 

Viola har på många olika sätt fått hjälp och stöd att komma över sin traumatiska barndom 

genom sin läkare och behandlingen för sitt alkoholberoende. Men den mesta hjälpen fick hon 

i sin utbildning till beroendeterapeut. 

– Där var vi tvungna för att inte kugga oss, att lyfta upp det som finns inuti oss och ta fram det då och 

senare även i den gestaltterapiutbildningen som jag gick. 

 

För Sandras del har hon blivit hjälpt av 12 stegs programmet - Steg in i livet, som har hjälpt 

henne att få bättre självinsikt och tagit av sig “offerkoftan” genom att inte längre se sig själv 

som ett offer. 

– Det är ingen rolig resa att göra många gånger, man måste antingen vara superstark eller i sitt absolut 

sämsta skick för att klara av en sådan resa. 

 

För Maria och Mats del, anser de att de klarat sig relativt bra i livet trots att de inte sökt 

professionell hjälp att bearbeta sin barndom. Maria hade dock kontakt med både en psykolog 

för medicinering och en kurator för samtal, då hon led av en utmattningsdepression för många 

år sedan, men det var innan hon själv förstod att hon var ett maskrosbarn. 

– Jag har aldrig tagit tag i det faktum att jag är ett maskrosbarn pga. att jag tagit hand om min mamma i 

hennes alkoholberoende fram till hennes bortgång. Det är först nu, några år efteråt som jag känner att 

tiden är mogen att bearbeta min barndom och om möjligt komma tillrätta med mina “symptom”. 

 

För Mats del har det gjorts en del försök att hjälpa honom bearbeta sin barndom under hans 

tid i fängelset, men utan ett bra resultat, då han har svårt att prata med vem som helst. 

– Jag har provat, kriminalvården har provat, men med dem kan jag inte prata, det går inte, för då skulle 

det komma fram saker och ting som inte är bra, vilket blir en ohälsa för sig för mig. 

 

Arbete utrycker våra informanter är en mycket viktig del av deras liv på olika sätt. För flera 

av dem är det ett sätt att lägga fokus på något kreativt, som hjälper dem att bearbeta sig själva 

och fokusera på deras arbetsuppgifter eller bygga upp sin egen intuition och få bättre 

människokännedom. Att sprida glädje bland sina arbetskamrater i köket är Mats melodi, 
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medans Helena ser till att vara mer än upptagen, då hennes oroliga själ annars tar över och 

hon blir rastlös. Viola ser sitt arbete som beroendeterapeut som en möjlighet, att bygga upp ett 

kontaktnät som väcker en nyfikenhet hos henne i mötet med människor. För Marias del har 

hennes arbete med barn gett henne en möjlighet att stödja de mest utsatta. 

– Jag tyr mig oftast till de barn som jag ser har det lite jobbigare med sig själv än andra, då min egen 

erfarenhet av livet gett mig de glasögon jag behöver för att uppmärksamma just dem som har det största 

behovet av trygghet. 

 

Stress är något som påverkar samtliga informanter på olika sätt berättar de, men det skiljer sig 

mellan den känslomässiga stressen och stressen i vardagslivet. Den arbetsrelaterade stressen 

fungerar som en trigger för att hålla den känslomässiga stressen i schakt, då det är den 

känslomässiga stressen som våra informanter mår dåligt av. För Mats del är den vardagliga 

stressen ångest och den känslomässiga stressen är grov ångest. 

– Den blir manisk på något vis, den kliver man inte ur hur som helst och det är i det stadiet man lätt 

kommer tillbaks till barndomen, för det är där alla känslorna började. 

 

Viola är just nu sjukskriven från sitt arbete pga. den dåliga arbetsmiljön då den känslomässiga 

stressen tog över hand och Helena stänger av den känslomässiga stressen genom att se till att 

vara upptagen och uppe i varv på jobbet. 

– Det är där jag trivs, när det är snabbt och intensivt med stora förändringar, för annars blir jag uttråkad. 

 

Sandra klarar av den arbetsrelaterade stressen om hon tar det lugnt och planerar sin dag 

ordentligt. Hon stannar gärna lite längre på arbetet för att hinna klart sina arbetsuppgifter och 

slippa stressa. För Marias del, så klarar hon den arbetsrelaterade stressen mycket bättre än den 

känslomässiga som tär på alla hennes sinnen och hon mår dåligt. 

 

För att den känslomässiga stressen inte ska ta över, har informanterna olika knep för att hålla 

den borta. Genom att djupandas, sätta gränser, lösa problem eller som Helena och Maria, 

stänga av sina känslor och fokusera på annat. Helena säger: 

– Jag var 30 år innan jag ens visste att jag hade känslor överhuvudtaget och det tog många gånger i 

gruppen på beroendecentrum innan jag förstod att jag hade känslor, så jag är inte riktigt van vid dem än. 

 

Trots sin uppväxt känner våra informanter att de kan påverka och kontrollera sina liv, för att 

skydda sig mot den utsatthet de levde i som barn och känslan som fortfarande lever kvar i 

dem. Genom att lära sig ta kontroll, säga nej och bryta sig ur dysfunktionella relationer, 

stänga av sina känslor eller stärka självförtroendet. Helena säger: 

– Jag kan i allra högsta grad kontrollera mitt liv nu och jag känner mig stark, fast jag fortfarande har 

vissa bitar kvar, ärren är ju kvar och det kommer dom alltid att vara. 
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På frågan om informanterna känner sig annorlunda på något vis och om den känslan är positiv 

eller negativ så anser samtliga av dem att det känner sig annorlunda än andra människor, 

vilket är både en positiv och negativ känsla utifrån vilken situation det gäller. Helena ser sina 

styrkor, men har svårt att känna dem samt att hon har problem att anpassa sig i en ny grupp, 

då hon har svårt att förhålla sig till andra människor. Maria känner att de sorger och elände 

hon mött i livet berikat hennes liv både på ett positivt och negativt sätt, då hon kan känna av 

hur andra människor mår i sin närhet, lyssna till och ge goda råd utifrån sin egen 

livserfarenhet. 

– Jag finner alltid förklaringar till andra människors dåliga beteende, förutom om det gäller utsatta barn, 

det tolererar jag inte, då jag sedan jag var riktigt liten alltid försvarat den svage, en egenskap som jag 

fört över till mina barn som likt mig alltid ömmar för den svage. 

 

På den sista frågan till våra informanter önskade vi vetskap om vad de ansåg var orsaken till 

att just de hade klarat sig så bra i livet trots deras dysfunktionella uppväxt och blivit de 

maskrosbarn det är idag. En gemensam nämnare är att ingen av våra informanter nyttjar 

droger fast vissa av dem har provat, men inte fastnat. Då det gäller alkohol nyttjas det, men 

väldigt sparsamt förutom för Viola som är nykter alkoholist sedan många år. Min drivkraft 

säger Helena, har varit att aldrig bli som mina föräldrar. 

– Jag ville visa dem att jag var bättre, eftersom mamma alltid sa åt mig att jag kommer sluta i ett 

förortshöghus med fyra barn, utan man, för ingen ville ha mig! Nu sitter jag här som chef, med körkort 

och ny bil. 

 

För Mats del hade han inte klarat sig så bra som han har gjort om det inte hade varit för hans 

mamma och hennes uppoffringar, kärlek och goda omsorg. Sandras räddning trots hennes 

traumatiska uppväxt har varit hennes starka drivkraft till att förändra en situation samt hennes 

stora respekt för alkohol och missbruk. För Marias del har det varit hennes envishet, att aldrig 

ge upp oavsett vad samt hennes vilja att stötta och hjälpa människor i hennes närhet. För 

Viola har det varit hennes högre kraft samt en väninna till hennes biologiska föräldrar där hon 

fick vara när det var som värst som såg och stödde Viola och fanns för henne vilket betydde 

jättemycket för att det idag gått bra för henne. 

 

Analys 

Våra informanters hälsa och välmående och speciellt då det psykiska välmåendet, är något 

som påverkat samtliga av dem negativt. Där bristen på det sociala stöd som Antonovsky 

(2009: 16f) anser är en av de generella motståndsresurserna varje människa bör ha, för att äga 

kraft att bekämpa de stressorer de möter i livet och uppnå en känsla av sammanhang. Denna 

brist på socialt stöd från sina närmaste under sin uppväxt, ledde dem in i ohälsa pga. att de 
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inte klarade av att hantera de svårigheter de utsatts för som barn. De kompenserade denna 

brist på hanterbarhet genom att döva den med hetsätning, stänga av sina känslor, tränings- och 

arbetsnarkomani eller med alkohol. Vändpunkter i deras liv, likt separationer, föräldraskap, 

missbruk och utmattningsdepression hjälpte dem att ta tag i sina liv och bearbeta sina 

svagheter för att uppnå en högre hanterbarhet och ge dem en starkare känsla av sammanhang. 

(Antonovsky 2009:45) Enligt Werner & Smiths studie (2003) är det stödfaktorerna i ett barns 

miljö i samspel med barnens egenskaper som ger dem den stressmotståndskraft de behöver för 

att utvecklas till en vuxen människa med god psykisk och social hälsa. 

 

Den svaga punkten i våra informanters vuxenliv är den känslomässiga stressen som enligt 

Antonovsky (2009:44) är det inre stimuli som ej ännu är förnuftsmässigt begripbart och dövas 

med yttre stimuli i form av arbetsrelaterad stress, för tre av våra fem informanter. Deras 

medvetenhet om detta problem, är ett steg i rätt riktning för att uppnå en högre känsla av 

begriplighet. Genom att ta kontroll och skydda sig från den negativa känsla den 

känslomässiga stressen skapar i deras välmående, har samtliga av dem lärt sig skydda sig mot 

de riskfaktorer stress skapar för dem genom att t.ex. sätta gränser och stänga av sina känslor. 

Dessa faktorer är något som Werner & Smith (2003) tar upp i sin studie där de positiva 

motpolerna till sårbarhet och riskfaktorer är motståndskraft och skyddsfaktorer. Dessa 

faktorer mildrar en individs reaktion i situationer som normalt skulle ge dem ett negativt 

resultat som ger sig tillkänna i kombination med en riskfaktor, samt minskar den skadliga 

effekten av denna riskfaktor som stress är för våra informanter. 

 

Att känna sig annorlunda i det sociala sammanhanget pga. man har växt upp under 

dysfunktionella omständigheter likt våra maskrosbarn och trots det uppleva sin tillvaro som 

meningsfull, begriplig och hanterbar, är den gemensamma känslan för våra fem informanter 

som uppnått KASAM. 

 

6. Diskussion 

I följande kapitel redovisar vi resultaten av vårt syfte och våra frågeställningar samt 

reflekterar över tidigare forskning i jämförelse med våra resultat. Vi tar även upp våra egna 

reflektioner och åsikter samt ger förslag på fortsatt forskning. 
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6.1 Svar på syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka orsakerna till att de fem vuxna 

maskrosbarnen som ingått i vårt arbete utvecklats till socialt fungerande människor, trots sin 

destruktiva uppväxtmiljö, genom att tolka upplevelserna från deras barndom. Detta 

återkommer vi till efter vårt svar på vår frågeställning. 

 

På frågan om vilka faktorer som kan ha bidragit till att informanterna växte upp som 

maskrosbarn, fann vi följande mönster. Trots det sociala arvet och att samtliga informanter 

växte upp utan en grundtrygghet av kärlek och omsorg från båda sina föräldrar pga. missbruk 

och psykisk ohälsa, så fann vi i vår studie ett mönster av faktorer som kan ha bidragit till 

deras maskroskapacitet. En viktig faktor är de positiva resurser de fann i andra vuxna 

släktingar samt vänners familjer, där de fick skåda en annan familjedynamik än den de var 

vana vid från deras egna barndomshem samt byte av miljö. Där kände de sig trygga, 

uppskattade och slapp bära ett allt för stort ansvar, de fick vara barn. Denna omvårdnad från 

deras släkt och vänner gav dem den styrka de behövde för att härda ut under sin uppväxt full 

av trauman och misär, vilket vi i vår studie fann vara en mycket avgörande faktor till deras 

maskroskapacitet. 

 

Våra fyra kvinnliga informanter, vars mödrar led av missbruk och eller psykisk ohälsa, fick ta 

ett stort ansvar i hemmet och ta hand om både syskon och föräldrar i viss mån. Denna faktor 

tror vi har en betydelse i deras uppväxt, där ansvarskänslan i så unga år både varit positiv och 

negativ i deras utveckling till ansvarsfulla vuxna. Positivt då det gäller deras 

klasskonventering då deras ansvarskänsla fungerat som en drivkraft för att nå sina mål och 

negativt att de aldrig fick vara barn under sin uppväxt. Ett annat avgörande mönster vi fann i 

vår studie, är deras avhållsamhet till droger och ringa konsumtion av alkohol som samtliga av 

våra informanter funnit som den enda rätta vägen i deras liv.  

 

På frågan om hur informanterna har påverkats av och hanterat sin destruktiva uppväxtmiljö i 

vuxen ålder, fann vi följande. Samtliga av våra informanter lider brist på tillit till de 

människor de möter som vuxna. Denna brist bär de med sig från sin dysfunktionella uppväxt 

där avsaknaden av de grundläggande behoven av stabilitet och känslomässig bindning 

påverkat dem negativt i samspelet med deras sociala omgivning. Mönstret vi fann hos våra 

informanter var att samtliga av dem hade problematiska relationsproblem, både med sin egen 
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kärnfamilj och i partnerrelationer, där de gärna dras till dysfunktionella människor som de 

oftast får ta hand om. Ett annat gemensamt mönster vi funnit hos våra informanter är deras 

överkänslighet mot negativ stress som de hanterar på olika sätt för att undvika ohälsa. Ett 

annat viktigt mönster vi fann bland samtliga av våra informanter, var den nära och speciella 

relation de har till sina egna barn, där deras välfärd prioriteras i alla lägen till skillnad från 

informanternas egen uppväxt.  

 

Då det gäller informanternas sociala nätverk fann vi en skillnad mellan våra kvinnliga och vår 

manliga informant. De kvinnliga informanterna håller en viss distans till sina arbetskamrater, 

till vilka de endast har en yrkesmässig relation. Detta fungerar som en skyddsmur, då samtliga 

av dem äger en svaghet för utsatthet. Den manlige däremot har ett mycket stort nätverk av 

arbetskamrater och vänner, där han som oftast blir i centrum pga. att han är öppen i sin natur. 

Vår studie visar även ett tydligt mönster bland våra kvinnliga informanter, vars brist på socialt 

nätverk från barndomen, sporrat dem till en ökad kapitalvolym genom fortbildning, där tre av 

de kvinnliga informanterna gjort en klassresa i vuxen ålder tack vare det ökade kulturella 

kapitalet.  

 

När det gäller yrkesval i livet fann vi ett mönster för de kvinnliga informanterna direkt 

kopplat till deras destruktiva uppväxtmiljö, där de har tagit hand om både sina syskon och 

föräldrar i unga år, då samtliga av dem har valt olika typer av vårdande yrken i vuxen ålder.  

Den känslomässiga stressen är något i våra informanters liv som vi fann som en gemensam 

nämnare, då samtliga av dem fann den negativ och ångestframkallande. Detta är något 

samtliga av dem lärt sig hantera på olika sätt för att skydda sig mot den utsatthet de 

genomlevde som barn vars känsla fortfarande lever kvar i dem.   

 

Informanternas egen förklaring till att de växt upp till maskrosbarn trots sin uppväxtmiljö 

skiljde sig mellan dem, där faktorer som, en stark drivkraft, envishet, moders kärlek och 

omsorg, stark vilja att finnas tillhands för andra samt en högre kraft tros vara anledningen till 

att just de klarat sig så bra. Den enda gemensamma nämnaren vi fann hos våra informanter är 

deras numera avhållsamma relation till droger och ringa bruk av alkohol. Vilket är en faktor 

vi även funnit som ett mönster i vårt resultat. 

 

Då syftet med vår studie har varit att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka vilka orsaker 

som påverkat informanter att utvecklas till socialt fungerande människor och som visats ovan 
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fann vi flera gemensamma mönster bland våra informanter som kan ha påverkat dem till att 

bli maskrosbarn som vuxna. Bland de orsaker vi redogjort för ovan har vi funnit att följande 

var av särskild betydelse för våra informanter. Förekomsten av trygghetspersoner i 

barndomen samt möjligheten att uppleva en annan familjedynamik och miljö än deras egen 

hemmiljö. Deras egna avhållsamma inställning till alkohol och droger samt den starka 

ansvarskänsla som påverkar samtliga områden i livet. Dessa gemensamma orsaker som vi 

fann i vår studie har stärkt våra informanters motståndskraft att utvecklas till socialt 

fungerande människor trots sitt sociala arv. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vår studie är ur en retrospektiv synvinkel vilket påverkat våra resultat. Våra informanter är 

idag medelålders och växte upp under 1950-70 talet vilket präglat deras upplevelser. Vi fann 

att alla våra informanter hade varit utsatta för fysisk misshandel. Barnaga blev olagligt först 

1979 i Sverige (Rädda barnen, 2012), vilket innebär att den aga de utstod inom sina familjer 

inte var olagligt vid den här tiden. 60 % av våra informanter har varit utsatta för sexuella 

övergrepp vilket var ett resultat som vi inte hade väntat oss och ej heller sett i tidigare 

forskning. Det vi också fann intressant var att ingen av informanterna verkar ha reflekterat 

kring och funnit ett svar på varför just de blivit maskrosbarn. I vår studie har alla våra 

informanter brutit med deras sociala arv och fyra informanter har gjort en klassresa bl.a. tack 

vare ett utökat kulturellt kapital. Fastän vi fått detta resultat så har vi ej stöd att hävda att 

begreppet ”maskrosbarn” hör ihop med att vara klassresenär.  

 

Våra informanter har haft en förmåga att knyta an till andra personer än deras föräldrar för att 

få stöd och uppskattning som de behövt som barn. I Defrain m.fl. studie (2003) hade 42 % av 

deltagarna i sin barndom någon släkting som betytt mycket för deras överlevande. Dessa 

resultat stämmer också med Werner & Smith (2003) studie som visar att ett kärleksfullt 

föräldrasubstitut som t.ex. mor- och farföräldrar eller annan närstående person kan påverka 

och motverka reaktionen på de riskfaktorer som individen utsätts för i familjen. 

 

Inte bara trygghetspersoner har påverkat våra informanter utan också byte av miljö från 

hemmiljön som präglades av våld och otrygghet till andra lugnare miljöer med annat habitus 

som vänners familj, sommarföräldrar och adoptivföräldrar vilket spelade roll för våra 

informanters framtid, då de fick något att sträva efter. Abelev (2009) har funnit att genom att 
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byta miljö och se andra miljöer än sin egen familjemiljö får de tillgång till en annan habitus än 

den de växer upp i. De befinner sig då i en annan social miljö där sätten att integrera är 

annorlunda och man t.ex. använder språket på ett annat sätt vilket visar dem att det finns 

något annat. 

 

Tre av våra informanter har i vuxen ålder lyckats omskola sig till yrken de ansett vara 

meningsfulla för dem och som gjort att de bytt klasstillhörighet. Enligt Abelev (2009) är 

skolan ett fält där inte bara barnens förmåga är viktigt, utan där också olika klassers habitus 

spelar en avgörande roll. I skolans miljö, som är mer inriktad på medelklassens habitus 

förväntas eleverna och deras föräldrar ta för sig av möjligheterna. När samspelet mellan 

skolan och familjer från socialgrupp tre inte fungerar så betyder det att barnen i socialgrupp 

tre inte får den informationen som behövs för att klara sig bra i skolan, och då ej heller 

tillgång till resurserna och missar många möjligheter. För våra informanter har detta inneburit 

att de i vuxen ålder behövt komplettera sina betyg och då kunnat läsa vidare, för att utöka sitt 

kulturella kapital. 

 

Maskrosbarnens konst i överlevnad och kreativa förmåga, hävdar Cronström (2003) i sin 

studie beror på deras förmåga att skaffa sig proteser för att dölja bristerna från uppväxtåren. 

De brister i socialt kapital som våra informanter lider av sedan uppväxtåren har de enligt vår 

studie kompenserat genom fortbildning. Där de i sin yrkesroll kan dölja sina brister genom de 

proteser de skaffat sig som vuxna. För att ta sig framåt i livet enligt Bourdieus kapitalbegrepp 

(Giddens, 2002:278ff) behövs ett rikt socialt kapital som utgörs av sociala relationer, 

kontakter och ett rikt socialt nätverk, där utbytet av dessa förbindelser ger dem den bekräftelse 

de så väl behöver. Detta sociala nätverk var en övervägande bristvara för våra informanter, 

under sin uppväxt, vilket även följt dem genom livet. Denna bristvara har de istället 

kompenserat med att berika sitt kulturella kapital. (Bourdieu, 1993:266f) Arbetsplatsen är det 

fält våra informanter äger gemensamt och den arena samtliga av dem behärskar bäst. Där kan 

de i skydd av sin yrkesroll och berikat kulturellt kapital möta sina arbetskamrater på en jämlik 

basis, utan att påverkas av sitt bristfälliga sociala kapital. (Brody, 1989:35ff) 

 

En känsla att man kan uppnå sina mål och övervinna hinder är en styrka för de vuxna som i 

barndomen var offer för allvarlig barnmisshandel enligt Pitzer & Fingerman (2010). Detta 

gäller även våra informanter, som trots en uppväxt som kantats av fysisk misshandel 

övervunnit dessa traumatiska händelser samt att de haft psykisk och fysisk motståndskraft att 
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klara sig väl i samhället som socialt fungerande individer. Deras styrka att gå vidare i livet har 

de fått genom olika egenskaper som stark drivkraft, respekt till alkohol och droger, envishet 

och god vilja att hjälpa och stötta andra utsatta. 

 

I Defrain m.fl. forskningsstudie (2003) såg man att trots att deltagarna hade övervunnit sin 

traumatiska barndom så hade de ännu “ärr” efter den, som olika rädslor, fobier, mardrömmar 

och obehagliga minnen som de får leva med. Denna negativa erfarenhet äger även våra 

informanter vars barndom gett dem ärr för livet i form av en stresskänslighet som skapar 

ångest. Ångesten i sig väcker starka känslor som lätt tar över och skapar problem i form av 

mat- och träningsnarkomani, social fobi och kontrollbehov. Dessa känslor i sig skapar en 

psykisk obalans för våra informanter som på olika sätt har lärt sig att hantera denna sårbarhet. 

 

Flera av våra informanter har tagit hand om sina syskon och skyddat dem på olika sätt i den 

oroliga våldutsatta hemmiljö de växte upp i och i några fall har de även tagit hand om 

föräldrarna. I sin omsorg om andra har de känt sig behövda vilket ger en känsla av 

meningsfullhet, något som är viktigt enligt Antonovsky. (2009:45f). Enligt Cronströms studie 

(2003) så fick många maskrosbarn axla vuxenrollen i familjen speciellt då modern var 

psykiskt sjuk och de fick bära ett för stort ansvar gentemot syskon och föräldrar under 

barndomen. Detta har i vår studie visat sig skapat problem för våra informanter i deras 

relation till sin kärnfamilj, partnerförhållanden samt i vänskaps/ och arbetsrelationer. I partner 

relationer dras de gärna till dysfunktionella människor med alkohol, missbruk eller psykiskt 

instabilitet där de “tar hand om” sin partner. Då det gäller vänskaps- och arbetsrelationer 

skiljer de kvinnliga informanterna sig avsevärt gentemot vår manlige informant. Där de 

kvinnliga informanterna inte inleder privata relationer med sina arbetskamrater, utan försöker 

hålla en viss distans för att skydda sig, medan vår manlige informant har ett mycket stort 

nätverk bland sina arbetskamrater. Samtliga informanter värnar om sina egna barn och gör sitt 

bästa för att kompensera den brist på grundtrygghet de själva hade som barn. Genom att 

avhålla sig från alkohol och de negativa erfarenheter våra informanter erfarade som barn, ökar 

de sitt egna värde av meningsfullhet och ger barnen en större känsla av sammanhang än de 

själva hade som barn. (Antonovsky, 2009:135) 

 

Vad gäller våra val av teorier så anser vi att de i studien valda teorierna Bourdieus 

Klassreproduktion och Antonovskys KASAM var användbara i vårt genomförande av 
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analysen, med undantag av analysen av sista temat ”Hälsa och välmående” då Bourdieus teori 

om klassreproduktion inte fokuserar på detta tema.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Vi valde i vår studie att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer av den 

semistrukturerade modellen, vilket vi ansåg passade bra in med vårt syfte då informanternas 

egna retrospektiva upplevelser ska analyseras.  

 

Då ämnet i vår studie är av känslig art hade vi problem att finna informanter som passade in i 

vår förvalda definition, vilket resulterade i endast fem informanter. Det ringa antalet vägdes 

upp med att vi kunde göra mer djupgående intervjuer med kompletterande följdfrågor. Vi 

anser dock inte att man kan generalisera utifrån våra resultat, men med ett ökat antal 

informanter hade det kanske varit möjligt. 

 

Nackdelen med informantgruppen var att vi endast fann en manlig informant, vi hade önskat 

få tag på fler för att få en jämnare fördelning mellan könen. En annan nackdel var den 

homogena åldersfördelningen, med fyra informanter i samma åldersgrupp. Hade vi haft en 

blandad åldersfördelning kan vårt resultat blivit mer varierat. Det vi missat och inte tänkte på 

innan studien som vi nu när vi analyserat vårt resultat funderat på är genusperspektivet. Vilka 

skillnader finns beroende på vilken förälder som är missbrukare eller psykisk sjuk? I vår 

studie var det fyra mammor med missbruk och bara en pappa med missbruk. Detta perspektiv 

kanske hade påverkat vårt resultat. Vi har också funderat över vilken skillnad det gör på vilket 

kön maskrosbarnet har och hur kopplingen ser ut mellan den missbrukande förälderns kön och 

maskrosbarnets kön. Denna koppling har vi inte heller funnit i tidigare forskning ej heller i 

något vi läst om maskrosbarn, men vi anser att det kan finnas mönster att finna där. 

 

Vi upplevde att intervjuerna gick bra och att informanterna var öppna och besvarade våra 

frågor. Flera av informanterna sade att de fann intervjun positiv då de sällan pratade med 

någon om sina upplevelser. Det enda negativa var några inställda intervjuer pga. sjukdom 

vilket fördröjde vår tidsplanering något.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I framtida studier så anser vi att det vore intressant och betydelsefullt att undersöka hur 

maskrosbarnen blir som föräldrar och vilken föräldrastil de väljer eftersom de oftast saknat 

bra förebilder. En annan aspekt att forska på vore genus och om det spelar någon roll vilken 

av föräldrarna som är missbrukare och eller psykisk sjuk och vilket kön barnet har samt hur 

det påverkat maskrosbarnsutvecklingen och på vilket sätt. Det vore även intressant att 

intervjua maskrosbarnens barn om hur de haft det, hur deras föräldrars uppväxt påverkat dem 

och vilka delar av det sociala arvet som förts vidare. Eftersom vissa maskrosbarn är 

klassresenärer så vore det intressant att undersöka maskrosbarnens barns inställning och 

känslor om huruvida de känner att de hör hemma i den nya klassen. 
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Bilaga 1 

 

Information till våra informanter 

 

Hej! 

Vi är studenter på Högskolan i Gävle som läser Sociologi C och skriver ett examensarbete om 

vuxna maskrosbarn. Vi ska därför intervjua personer som vuxit upp i familjer där alkoholism 

funnits under uppväxten. 

 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka upplevelser och orsaker till att de klarat sig bra i 

livet, trots en destruktiv uppväxtmiljö, genom att beskriva ett maskrosbarns upplevelser av sin 

barndom och skapa djupare förståelse för vad som bidrar till ett maskrosbarns utveckling till 

socialt fungerande människor. 

 

Er medverkan i vår studie och den information som ni delar med er av kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att den information ni ger oss, inte kan leda till er som personer 

och era namn kommer att ändras. Informationen vi får ta del av under intervjun analyserar vi 

med hjälp av utvalda teorier och tidigare forskning i ämnet. För att öka förståelsen och 

tillförlitligheten av intervjun, kommer vissa meningar användas som citat i vår uppsats. 

 

För att få med allt som sägs under intervjun, kommer vi under intervjun att använda oss av en 

bandspelare och Ni har all rätt att avbryta intervjun eller välja bort att svara på en viss fråga. 

 

Tack för Din medverkan 

 

Vänligen 

Laila Frost 070-……. 

Marie Löfqvist 070-…… 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Tema: Det sociala arvet 
1. Hur såg din ursprungsfamilj ut? Beskriv dina föräldrars bakgrund! 

2. Ge en beskrivning av din barndom och uppväxtmiljö 

3. Beskriv er sociala status när du växte upp 

4. Trygghetspersoner i din barndom och ungdom? 

5. Barndomsminnen, positiva, negativa? 

6. Hade du några kulturella eller andra fritidsintressen? 

7. I så fall vilka? 

 

Tema: Skola och arbete 
8. Hur såg din skolgång ut 

9. Vem gav dig råd och uppmuntrade dig under din skolgång. 

10. Vad drev dig framåt 

11. Hur har ditt val av studier och yrke påverkats av din uppväxt? 

 

Tema: Socialt nätverk 
12. Hur är din relation med din ursprungsfamilj idag 

13. Berätta om din relation med din familj och partner 

14. Hur är det med din tillit till andra människor 

15. Berätta om din relation med dina vänner och dina arbetskamrater 

16. Kan du se något mönster i vilka människor du dras till i vänskaps och kärleksrelationer 

17. Kan du se några mönster i ditt sätt att relatera/förhålla dig till människor i din omgivning 

 

Tema: Hälsa och välmående 
18. Hur har din barndom och uppväxt påverkat dig i vuxen ålder? 

19. Kan du peka på några svåra situationer genom åren som du ser som en avgörande 

vändpunkt i ditt vuxna liv? 

20. Kan du med utgångspunkt från dessa vändpunkter säga något om hur du typiskt fungerar i 

svåra situationer? 

21. Har du fått någon professionell hjälp att bearbeta din barndom? Om inte varför då? 

22. På vilket sätt har ditt yrke hjälpt dig att bearbeta svårigheter som du haft att kämpa med i 

barndomen eller senare? 

23. Är det någon skillnad på känslomässig stress och stress i vardagslivet respektive 

arbetslivet? 

24. Hur hanterar du stress och stressiga situationer? 

25. Har du en känsla att du kan påverka/kontrollera ditt liv? 

26. Känner du att du är annorlunda än andra eller är du “som folk mest”, i så fall på vilket 

sätt? 

27. Vad upplever du som de viktigaste förklaringarna till att du klarat dig bra i livet? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

Presentation av våra informanter 

Sandra är 43 år och nummer sju i en syskonskara av nio och äger idag ett eget företag, där 

hon har glädje av sin berikade erfarenhet inom vården, både som undersköterska och 

anhörigterapeut. Hon är nyseparerad från ett äktenskap fyllt av sjukdom och missbruk och har 

två vuxna barn samt ett barnbarn. Hennes uppväxt i arbetarklassen kantades av fattigdom, 

psykisk och fysisk misshandel samt att hon blev sexuellt utnyttjad av utomstående och utsatt 

för incest från 2 års ålder. Hon fick tidigt ta hand om sina småsyskon och lämnades veckovis 

som deras enda vårdare trots sin ringa ålder. Sandra utvecklade en bipolär sjukdom som hon 

levde med i flera år innan hon i 30-årsåldern fick sin diagnos, medicin och stöd till att få 

balans i hennes då kaotiska liv. 

 

Helena är 42 år och bor med sambo i ett hus i en stad och har två barn och hundar. Hon 

jobbar som chef inom hemtjänsten och säger själv att hon är “Svenssonlivet” personifierat 

med bil, hund och barn. Hon var äldst av tre flickor i sin ursprungsfamilj och hennes föräldrar 

var unga när de fick henne. Hennes mamma har alltid missbrukat alkohol och Helenas 

uppväxt har präglats av ständiga bråk, misshandel och mobbing både hemma och i skolan. 

Föräldrarna tog inte hand om henne och hennes syskon utan de fick springa vind för våg och 

familjen var mycket isolerad och höll sig för sig själva. Helena hade sin gammelfarmor som 

tog sig an henne på helger och lov, där hon fick äta sig mätt, duscha, bli kammad och få rena 

kläder och det viktigaste ”där fick hon vara barn”. 

 

Mats är 42 år och ensamstående pappa till två barn och bor i ett litet samhälle sedan något år 

tillbaka. Han är självlärd kock och har arbetat som frilans men är idag chefskock på en 

nystartad restaurang på bygden. Mats är uppväxt i en arbetarfamilj på landet och är yngst i en 

syskonskara av fyra bröder. Hans barndom var traumatisk med både misshandel och 

övergrepp från hans alkohol- tablett- och amfetaminmissbrukande pappa och bekanta, där 

hans mamma fick dra ett mycket tungt lass och rymde med sina barn då Mats var 13 år 

gammal. Mats hade enligt honom själv problem under skoltiden pga. sin ADHD och hamnade 

i den kriminella världen redan som 13 åring. Situationen blev ohållbar då Mats kom upp i 

tonåren och han placerades på ungdomsvårdsskola och fosterfamilj. Kriminaliteten blev 

därefter grövre vilket ledde till fängelsestraff där han även blev diagnostiserad och fick 



 

mediciner mot ADHD. Men det var inte förrän i 30 årsåldern i samband med att han blev 

pappa för första gången som han bröt med sitt destruktiva liv. Mats kämpar nu för vårdnaden 

om sina barn, då barnens mamma enligt Mats utsago, har missbruksproblem och psykisk 

sjukdom. Han har själv avhållit sig från alkohol pga. att hans barndom präglades av missbruk. 

 

Maria är 43 år och studerar på högskolenivå och bor i en lägenhet i en stad. Hon arbetar inom 

barnomsorgen och är ensamstående med fyra barn och har vuxit upp som ett av de mellersta 

barnen i en arbetarfamilj. Maria har två yngre bröder samt en äldre bror och växte upp med en 

mor som mått psykiskt dåligt i perioder och missbrukat alkohol samt en frånvarande pappa 

och senare styvpappa. Hon fick ta hand om sina yngre syskon när det var ”fyllefester” hemma 

och hon har blivit misshandlad både psykiskt och fysiskt samt blivit sexuellt utnyttjad som 

barn och tonåring. Hon lämnade hemmet tidigt, men har ändå tagit hand om sin mor hela 

tiden i dennes missbruk och hennes styvfar som även han missbrukade alkohol och hade svåra 

psykiska problem. Trots den traumatiska barndomen har det gått bra för Maria och hennes 

syskon. 

 

Viola är 58 år och bor på landsbygden i sitt egna hus, är ensamstående och har två vuxna 

barn. Hon arbetar som alkohol och drogterapeut och är samtidigt framgångsrik i ett 

konstnärligt yrke. Hon har vuxit upp som enda barnet i två olika familjer. Först hos sin 

biologiska mamma och sen hos sina adoptivföräldrar. Hennes biologiska pappa dog när hon 

var tre månader gammal, efter det började hennes mamma missbruka alkohol och det kom 

snabbt in en styvfar i familjen som även han hade alkoholproblem. Det var ett turbulent liv 

med mamman och styvfadern med få gränser och mycket alkohol, där Viola blev ”den lilla 

vuxna” i familjen. När Viola var 6 år dog hennes mamma och hon blev adopterad av en 

släkting och dennes man. Viola bytte då inte bara familj och stad utan också klass. Hennes 

adoptivföräldrar tillhörde det översta skiktet i staden där de bodde. Det fanns inga 

alkoholproblem i den nya familjen men adoptivmamman hade ett enormt kontrollbehov som 

påverkade Viola negativt och hon utsattes för aga av sin adoptivfar. Viola utvecklade ett 

alkoholberoende efter sin skilsmässa men är idag nykter sedan mer än 15 år och har 

genomgått egen behandling samt utbildat sig till beroendeterapeut. 


