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Abstract  
In this study we have used Jenkins, Berger and Luckmann and Scheff's theories which is 

social identity, shame, pride and socialization. In order to understand the situation of the 

dandelion children, these theories have been useful. The study has been conducted on the 

basis of qualitative method and interviews. 

When children grow up with parents who are addicts or psychologically ill, the child does not 

have a normal upbringing and therefore one needs a protection factor from society. According 

to various studies, it has been found that some children follow the same pattern as their 

parents and end up addicted in adulthood. Other studies show that some children deviate from 

parental behavior, these are called dandelion children. This study aims to investigate the 

subject of dandelion children and the study is based on highlighting what caused the adult 

dandelion children not to follow the same pattern as fine parenting and a developed social 

well-being. The study's starting point has been to investigate underlying factors that adult 

dandelion children have survived in life, from a sociological perspective. 

The study has shown that the reasons for their survival are because they have had a close 

relative who has supported them. They have also chosen to break the contact and legacy of 

their parents to move forward in life without more terauma. 

 

Keywords: Dandelion Child, abuse and mental illness. 

 

Abstrakt  
I denna studie har vi använt Jenkins, Berger och Luckmann och Scheffs teorier som är social 

identitet, skam, stolthet och socialisering. För att förstå situationen för maskrosbarnen har 

dessa teorier varit användbara. Studien har genomförts på grundval av kvalitativ metod och 

intervjuer. 

När barn växer upp med föräldrar som är missbrukare eller psykiskt sjuka, har barnet inte en 

normal uppfostran och därför behöver man en skyddsfaktor från samhället. Enligt olika 

studier har det visat sig att vissa barn följer samma mönster som sina föräldrar och hamnar i 

vuxen ålder. Andra studier visar att vissa barn avviker från föräldrabeteende, dessa kallas 

maskrosbarn. Denna studie syftar till att undersöka frågan om maskrosbarn och studien 

bygger på att lyfta fram vad som orsakade de vuxna maskrosbarnen att inte följa samma 

mönster som bra föräldraskap och ett utvecklat socialt välbefinnande. Studiens utgångspunkt 
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har varit att undersöka underliggande faktorer som vuxna barn har överlevt i livet, ur ett 

sociologiskt perspektiv. 

Studien har visat att skälen till deras överlevnad är att de har haft en nära släkting som har 

stött dem. De har också valt att bryta kontakten och arvet hos sina föräldrar att gå vidare i 

livet utan mer. 

 

Nyckelord: Maskros Barn, missbruk och psykisk sjukdom. 
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1.Inledning 
 

FN:s barnkonvention är ett avtal som stödjer barnens rättigheter, barn är individer med egna 

rättigeheter och får inte ägas av någon annan vuxens ägodelar. Trots detta finns det barn i 

Sverige som växer upp och lever med dåliga omständigheter och svåra livsvillkor. Det 

innebär att föräldrarna inte är kapabla att ta hand om sina barn.  

Enligt folkhälsomyndigheten (2016) är det endast åtta procent av föräldrar med missbruk eller 

psykisk ohälsa som söker sjukhusvård för sina problem. Det innebär att det finns även ett stort 

mörkantal som inte söker hjälp och troligen är det barn som är berörda. Utifrån ett 

sociologiskt perspektiv är det ett problem för samhället om föräldrar inte får rätt med hjälp av 

vården. Man måste uppmana folk med missbruk och psykisk ohälsa att söka hjälp för att 

bland annat bli kapabla att ha hand om sina barn. Om fler barn växer upp i destruktiva miljöer 

kommer det att bli ogynsamt för samhället i längden.  

 

I dagens samhälle uppger maskrosbarnens organisation att 500 000 barn lever under svåra 

omständigheter och med minst en förälder som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt 

(maskrosbarn.org). Enligt socialstyrelsen växer vissa barn upp och följer samma fönster som 

deras föräldrar. De påpekar även att det finns andra typer av barn som växer upp i 

ogynnsamma uppväxtförhållande men utvecklas i en annan riktning. Istället avviker dessa 

barn från deras föräldrarsbeteende och dem kallas för maskrosbarn (Socialstyrelsen, 2009).   

Maskrosbarnen växer upp i en destruktiv miljö där föräldrarna inte är kapabla att ta hand om 

sig själva eller om sina barn. De växer upp med familjens normer och problem men senare i 

livet väljer det att istället skapa sig ett liv långt ifrån familjen och bilda sin egen identitet 

(maskrosbarn.org). 

  

När barn växer upp med föräldrar som är missbrukare eller psykisk sjuka då innebär det att 

man inte har en normal uppväxt och därför lär man behöva en skyddsfaktor från samhället. 

Skyddsfaktorerna som samhället kan bidra med är rätt stöd och resurser för föräldrarna och 

barnen. Med rätt form av stöd innebär det att föräldrarna måste få rätt behandling och stöd för 

att bli kapabla att hand om sina barn och sig själva. Medan barn måste få rätt stöd för att klara 

av sin tuffa vardag och skolgång där skolan och utbildningsnivån kan komma att påverka 

samhället i längden (Lucas & Jernbro 2014). 
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I denna studien kommer vi att undersöka de vuxna maskrosbarnens livsvillkor och hur deras 

barndom har påverkat dem och format dem till individerna dem är idag. Studien kommer att 

studeras utifrån ett sociologiskt perspektiv och med hjälp av livsvillkor och makt. Samtidigt 

vill vi undersöka vilka orsaker det är som bidragit till att de klarat sig bra i livet. Utifrån 

livsvillkor vill vi undersöka vilka villkor det är som bidragit till att de format sig själva och 

blivit det dem är idag. Vilka villkor är det som påverkat dem mest och lever något av dessa 

villkor kvar med dem. Makten har vi valt att koppla in då barn som växer upp med föräldrar 

som är psykisk sjuka lever inte i samma omständigheter som ett vanligt barn gör. Det är på 

grund av makten som kommer hemifrån, barnet får inte sin röst hörd som ett normalt barn får 

i en normal familj.  

Maskrosbarn är något som man bör belysa mer och prata om i samhället. Vi har båda varit 

intresserade av hur vissa barn klarar sig bra i vuxenlivet och skapar sin egen identitet. Men 

även hur de lyckas att bryta sig från normen att bli missbrukare trots att dem växt upp i en 

uppväxtmiljö där missbruk eller psykisk sjukdom förekommit. Därför är det viktigt att 

framhäva ämnet och kunna belysa vilka barn det är som har det tufft hemma och sedan kunna 

agera om det behövs. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien kommer att bygga på vad det är som orsakat att de vuxna maskrosbarnen 

inte valt att följa samma mönster som sina föräldrar och istället utvecklats med en social och 

psykisk välmående trots deras destruktiva barndom.  

Detta kommer vi att göra genom att intervjua åtta vuxna människor som en gång i tiden varit 

maskrosbarn och tolka deras upplevelser av barndomen. Det kommer att ge oss en djupare 

förståelse om vad som bidragit till att det utvecklats och blivit personerna dem är idag.  

 

- Hur har deras livsvillkor under barndomen påverkat dem och format dem till 

individerna dem är idag?  

  

1.2 Problemformulering  

I Sverige växer en del barn upp i familjer där föräldrarna missbrukar och/ eller har en psykisk 

sjukdom. Dessa barn har en destruktiv uppväxt där stress och oro förekommer och upplever 

en känsla av otrygghet hemma. Det som får maskrosbarn att sticka ut är hur dem trots alla 

dåliga odds och uppväxtförhållanden växer upp och blir “fungerande” människor. Vissa barn 
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väljer att se deras föräldrar som en förebild, därför kan detta påverka barnen att senare i livet 

bli missbrukare. Samtidigt som det finns andra barn som väljer att skapa sitt eget liv långt 

ifrån familjen och bryta arven om t.ex. att börja missbruka. Vi vill undersöka fenomenet 

genom att förstå vad det är som driver dessa barn framåt och som senare lyckas i livet trots 

alla förutsättningar.   

 
1.3 Avgränsning  

För att uppnå en djupare förståelse och bredare syn på maskrosbarn har vi valt att avgränsa 

oss till endast vuxna och inga barn. Vi kommer att intervjua åtta vuxna maskrosbarn för att få 

en djupare förståelse om deras upplevelser och barndom. Det kommer inte att förekomma 

respondenter som är under 18 år då vi endast vill ha vuxna människor på grund av olika skäl 

som kan ha med sekretess och skyddad identitet att göra.  

 

1.4 Förstudie  

Idén med uppsatsen från början var att undersöka barnmisshandel och kunna koppla samman 

skola och socialtjänsten för att se hur de samarbetar för att hindra barnmisshandel. Efter ett 

inlägg som dök upp på sociala medier om barn och olika livssituationer publicerades ett 

videoklipp om maskrosbarn. På grund av att vi både arbetar på skolor och varit intresserade 

av att skriva om barn tittade vi runt på google. När vi letade hittade vi en videoklipp 

från Malou efter tio på TV4 Genom vänskap räddade de sig och andra maskrosbarn blev vi 

intresserade av att skriva om de ämnet.   

 

Sedan tidigare har vi inte vetat vad maskrosbarn är eller inte riktigt förstått innebörden av 

begreppet. Efter klippet som vi såg på youtube där två vuxna kvinnor berättar delvis om deras 

barndom och samtidigt om hur de tagit sig ut och klarat sig i livet genom att hjälpa varandra. 

Båda kvinnorna levde under svåra omständigheter och gick i samma skola, under tiden blev 

de vänner och började prata ut om deras problem till varandra. Idag har de båda kvinnorna 

startat upp organisationen om maskrosbarn och driver den för att hjälpa barn och ungdomar 

som är utsatta av samma problem som de en gång haft i tiden. Klippet uppmärksammade oss 

för ämnet, därefter bestämde vi oss för att skriva om maskrosbarn och ta reda på orsakerna 

som hjälpt det vuxna människorna att fungera efter att det en gång i tiden varit maskrosbarn.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  
I detta kapitel kommer det att presenteras en bakgrund om tidigare litteratur som omfattar en 

beskrivning om hur man ser och förklarar maskrosbarn. Sedan kommer det att presenteras ett 

antal olika vetenskapliga artiklar där man gjort olika studier för att undersöka om 

maskrosbarn och andra förhållanden som har en relevant koppling till uppsatsen.  

 

2.1 Bakgrund  

Cronström skriver i sin bok dansa med träben 2003 om maskrosbarn och ger en beskrivning 

om vad hon anser om vilka barn det är som kan klassificeras som maskrosbarn. Hon skriver 

boken med hjälp av hennes intervjustudie där 13 vuxna maskrosbarn berättar om deras 

upplevelser. I boken skriver Cronström om hur ensamma och ledsna maskrosbarn kan bli men 

trots detta växer de ändå upp och blir modiga vuxna människor. Cronström skriver om 

konsten som de vuxna maskrosbarnen har för att överleva, hon beskriver dem som de 

uthålliga och modiga barnen. Hon jämför maskrosbarn med blommor och hon menar på att 

blommor som inte får en sorts värme eller kärlek under tiden som de blommar kommer det att 

dö ut och vissna. Hon efterliknar maskrosbarn till blommor och väljer att beskriva det genom 

att mena att blommorna måste känna värme och kärlek för att överleva. Hon efterliknade 

maskrosbarnen till en blomma som hittat kärlek och värme hos någon annan än sin förälder 

(Cronström, 2003: 30-32).  

 

I studien som Cronström utförde visade det sig att maskrosbarnen växte upp tidigare än vad 

det egentligen skulle. De fick bära på stora ansvar och bland dessa ansvar var det att ta hand 

om syskonen och sköta hushållet. Det som även särskiljer maskrosbarn från vanliga barn är 

deras lösningar på problem som är omöjliga att lösa, trots detta hittade det alltid en lösning. 

Deras starka självkänsla bidrog med att det aldrig tillåtit motgångarna att sabba för dem och 

istället kämpade de bara vidare för att fortsätta leva (Ibid, 39).  

 

Cronström skriver om maskrosbarnens upplevelse och även om deras mödrar, i studien 

framkommer det att mödrar som haft destruktiva uppväxtförhållande har burit med sig det 

även när det själva fött sina barn. I boken skriver man om att dessa mödrar stannat i 

utveckling efter en avgörande situation som de burit med sen barndomen, som sedan påverkat 

deras uppfostran för deras egna barn. I boken skriver man om att dessa mödrar inte får till det 

med att kolla barnets behov och vilket ansvar de har. Deras kontroll över deras egna barn blir 
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fel och detta är på grund av deras egna uppväxt. Det innebär även att maskrosbarnen får 

kämpa mer och bära på vuxenrollen som mamman inte kan sköta. Samtidigt bär de på sig ett 

större ansvar för att sköta deras egna behov och deras syskons behov (Ibid, 60-63).  

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en beskrivning av fem undersökningar gjorts kring 

området vi har valt att studera. Dem valda forskningsatiklarna har valts på grund av 

relevansen som finns för studiens område, dem är fokuserade kring maskorsbarn.  

 

2.2.1 The influence of parenting style on academic achievement and career path 

The influence of parenting style on academic achievement and career path är en artikel som 

är skriven av Zahedani, Rezaee, Yazdani, Bagheri och Nabeiei år (2016).  

Syftet med artikeln är att undersöka förhållandet mellan föräldrastilar, akademiska 

prestationer och framgång bland studenterna i Shiraz University of Medical Siences. Artikelns 

frågeställning är hur är studenternas pedagogiska framgång kopplad till föräldrastilar och den 

andra är hur relationen mellan föräldrastilar och studenternas framgång. Artikeln handlar om 

att familjen har en stor påverkan på individens roll i samhället och på individens inflytande 

när det gäller kreativitet, kulturella, sociala och den moraliska synpunkten. Förhållandet 

mellan föräldrarna och barnen är att föräldrar har en stor påverkan på barnets psykiska och 

fysiska hälsa. Eftersom kommunikationen mellan dem har en grundläggande faktor till 

barnets uppväxt och hälsosamma framgång. Föräldrastil påverkar barnets personlighet 

eftersom föräldrastil är som ett beteendesystem som skapar en interaktionsatmosfär som 

barnet blir påverkad av. Avslutningsvis är att barnets val till sin framtid har en stor påverkan 

av föräldrastilar för att det är föräldrar som identifierar barnens talang. Det är viktigt för 

föräldrarna att använda en korrekt metod för interaktionen med deras barn för att bekanta 

barnens roll i samhället med hjälp av familj träningskurser (Zahedani, Rezaee, Yazdani, 

Bagheri & Nabeiei, 2016).  

 

2.2.2 Barn till föräldrar med psykisk ohälsa  

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa är en doktorsavhandling som är skriven av Annemi 

Skerfving år (2015). 
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Syftet i avhandlingen går ut på att intervjua barn för att sedan ta del av deras upplevelser och 

hur det är att leva med en förälder som har psykisk sjukdom eller missbruk. Studien gick ut på 

att intervjua 28 barn mellan 7 - 18 från båda könen, för att de ska dela med sig av 

familjesituationen. Resultat av studien visade sig att könen, förhållandet, kommunikationen 

och den sociala relationen i familjen är viktiga faktorer. Studien visade att det påverkar barnen 

olika beroende på vem av föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Barnen blir mer påverkade 

ifall det är mamman som lider av psykisk ohälsa än om det är pappan. 

Detta är på grund av att samhället har olika förväntningar på både rollerna. Föräldrar har en 

stor betydelse i barnens liv, när föräldrakonflikter uppstår leder det till att barnets liv blir 

komplicerat. Barnen börjar uppleva att hemmet inte är deras trygga plats att vara på för 

återhämtning som det egentligen förväntas att vara. Det är viktigt att vuxenpsykiatrin, 

socialtjänsten och skolor ska sätta resurser för att hjälpa barnen och ge dem tillräckligt med 

uppmärksamhet kring de psykiska problemen som föräldrarna lider av.  

Detta gör man för att barn ska kunna få tillräckligt med stöd och information om det behövs. 

Avslutningsvis är det viktigt att barnen blir medvetna om föräldrar problemen som finns och 

detta är för att barnen ska sluta skuldbelägga sig själva (Skerfving, 2015).  

 

2.2.3 Individual, family, and neighborhood factors distinguish resilient from non-

resilient maltreated children: A cumulative stressors model  

Individual, family, and neighborhood factors distinguish resilient from non-resilient 

maltreated children: A cumulative stressors model är en artikel som är skriven av Jaffee, 

Caspi, Moffitt, Tomas och Taylor (2007). I artikeln har man gjort en forskning i syfte med att 

undersöka tvillingar för att kunna jämföra deras personlighet. I studien undersöker man deras 

personliga egenskaper och orsakerna till varför vissa barn växer upp till “normalt fungerande” 

vuxna medan andra inte gör. I artikeln lägger man ett stort fokus på familjeförhållanden, 

bostadsområde och barnens skolgång. Resultatet i artikelns forskning var att barnen som hade 

växt upp med bra socialt umgänge och mycket stöd hade en motståndskraft. Det visade sig 

även att barn som hade växt upp med föräldrar som är missbrukare har dåligt socialt 

umgänge/stöd och sämre bostadsområde med en dålig motståndskraft. Avslutningsvis visar 

artikeln att föräldrars roll har stor betydelse och påverkan på deras barn (Jaffee, Caspi, 

Moffitt, Tomas & Taylor, 2007).  
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2.2.4 Barndomsminnen av föräldrars berusningsdrickande 

Barndomsminnen av föräldrars berusningsdrickande är en socialvetenskaplig tidskrift som är 

skriven Heimdahl och Abrahamson år (2012).  

I artikeln skriver man om vuxna människor som en gång i tiden växt upp med föräldrar som 

varit påverkade av alkohol. Artikelns syfte går ut på att de vuxna människorna ska få 

återberätta deras barndom, fokuset i artikeln ligger på hur de under tiden skapade sig 

meningsfulla barndomsminnen trots den destruktiva uppväxten. Syftet går ut på att skapa en 

förståelse kring deras föräldrars beteende till förhållande för alkoholen under den tiden de var 

unga. I studien deltog 11 personer som var födda mellan 1933 och 1962, dessa vuxna 

människor hade annorlunda upplevelser och erfarenheter av att växa upp med föräldrar som 

varit alkoholister. Respondenterna i studien kunde ha olika erfarenheter med olika upplevelser 

och orsaken är tidpunkten. Beroende på när man var född kunde upplevelsen spela en stor roll 

i deras barndom och minnen trots att det kunde vara likadana situationer som de upplevt. När 

man jämför deras barndomsminnen kan man se att vissa förbättringar har skett på grund av de 

materiella förbättringarna som har skett under åren. Man påpekar även att alkoholpolitiska 

förändringar har bidragit till att vissa har haft en mildare barndom än andra. Avsluntingsviss 

det man vill säga med studien är att synen på barndomen och uppväxt har ändrats och spelar 

stor roll i dagens samhälle, men innan såg man inte detta som en viktig fas i livet (Heimdahl 

& Abrahamson, 2012).  

 

2.2.5 Multi-years Evaluation of the Effectiveness of a Resilience-Based Prevention 

Program for Young Children 

Multi-years Evaluation of the Effectiveness of a Resilience-Based Prevention Program for 

Young Children är en artikel som är skriven av Lynch, Geller och Schmidt år (2004).  

I artikeln har författarna i flera år försökt att omfatta resultatet från utvärderingar som man 

utfört i olika stater i USA. Artikeln handlar främst om ett program där vissa barn får ingå om 

det befinner sig i en “riskzon” och har inget tryggt hem. Programet har skapats genom resultat 

och slutsaster som forskarna kommit fram till när det gäller återhämtning för barn. 

Programmet är förebyggande för barn redan från uppväxten och upp till mellanstadiet.  

Det författarna vill belysa i artikeln är att det är viktigt för barn att få en möjlighet för 

återhämtning och för att kunna överleva när det kommer till risk, skyddsfaktorer och oron 

som bland annat uppstår hemma. Det är både viktigt och avgörande för barn att gå igenom 

programmet. Detta på grund av barnets beteende kan komma att påverkas av föräldrarna och 

omgivningen. För barn är det enkelt att påverkas av andra människors beteende när det 
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befinner sig i ett socialt umgänge, detta kan göra att man får fel beteende om de sociala 

umgänget har en negativ påverkan. I studien har man kommit fram till att skolan har en 

positiv påverkan för barn som inte har det tryggt. Studien visade att lärare har varit en faktor 

där barn har fått uppleva en känsla av trygghet och en återhämtningsförmåga. Barn är i behov 

av en vuxen människa som en skyddsfaktor.  

I studien kommer man även fram till att i dem flesta fallen har läraren varit en skyddsfaktor 

då lärare kan ses som förebild för barn som har det otryggt hemma (Lynch, Geller & Schmidt, 

2004).  

 

2.2.6 Diskussion 

Vi har valt att gå vidare med dessa artiklar då vi ser en koppling till uppsatsen. Utifrån ett 

soioclogisk perspektiv har artiklarnas relevans till studien genom att se olika 

helhetsperspektiv på problematiken för att öka förståelsen över hur barn har lyckats ta sig ut 

utan att få stöd av föräldrarna. Med hjälp av artiklarna har en bakgrundstanke uppstått om hur 

annorlunda barnens upplevelser kan vara hemma och skiljas åt. Vidare bidrar artiklarna även 

med att förstå barnens egenskaper och hur dessa kan komma att påverkas under barndomen. 

Egenskaperna som man skriver om bidrar med att förstå om varför vissa barn klarar sig i 

senare skede i livet medans andra inte gör. Artiklarna har även belyst om vuxna maskrosbarns 

upplevelser av deras uppväxt. Man skriver om olika situationer som de varit med om. Detta 

bidrar med en ökad förståelse senare i studien för att kunna förstå respondenternas 

erfarenheter av deras barndom. I tidigare artiklar och forskningar har det visat sig att barn som 

har klarat sig har haft en vuxen de känt trygghet hos. Vidare har en del av artiklarna skrivit 

om hur viktigt det är med att barn ska ha en vuxen som är utomstående, de har visat sig att när 

man haft det har man klarat sig i livet och utvecklats mot rätt riktning.  

3. Teori  
I detta kapitel kommer det att studeras med hjälp av Jenkins teori om social identitet och 

Thomas Scheff teori om hur skam och stolthet kan uppstå. Studien har utgått från teorierna för 

att undersöka hur skam och stolthet har samspelet under uppväxten och hur skamkänslan kan 

komma att uppstå då man avviker från normaliteten i samhället. Jenkins teorin om social 

identitet är relevant till studien då man förökar förståelsen kring vem dem är idag, vem man 

tillhör och hur man kan skilja sig själv från dem andra i ens omgivning.  
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3.1 Skam och stolthet  

Thomas Scheff har utvecklat definitionen på stolthet och skam, han förklara dessa begrepp 

som en social emotion som påverkar individens känsla om sig själv och förtroende (Scheff, 

1994. s.75). Scheff har utvecklat stolthet och skam som huvudsakliga emotioner om hur andra 

människor uppfattar oss såväl hur vi uppfattar oss själva. Känslan av stolthet kan uppstå när 

man får en acceptans av ett socialt band medans skam kan uppstå som en signal av hot eller 

en osäker social band (Ibid). Man kan uppleva en social utanförskap, förödmjukelse eller en 

förlägenhet. Skam och stolthet är en reaktion som människor reagerar på automatiskt, det är 

på grund av att vi människor behöver få en bekräftelse. Dessa emotioner påverkar individens 

livsvillkor, det påverkar individens sociala inflytande i samhället. Det begränsar individen och 

har ständigt kontroll på deras handlingar, för det är viktigt för människan att se hur andra ser 

på dem. Scheff väljer att ta del av dessa begrepp på grund av att skapa en förståelse över 

konsekvenserna mellan individer och deras interaktion (Ibid).  

Stolthet är känslor som påverkar individens drivkraft för att upprätthålla och bevara 

förhållande till andra människor och grupper. Scheff menar att stolthet är en känsla som 

frambringar känslor av gemenskap som driver människan att vidareutveckla sin tillhörighet 

inom olika sociala sammanhang ( Scheff 1994, s.15).  

 

Skam är en primär sociala känsla där den ställs med samband till andra personer. Dagens 

samhälle är byggd på individcentrerade och prestationsorienterat där individen måste prestera 

för att inte anses vara en svag person. För att man inte ska definieras som svag, ska man inte 

misslyckas med den ekonomiska, sociala och prestige som kan tolkas att man är underlägsen 

och det är något man skämmas över. Samhället är fortfarande präglad av mångfalden och den 

kapitalistiska samhället där status, makt och prestige har fortfarande en stor påverkan i 

samhället. Det upplevs som att om en människa inte kan uppleva sig själv som framgångsrik 

person kommer man att uppleva sig själv som underlägsen (Starrin, Kalander Blomkvist & 

Janson, 2003: s.26).  

 

3.1.2 Social identitet  

Richard Jenkins förklarar begreppet “social identity” utifrån kollektivt och individuellt 

perspektiv (Jenkins, 2014: 59). Jenkins menar att social identitet definieras utifrån 

människans historia t.ex vart man kommer ifrån och vem man tillhör. Det är viktigt att lägga 

fokus på människors identitet eftersom det är ett sätt att öka människors förståelse över vem 

människor är runt omkring en, samt vem man är som person. Det hjälper människan att veta 
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hur andra människor ser på en och hur vi ser på andra personer runt om. Identitet hjälper oss 

att förstå hur våra relationer är till andra (Ibid). Jenkins lägger fokus på likheter och 

skillnader, för att kunna skapa en egen identitet som människan är i behov av är det viktigt att 

se hur andra människor är för att veta vem man är. För att förstå detta tydligare kan man 

förklara detta genom självbild och offentlig bild, dessa definitioner är kopplade till vårt 

självmedvetande om individens egna identitet (Ibid).  

För att kunna skapa eller utveckla identitet kan man göra det med hjälp av språk och 

interaktion mellan andra människor, det hjälper människan att urskilja sig själv från andra och 

lära sig att identifiera vem man är. När man integrerar med andra människor och skapar en 

identitet då skapas det en självbild och det gör att man blir medveten om sig själv. Man blir 

medveten om ens offentliga bild, den offentliga bilden är den bilden som folk har uppfattat 

om en (Jenkins, 2014: 60).  

 

Jenkins försöker förklara social identitet genom att se problematiken men även förhållandet 

mellan individen och samhället. Jenkins förklarar med att skriva om hur identifikationen 

involverar individerna i samhället men deras historia måste räknas med. Människans identitet 

är något som måste etableras i samhället och inte bara finnas, man menar på att människans 

identitet är förhandlingsbar och kan komma att ändras. Identiteten kan komma att ändras på 

grund av att man alltid är i en sorts av förhandling med andra och det är en överenskommelse 

som sker bland människor (Jenkins 1996: 3-6).  

Jenkins skriver att identitet bör ses som individuellt och skapas av sociala konstruktioner och 

med det menar han att individer är individuella i sitt beteende. Det är ett sätt att vara, man är 

unik men man påverkas av de kollektiva i samhället. I boken skriver man om hur individen är 

i behov av att alltid bli sedd och få en bekräftelse av de kollektiva i samhället (Jenkins 1996, 

20-22).  

 

3.1.3 Socialisering  

Enligt Berger och Luckmann skriver dem att människan föds utan kunskap om den sociala 

verklighet som vi lever i. Med detta så menar man att människan måste bli en social varelse 

för att kunna vara delaktig i världen och samtidigt passa in i gemenskapen som man lever i.  

Men även internalisera den sociala värden vi har omkring oss för att göra den till meningsfull 

och fattbar. Man måste lära sig om den sociala världen som t.ex. normer, kultur, språk och 

symboler som finns för att man ska kunna passa in i samhället och vara deltaktig. Processen 
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inom socialiseringen utgår från två steg, den första steget är den primär socialisering och den 

sekundära socialisering (Berger & Luckmann, 1966:10).  

 

Primära socialisering  

Primära socialiering är de steget som ett barn går igenom som en fas i samhället. Människan 

är i behov av att forma sin signifikanta som är ett stöd för barn för att förverkla den sociala 

barnet lever i som t.ex. normerna, kulturen, språk och symboler. Den första värld som ett barn 

går genom är hemvärlden, det är i den världen ett barn växer upp i och skapar upplevelser 

som finns omkring. Det är här ett barn lär sig om handlingar och attityder. I denna världen blir 

barn påverkade för att det är en fast grund för ett barn som man senare i livet använder för att 

möta samhällets roller. Hemvärlden är kopplad till individen och den är svår att förändra hos 

en person eller gottgöra i nästa steg som är den sekundära socilisering (Berger & Luckmann, 

1966: 35). 

 

Sekundära socialisering  

Sekundära socialisering är nästa steget i processen efter den primära socialisering. I detta 

steget går individen igenom ett större samhälle som t.ex. utbildningsinstitutioner, 

politiskainsitatuioner och professionsinsitutioner. Den sekundära socialiseringen värld blir 

som en arbetsdelning, med det menar man att människan tillhör en social fördelning. Det är 

att man fördelar den specialiserade kunskapen till förhållande till yrkes och professionstruktur 

som finns i ett samhälle. När man passar in i den sekundära socialiseringen framträder man i  

delvärldar. Det är att man blir mer delaktig i dem olika delarna som finns i samhället för att få 

en uppfattningen om en helhet inom olika arbetsdelning, roller och kunskap som finns. När 

man passerar in där tränar man upp sin ritualer och kunskapeen som krävs för att man ska 

kunna accepteras i samhället (Berger & Luckmann, 1966:45).  

 

3.1.4 Teoriernas relevans  

Studiens syfte går ut på att undersöka hur har vuxna maskorsbarns livsvillkor påverkat dem 

under deras barndom samt vad som har gjort de till dem är idag. Genom att använda oss av 

dessa teoerierna kommer det att hjälpa oss att besvara följande frågeställning. Det kommer 

även att bidra med en ökad förståelse om respodenternas upplevelser samt livsstilar.  

Scheffs teori om skam och stolthet har en koppling till studien genom att det är intressant att 

få reda på ifall dem bär med sig en känsla av skam sedan barndomen eller är dem stolta över 

sig själva trots den destruktiva barndomem dem har gått igenom. Scheffs toeri bidrar även 
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med undersöka ifall dessa känslor är en del av de bakomliggande faktorerna som fått dem att 

drivas fram och inte ge upp. Jenkins teori om social identitet är även lämplig till studien då 

den bidrar med en förståelse om männsikans identitet och hur den kan påverkas men även 

vilka faktorer som kan påverka människors identitet. Respodenternas identitet är viktigt i 

studien och det är för att se hur det har påverkats med tiden och hur deras livsvillkor har 

förändrats, samtidigt om det har bidragit med någon förändring på dem idag. Berger och 

Luckmann teoeri om socialisering är en lämplig teori då den förklrara vad som händer i olika 

skedden i livet och hur barn växer upp och påverkas. Begreppet socialisering är relevant till 

studien då det är viktigt att ta reda på hur respodenterna urskiljer miljöerna hemma och miljön 

i skolan. Teorin bidrar med en ökad förståelse över vilka processer barn måste gå igenom 

hemma och utanför. Det innebär att den faller in i studien genom att undersöka om 

respodenterna gått igenom processen av socialisering som man skriver i teorin eller om det 

skett något annat under den processen hos dem. Teorierna kompletterar varandra genom att 

det berör människans identitet, känslor och deras liv hemma och utanför bland människor. 

Varje teori bidrar med en viss förståelse som sedan skapar en helhets bild av varje perspektiv, 

det är genom att studera dem valda teorina och försöka skapa en förståelse kring dem och 

kring repsodenternas livshistoria sedan koppla samman dem. Dessa perspektiv är deras 

identitet, känslor och hur dem beter sig i olika miljöer.  

4. Metod 
I detta kapitel kommer det att finnas en metodavsnitt som sammanfattar hur vi har gått 

tillväga och vilket urval vi haft. I kapitlet kommer det att framkomma en förklaring av 

intervjufrågor och i slutet en diskussion om metodkapitlet.  

 

4.1 Metodansats  

I uppsatsen har hermeneutiken varit utgångspunkten, denna metod har bidragit med att skapa 

förståelse kring fenomenet maskrosbarn. Hermeneutiken har bidragit med en bred uppfattning 

och förståelse kring ämnet där den bidrar med att förstå förväntningarna och fördomarna som 

finns kring ämnet. För att vidareutveckla kunskapen och förståelsen om fenomenet måste man 

utföra studien för att skapa en tydligare helhetsbild. Detta gör man genom att ständigt tolka 

det som förekommer t.ex. intervjuerna. (Birkler, 2012: 106-109).  

 

Hermeneutiska cirkeln är ett begrepp som kommer ifrån hermeneutik och innebär att man ska 

skapa förståelse mellan delarna och helheten. Det författaren menar är att respondenterna har 
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redan en förståelse utifrån deras kunskaper som dem redan har bildat, dem söker till sig 

förståelse genom att förstå de små delarna för att sedan sätta ihop alla små delar och göra det 

till en helhet. Medans forskningsroll i denna uppsatsen är att man ska bygga upp dem olika 

delarna som är byggda på respondenternas upplevelser och deras erfarenhet kring ämnet. 

Samt studiens utvalda teorier, vetenskapliga artiklar och forskarnas förståelse som är byggd 

på dagens kommande generation. När man sätter upp dessa delar kommer man skapa en 

helhetsbild för att kunna tolka ett resultat utifrån alla delar som ingår i resultatet (Gilje, 

Grimen, 2007:177-180).  

För att tolka, förstå och få meningsfulla förklaringar på fenomenet har studien utgått ifrån 

hermeneutisk metodologi. Metoden har bidragit med en full förståelse om deras upplevelser 

samtidigt som det gett en tolkning om hur de lyckats ta sig vidare i livet. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

I denna uppsats har en kvalitativ studie utförts då den är mest lämplig för uppsatsen. Den 

kvalitativa studien är gjord tillsammans med intervjuer med vuxna människor som en gång i 

tiden varit maskrosbarn. Den kvalitativa studien är lämplig till uppsatsens syfte och 

frågeställning då den kommer att bidra med en djupare förståelse av respondenternas 

upplevelser av barndomen, samtidigt som respondenterna har något gemensamt att dela med 

sig. Med hjälp av intervjuerna har det framkommit om vad det är som drivit de vuxna 

maskrosbarnen framåt samtidigt som deras upplevelser av barndomen har förekommit i 

studien.  

 

Kvalitativ forskning har varit lämplig i denna studien eftersom kvalitativ metod baseras på att 

ta del av respodenternas samhörighet till varandra. Det kan även vara att de delar samma 

historia eller har något gemensamt. I boken som är skriven av Kvale belyser man att den 

kvalitativa studien ökar förståelsen av respondenternas svar och deras upplevelser. Den 

kvalitativa studien har bidragit med en ökad och djupare förståelse av respondenternas 

erfarenheter och deras historia som de delar med sig i intervjuerna. Det är viktigt som forskare 

att kunna tolka av meningar för att kunna tillämpa välvillighet principer, det man menar är att 

man ska vara öppen med sina respondenter för att kunna förstå vad dem vill förmedla (Kvale, 

2006: 70-74).  

 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att den ger forskarna möjlighet för en bredare 

tolkning av materialet som samlas in. Målet med kvalitativ studie är att skapa förståelse över 
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respondenternas vardagsliv för att föröka förståelse över deras sociala verklighet. 

Huvudrollen för kvalitativ studie är att ha fokus på tolkningen och inte  ha fördomar över 

respondenternas svar (Alvesson & Sköldberg, 2017: 16-17).  

 

4.3 Förförståelse   

Det är nödvändigt att ha en förförståelse kring ämnet man studerar för att det är förförståelse 

som styr undersökningen och påverkar vad studien ska lägga i fokus. För att se på situationen, 

olika perspektiv och inte färgas allt för mycket kring ämnet är det viktigt att man skapar en 

förståelse kring sig själv för att kunna skilja sig och vara öppen mot modifiering. När man 

talar om förförståelse talar man om den kunskapen som författaren anser vara viktig som en 

bakgrundsfakta för fenomenet som man studerar (Ödman, 2007:50, 179). 

 

När vi valde att utföra denna studien hade vi inget svar över varför vissa barn klarar av den 

tuffa familj relationen där missbruk eller psykisk sjukdom förekommer, trots det lyckas ta sig 

ut och bryta normerna som familjen haft. Det finns även andra barn som går igenom samma 

historia men trots det blir dem som sina föräldrar. Det som väckte vårt intresse var att hitta 

anledningar till varför vissa barn klarar sig medans andra inte gör trots att dem levt under 

likadana omständigheter.  

 

4.4 Urval 

I denna studien har strategiskt urval används för att rekrytera deltagare för att sedan kunna 

uppfylla studiens syfte, vi tog kontakt med samordnaren för maskrosbarns organisationen och 

tillfrågade ifall det finns en möjlighet att utföra intervjuer. Samordnaren godkände studien 

och var villig att vara gatekeeper och skickade runt mejl till alla på arbetsplatsen och frågade 

om någon var intresserad av att delta. I nästa steg fick respondenterna själva ta kontakt med 

oss för att delta i intervjun. Gatekeeper är en person som frivilligt väljer att hjälpa till med att 

hitta deltagare, utan personens närvaro kan inte författarna hitta respondenter som önskas 

(Bryman, 2002: 282). Genom vår gatekeeper på organisationen kunde vi få ett antal på fyra 

respondenter som ville delta. Resterande fyra fick vi genom Facebook där vi skrev ett inlägg 

och publicerade för att fråga om någon hade något intresse för att delta. Det innebär att 

Facebook blev även som en gatekeeper för oss, utan den hade vi inte kunnat få till de rätta 

antalet som behövdes.  
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Respondenterna som deltagit i studien är personer som definierar sig som maskrosbarn och 

samtidigt vuxit upp i ett hem där föräldrarna haft ett missbruk eller en psykisk sjukdom.  

Åtta personer har intervjuats och definierar sig själva som kvinnor med en ålder 18 - 40 år. 

Anledningen till varför män inte förekommer i studien är pågrund av att det inte varit någon 

villig att delta i studien. I resultatet har respondenterna döpts om då studien utgår ifrån 

konfidentialitetskravet och det innebär att deltagarna själv valt att vara anonyma. För att 

tydliggöra resultatet har respondenterna döpts om från person A-H.  

Urvalet av våra deltagare har själv kontaktat oss för att delta i studien och det innebär även att 

vi inte fått några bortfall då deltagarna själv bestämt om dem vill delta i studien. Kraven för 

att delta i intervjuerna var att man minst ska ha fyllt 18 år och haft en förälder som har/haft 

psykisk sjukdom eller ett missbruk.  

 

4.5 Datainsamling och tillvägagångssätt  

Efter vald ämne började vi med att läsa litteratur böcker om maskrosbarn för att underlätta för 

oss om vad det är studiens syfte ska gå ut på och frågeställning. Studien genomfördes med en 

kvalitativ metod och empirin kommer från våra respondenter som vi intervjuat med hjälp av 

videosamtal. Bryman (2011) skriver att den vanligaste metoden för tillvägagångssättet är 

kvalitativ analys. Metoden är vanligare då man kan fördjupa sig i ämnet mer och analysera på 

ett annat sätt än vad man gör på en kvantitativ metod (Bryman, 2011:57).  

  
Efter val av metod skapade vi en intervjuguide som är sammanhängande till studien och syftet 

i arbetet. Första steget gick ut på att ta kontakt med maskrosbarns organisationen och 

telefonisten hänvisade oss till några personer som är villiga för att vara delaktiga i intervjun. 

Under tiden uppstod problem med att vi inte fick ihop rätt med antal personerna, därför valde 

vi att gå via Facebook och publicera ett inlägg och fick personer som är villiga att delta i 

studien. Vi fick ihop åtta intervjuer som skedde via Facetime eftersom deltagarna bodde runt 

om i Sverige vilket gjorde det svårt för oss att resa runt på grund av tidsbristen. Nackdelen 

med att utföra intervjuer via Facetime är att man inte får möjligheten att träffa personerna i 

verkligheten och det blir ingen fysisk kontakt. Man kan inte läsa av personens kroppsspråk 

och verkliga reaktion när man talar med dem om deras upplevelser. Det innebär att resultatet 

blir bara det som de säger och man kan inte reflektera över det som sker omkring. Man har 

endast tillgång till ansiktet och inget annat och det kan innebära att munnen talar något men 

kroppsspråket säger något annat. I boken“Handbok i kvalitativa metoder” skriver man att 

intervjuer som sker via telefon är tidsbesparande intervjuer men nackdelen är att det blir 
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formella. Det kan även kräva mer tid att förbereda intervjun för att det inte ska stannas av 

under samtalet (Ahrne & Svensson, 2015:36).  

  

Intervjuer är en metod som är relevant och lämplig till studien då den når fram till 

respondenternas livsberättelser och upplevelser av deras tuffa barndom. Intervjuguiden var 

uppbyggd i tre olika teman som är uppväxt/barndom, vardagen och vuxenlivet för att 

underlätta intervjusamtalet. För att få svar på frågeställningen är dessa teman relevanta då de 

ökar vår förståelse kring deras barndom och om deras tuffa uppväxt. Det bidrar även med en 

förståelse och förklaring om hur de klarat sig och detta genom att de berättar om deras 

uppväxt i olika stadier i livet. Samtidigt får vi en annan perspektiv kring deras livsvillkor, små 

som stora för att sedan kunna analysera deras identitet och vilka dem är idag.  

  

Intervjuguiden utgick ifrån standardiserad intervjuguide på grund av att under intervjuerna 

gick vi in i diskussioner som gjorde att följdfrågor fick ställas, trots att studien utgick från 

förutbestämda standardiserad intervjuguide. Vi har använt oss av öppna frågor och följdfrågor 

för att ge intervjupersonerna möjlighet att få berätta det dem anser varit viktigast för dem. De 

inledande frågorna var till för att vi ska skapa en grundläggande bakgrundsinformation om 

deras bakgrund och om deras uppväxt. Därefter ställde vi frågor om hur det har det idag och 

vilka anledningar det är som gjort att de lyckats med deras liv. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Holme och Solvang (1997) menar att validitet handlar om att man ska granska det som är 

betydelsefullt för studiens syfte och inget annat. Det innebär att man ska hålla sig till analysen 

och granska det samtidigt ska man ifrågasätta resultatet och kunna vara kritisk för att det ska 

bli trovärdigt. Reliabilitet går ut på att kunna dra en slutsats om hur trovärdigt och pålitligt 

resultatet och informationen som man samlat under studiens gång är (Holme & Solvang 

1997:20-25). Syftet med vår studie var att studera vilka faktorer som gjort att maskrosbarn 

klarat sig under deras tuffa barndom samt hur deras livsvillkor blivit påverkade.  

 

Den insamlade empirin har besvarat både syftet och frågeställningen som finns i studien. För 

att nå en hög validitet valde vi att använda oss av anpassad litteratur för studien samt passande 

teori. Vi valde att vara tydliga i forskningsprocessen och förklara studiens tillvägagångssätt 

utförligt. Som forskare är vi medvetna om att vi undersöker intervjupersonernas livsberättelse 
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och vi har varit noga med att inte lägga våra egna värderingar för att inte färga av studien med 

våra egna åsikter.  

 

4.7 Analysmetod  

Efter de sammanställda intervjuerna bearbetade vi textmassan som har skrivits. I den 

kvalitativa analysmetoden är det viktigt att tolka den insamlade informationen för att sedan 

kunna sammanställa informationen och se det utifrån mångsidigt perspektiv. Det gjorde vi 

genom att skapa fyra nya teman, de första temat var att presentera lite kort om varje person. 

Den andra handlar om barndomen, den tredje handlar om familjeförhållanden och den sista 

identitet. Detta har bidragit med att textmassan som har bearbetats har underlättat med att 

framhäva de viktigaste vi har fått ut av intervjuerna med hjälp av dem nya teman som vi har 

valt att arbeta vidare med (Dalen, 2008:14-15).  

 

Studiens metodansats är hermeneutik och det innebär att man ska kunna tolka meningar, 

likheter och skillnader för att som forskare kunna arbeta vidare med svaren djupgående. 

Empirin som samlats in kan tolkas olika beroende på vem det är som tolkar arbetet (Dalen, 

2008:73-74).  

Hermeneutikens huvudsakliga punkt är att tolka och det gör man genom att se på dem olika 

delarna och på intervjupersonernas helhet. Studien är indelad i olika delar, förförståelse, 

intervjupersonernas livsberättelse, teori och tidigare forskning och det är studiens 

tolkningsprocess. När vi tittar på alla dem små delarna kommer vi kunna att se helheten med 

studien vilket innebär att vi får vår frågeställningen besvarad (Kvale & Brinkmann, 

2014:255).   

 

4.8 Etik  

Det är viktigt som forskare att ge sina respondenter rättigheter som till exempel 

forskningskravet och individskyddskravet enligt Vetenskapsrådet (VR, 2002). Forskaren är 

skyldig att behandla respondenterna på ett bra sätt utan att kränka dem och utan att sätta ut 

dem för fysisk eller psykisk skada. Studien kommer att använda sig av forskningsetiska 

principer som är inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning med de fyra som är 

huvudkraven:  

Samtyckeskravet säger att deltagarna ska vara frivilliga till att delta och att dem ska ha rätt till 

att avbryta deras deltagande om de inte känner för att fortsätta. Informationskravet säger att 

man ska informera dem om deras rättigheter muntlig och skriftligt. Konfidentialitetskravet 
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säger att deltagarna har rätt till att vara anonyma och att det ska framkomma hur forskaren har 

gjort för att säkerhetsställa deras anonymitet. Nyttjandekravet säger att man ska tydligt 

framkomma om hur materialet har samlats, hur den ska bevaras och hur den ska användas. 

När studien är färdig ska insamlat material förstöras för att inte bryta mot kravet (VR, 2002).  

 

För att följa dessa krav har vi skickat ut ett informationsblad (Bilaga 1) till våra 

intervjupersoner för att informera dem om deras rättigheter, huvudkraven samt våra 

kontaktuppgifter. När vi utförde intervjuerna informerade vi muntligt om deras rättigheter, att 

de kommer att vara anonyma och deras namn kommer inte att förekomma utan vi kommer att 

byta ut namnen. Vi informerade även att informationen som har samlats in kommer att 

förstöras och raderas efter forskningen och den kommer inte att användas till ett annat syfte 

än denna studien. 

 

5. Resultat  

I detta kapitel kommer det att förekomma en enkel presentation om varje deltagare i studien, 

kapitlet kommer att belysa olika teman. I denna del av studien kommer resultatet att 

behandlas med olika texter som kommer från deltagarna inför studien.  

 

5.1 Presentation av person A  

Person A är 23 år gammal idag och har bland annat växt upp med en pappa och styvpappa där 

båda missbrukar droger och alkohol. Under barndomen har hon fått leva under 

familjeförhållanden där våld, hot, alkohol, drogförsäljning och missbruk av droger både från 

hennes biologiska pappa och styvpappa. Person A upplevde att hon var bortprioriterad och 

samtidigt fick hon även börja ta ansvar för sig själv redan när hon var fyra år gammal.  

 

5.1.2 Presentation av person B  

Person B är 33 år gammal och har bland annat växt upp med en kärleksfull pappa och en sjuk 

mamma med missbruk. Alkohol och sjukdom (borderline diagnos) har förekommit under 

hennes uppväxt. Person B har en yngre bror som idag inte klarat sig i livet på grund av den 

tuffa barndomen. Mamman begick självmord för 11 år sedan på grund av missbruket och fick 

ingen rätt hjälp.  
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5.1.3 Presentation av person C  

Person C är 22 år gammal och har växt upp med föräldrar som är än idag missbrukare. Båda 

föräldrarna är högutbildade människor, men missbruket kom när föräldrarna skilde sig. 

Hennes mamma fick mer problem med alkholen på grund av hennes nya förhållande där våld 

och hot har förekommit. Redan vid åtta års åldern har person C avbrutit kontakten med sin 

pappa och har endast kontakt med sin mamma då hon har en yngre syster som hon vill stå 

nära.  

 

5.1.4 Presentation av person D  
Person D är 36 år gammal idag och har växt upp med föräldrar som är psykisk sjuka. Hennes 

föräldrar skildes redan när hon var två år gammal och hennes syster ett år gammal. Hennes 

pappa gifte om sig med en psykisk kvinna och fick barn. Hennes mamma gifte även om sig 

och fick en son av den nya mannen och hon beskriver honom som en snäll människa, hon har 

även växt upp med honom och hennes mamma. Person D har växt upp med extrema hot, våld 

och särbehandling både psykisk och fysiskt av mamman och pappan.   

 

5.1.5 Presentation av Person E 

Person E är 21 år gammal idag och har växt upp med föräldrar som var skilda redan när hon 

var 4 år gammal. Hon växte upp med att bo med pappa under veckan och helgen hos mamma, 

hennes mamma var alkoholist och kunde lämna henne några dagar hemma själv utan att fråga 

efter henne när hon var ett barn. Hon har en lillasyster som också haft en dålig uppväxt, själv 

har hon missbrukat alkohol när hon var ung på grund av depression och ångest av 

familjeförhållandet. 

 

5.1.6 Presentation av person F  

Person F är 25 år gammal idag och har växt upp med föräldrar som har missbrukat droger och 

alkohol. Hennes föräldrar har varit skilda sen hon var ett år gammal och växt upp med pappa 

och styvmamma som har misshandlat henne både fysiskt och psykiskt. Pappan hade inget 

ansvar eller talan gentemot hans dotter och fru. Styvmamma bortprioriterade henne och skrev 

in henne på nattdagis över en lång period.  

 

5.1.7 Presentation av person G 

Person G är 28 år gammal idag och har växt upp med en pappa som är kriminell än idag och 

håller på med knarkförsäljning och vapen. Under barndomen kände hon ingen trygghet då 
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pappan alltid var in och ut i häktet, hennes mamma klarade inte av pressen och började 

missbruka alkohol. Henne syster är 30 år idag och missbrukar alkohol och knark på grund av 

den tuffa uppväxten. Idag har hennes syster en psykisk sjukdom och sitter inne just nu på 

psyket.  

 

5.1.8 Presentation av person H  

Person H är 39 år gammal och har växt upp med föräldrar som är psykiskt sjuka och utsatte 

henne för grov våld och sexuella övergrepp. Pappan begick självmord för 15 år sedan och 

mamman sitter inne på psykiatrin då hon inte klarar sig på egen hand. Hon har även en 

lillebror som är tre år yngre och båda fick bli omplacerade hos fosterfamilj då deras uppväxt 

var en total katastrof. Idag har varken hon eller hennes bror kontakt med sin mamma då deras 

mamma nekar dem och vill inte ha kontakt med någon.  

 

5.2 Barndom 

Respondenterna hade en tuff uppväxt med lite kärlek av deras föräldrar. Alla har nästan 

beskrivit sig som bortprioriterade då deras föräldrar inte var närvarande psykiskt och endast 

fysiskt. Under barndomen beskrev respondenterna deras uppväxt som en väldigt otrygg miljö 

där de fick ta ansvar för sig själva och även i vissa fall för deras yngre syskon.  

Deltagarna fick ta ansvar för deras föräldrar och istället bära ansvaret själva och ta 

föräldrarollen både för de vuxna och deras syskon. 

De fick ta hand om saker som det egentligen inte skulle gjort bland annat fick  de ta hand om 

tvätten, disken, mat och om sig själva redan vid fyra års åldern. Deltagarna kunde aldrig 

känna sig trygga eller älskade av någon och kände att som deras föräldrar gjorde var för att de 

inte älskade dem.  

 
“Jag såg mig själv som ful och inte duktig på något och oälskade.”  Person D  

 

Respondenterna skuldbelade sig själva över det som hände hemma och kunde inte njuta av 

deras barndom för att de kände sig bortglömda och bortprioriterade. När dem var unga hade 

dem en känsla av att dem inte är tillräckliga och att dem inte duger. Dem vågade inte ta plats 

för att inte få en utskällning av närstående eller för att inte råka ut för våld ifall de råkade göra 

något som inte duger.  
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“Jag kände mig bortprioriterade, jag vågade aldrig ta plats för att inte vara till besvär. Mammas pojkvän tog 

mycket plats själv och ifall jag lät lite kunde han skälla ut mig för det, därför valde jag ta mig undan.” 

Person A 

 

En del av respondenterna hade en dålig självbild om sig själva och vågade aldrig ta plats för 

att dem fick ingen kärlek och var tvungna att klara sig på egen hand. Deras självförtroende 

existerade inte och var dålig på grund av deras föräldrar/närstående som tryckte ner dem och 

visade dem att dem inte var värda något.  

 
“Jag skämdes mycket och kände mig annorlunda, jag hade dålig självförtroende och ingen positiv bild om mig 

själv.” Person C  

 

5.3 Familjeförhållande  

I alla intervjuer förekom det om varför föräldrarna hade missbruksproblem eller var psykiskt 

sjuka. Redan när föräldrarna själva var barn fick de kämpa gentemot deras barndom då de 

själva hade en tuff barndom. Det framkom bland annat att den ena föräldern flydde från sitt 

land till Sverige endast för att ta sig ur det som skedde hemma.  

De vuxna maskrosbarnen var medvetna redan i ganska tidigt ålder om vad som pågick hemma 

och varför deras föräldrar hade problem och var  kärlekslösa mot sina barn och hade inget 

ansvar. På grund av de tidiga ansvaret som de fick bära försökte de även hjälpa till och ta 

hand om sina föräldrar på vilket sätt som helst endast för att ha en normal uppväxt.  

 

“Jag älskade min mamma över allt annat, det är svårt att se henne lida. Det var jag som tog hand om henne, jag 

ville att hon skulle må bra för hon var väldigt svag. Jag såg henne som en sjuk person och något stämde inte till 

skillnad från andra föräldrar. Jag var medveten om att det är ingen tillfällig sorg utan något som måste bearbetas 

för att det ska bli bättre.”  Person B  

 

Det var tufft för vissa av respondenterna att se deras föräldrar lida men trots detta kunde de 

vara taskiga mot dem. Det var tufft för dem att bära på sig föräldrarollen för deras föräldrar 

utan det skulle vara tvärtom. Dem tog ansvar i tidig ålder och gjorde de mesta hemma när 

dem egentligen skulle vara ute och leka med sina kompisar och inte behöva leva under dessa 

livsvillkor. Deltagarna var inte medvetna i tidig ålder om vad som pågick hemma, vilket 

gjorde det svårt från början att veta vems fel det var.  
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“Jag misstänkte att det var något som inte stämde hemma, för när jag besökte mina vänner deras föräldrar drack 

inte, glömde inte att mata deras barn och kom inte nära deras barn på sexuellt sätt som min pappa gjorde.”  
Person H.  

 

Det är svårt som ett barn att veta vad som pågår hemma och kunna urskilja det som händer 

gentemot hur andra har det. När dem blev lite äldre började dem förstå att det är något som 

inte  stämmer hemma och börja fatta att det som pågick hemma var fel.  

 
“Jag tänkte inte på att dem hade annorlunda beteende, jag visste och kände till de och jag hade ingen annan bild 

på en familj om hur det såg ut. Men när jag blev lite äldre visade det sig att det inte var rätt.” Person G 

 

5.4 Identitet 

Idag har de vuxna maskrosbarnen förklarat sig som lyckliga människor med bra och 

framgångsrikt liv. Alla åtta deltagare har en sysselsättning idag, en del av dem har studerat 

färdigt, vissa studerar fortfarande och en del arbetar inom olika myndigheter. Vissa av 

respondenterna har även en familj idag där barn även förekommer. Respondenterna beskriver 

sig som starka individer som inte är tystlåtna längre och med en stark självförtroende. De alla 

tycker att det är lätt för dem att märka av om någon inte mår bra. Två stycken av deltagarna 

pluggar till förskollärare. Både känner hur viktigt det är att de kommer ut i en sån arbetsmiljö 

då dem sedan tidigare har med sig mycket i bagaget. De åtta deltagarna kopplar deras 

vuxenliv till barndomen och menar på att de har hjälpt dem att växa upp och bli starka 

individer och samtidigt menar de på att deras erfarenheter hjälper dem och kommer att hjälpa 

resten av livet.  

 

“Jag har lätt att märka ifall det är en person som mår dåligt, min tuffa bakgrund har gjort att ifall jag ser en 

person på gatan som mår dåligt jag tar initiativet och frågar om allt är bra. För att jag vet hur det är att växa upp 

där ingen bryr sig om en.” Person D  

 

I intervjun ställdes en fråga om hur deras identitet har påverkats av deras barndom/uppväxt 

och hur de kan beskriva sig själva idag som människor. Alla deltagare beskriver sig själva 

som starka personer, personer som vågar stå för sig själva och för deras känslor. Det som dem 

har upplevt i deras tidigare liv har gjort att dem vill ställa upp för andra människor och lyssna 

på dem när det är som svårast. De är måna om att ställa upp för andra personer då ingen 

ställde upp för dem.  
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“Jag bryr mig om min omgivning och det är för att jag ska göra andra personer nöjda. Min bakgrund har gjort att 

jag är mer social och aktiv i olika sektioner för att hjälpa människor som går genom samma sak.” Person E  

  

Vissa av respondenterna arbetar med att hjälpa barn som har det svårt hemma, deras bakgrund 

har ändrat dem mycket och har gjort dem till starka personer. Det har fått dem att stå ut för 

andra personer och arbeta för barnens rättigheter och barnets bästa. Dem är måna om att deras 

barn inte ska behöva gå igenom det som dem gått igenom själva. Respondenterna som har 

barn är väldigt noga med att ge deras barn tillräckligt med kärlek och uppmärksamhet som 

dem aldrig fick när dem var små. De vill att deras barn ska växa upp i en miljö där det är 

tryggt och att barnen är deras första prioritering.  

  

“Det jag har fått uppleva har gjort att jag uppskattar min son väldigt mycket och vill inte att han ska gå igenom 

det jag har fått uppleva. Jag är väldigt mån om att han ska kunna känna sig i en trygg miljö med en mamma och 

pappa som är älskar honom och prioriterar honom över allt annat.” Person F  

 

Respondenterna som har barn tycker att man ska ta barnen i första hand och behandla dem 

annorlunda än vad dem blivit. Det är ett sätt för föräldrarna att ersätta det dåliga och göra det 

till något bättre för deras barns framtid. De är medvetna om hur det är att inte få vara ett barn 

och växa upp och ta ansvar i vuxen ålder.  

 

5.5 Vägen till lyckan 

Idag har respondenterna skapat sig sitt eget liv långt ifrån den tuffa barndomen som de haft, 

men spåren av deras barndom kommer att förfölja dem livet ut men samtidigt lära dem att 

vara starka och fortsätta kämpa för ett bra vuxenliv. Det som har varit vägen till deras lycka är 

att de haft minst en person i deras liv som varit till stöd under de svåraste tiderna. Den 

personen har täckt den tomma sidan i deras liv och har fått dem att se framåt och fortsätta 

kämpa på under uppväxten.  

 
“Människan som var omkring mig är mamma, jag har försökt att ta livet av mig flera gånger. Men min mamma 

hjälpte mig hela tiden och försökte att få mig att gå framåt i livet. Hon är anledningen till att jag har kunnat 

lyckas och må bra, hon var en varm famn när jag började må som dåligast. Person A  

 

De flesta av respondenterna har haft stöd i uppväxten av en vuxen person har hjälpte dem ut 

från deras uppväxt. I vissa fall kunde det vara mamma, pappa, syskon, vän eller en 

kusin/släkting som hjälpte de. Stödet som har funnits har hjälp dem att inte känna sig helt 
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ensamma och istället dela med sig om vad som pågått under barndom. De försökte hitta 

lyckan hos dem och bevisa för omgivning att de kommer lyckas och att inte bli som deras 

föräldrar. De kämpade för att bevisa  för sig själva att de inte blir som sina föräldrar och dem 

vill inte göra samma misstag.  

 
“ Det är flera saker som har gjort att jag är den jag är idag. När jag var ung ville jag aldrig bli som min mamma 

och jag ville bevisa för andra människor jag är inte den ni pratar om, jag är smart och stark person. Jag är den 

personen idag, idag är jag mamma till min lilla syster, jag tar hand om henne och bryr mig om henne, hon driver 

mig framåt jag vill att hon ska ha en bra förebild.” Person C 

 

Vissa av respondenterna valde att kämpa för sina syskon de kämpade då deras syskon inte ska 

behöva gå igenom samma upplevelser. En del av dem valde att avbryta kontakt med sina 

föräldrar och lägga sig själva i fokus för att kunna ta sig ut  ifrån det dem varit med om. De 

ville endast älska sig själv och inte bry sig om allt som sker hemma och samtidigt sluta 

skuldbelägga sig själva.  
 

“ Jag tror styrkan i mig själv som gjorde att jag klarade mig. Jag valde att avbryta kontakten med min pappa för 

att jag ska kunna glömma min barndom och jag vill inte ha något som påminner mig om det gamla. Jag vill ha 

något i mitt liv som får mig att titta framåt och ha något att kämpa för. Person D 

6. Analys 
Detta kapitel kommer att beröra uppsatsens resultat och besvara frågeställningen. Kapitlet 

kommer att presentera resultatet samtidigt besvara frågeställningen med hjälp av tidigare 

forskning och teorier.  

 

De vuxna maskrosbarnen har vuxit upp i ett hem där kärlek, prioritering och ansvar inte 

existerat hos minst en förälder. De har fått växa upp med att lära sig att ta ansvar redan som 

barn, ta hand om sitt syskon som i detta fall har varit ett yngre syskon. Våld, alkohol, 

missbruk och kriminalitet är vad dem minns av sin barndom. Majoriteten av respondenterna 

som deltagit i studien har haft problem med båda sina föräldrar och det innebär att man inte 

har kunnat lita på någon i deras omgivning som barn. Det som oftast har gjort att föräldrarna 

förlorat ansvaret för sina barn är på grund av att de blivit lämnade av sin sambo/man och 

startat nytt förhållande som inte heller fungerat. En annan anledning som även spelat en stor 

roll i både föräldrarnas och barnens liv är föräldrarnas egna tuffa barndom. Deltagarna har 

själva beskrivit deras föräldrar som utsatta barn i uppväxten och det är något som de inte har 
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bearbetat och istället följt med ut i deras föräldrarskap. De vuxna maskrosbarnens förklaring 

till hur de klarat sig i livet har varit att de haft någon som stöttat dem och varit deras förälder 

istället för sina egna biologiska. De menar på att det har alltid funnit en människa att vända 

sig till och få rätt med stöd för att klara av det som skedde hemma. 

Förklaringarna har bland annat varit att deras umgängen var anledningen till att man klarat 

sig, en annan hittade tilliten och kärleken hos sin moster och de andra tyckte att dem fick rätt 

stöd av en annan utomstående som inte hade någon personlig kontakt till familjen.  

 

De vuxna maskrosbarn har haft det tufft med deras familjeförhållanden och de har även fått 

uppleva att deras föräldrar varit hemska mot dem. Redan i tidig ålder var respondenterna 

medvetna om vad som skedde hemma och att någonting var inte rätt till skillnad från andra 

föräldrar. En del av respondenterna växte upp med att dem var medvetna om något som var 

fel och att minst en av deras föräldrar lider av psykisk sjukdom eller missbruk. De fick bli 

föräldrar till sina föräldrar för att deras föräldrar ska må bra. Dem växte upp med att lära sig 

laga mat, städa, tvätta, handla och en del av dem skulle ta hand om deras småsyskon redan 

som barn. Dem märkte en stor skillnad mellan deras föräldrar och andras föräldrar genom att 

se att deras vänners föräldrar drack inte, glömde aldrig sina barn utan mat och kom aldrig nära 

deras barn på ett sexuelltsätt. En del av dem märkte inte direkt att något gick fel förens dem 

blev placerade på ett fosterhem. De fick en annan bild på hur en förälder ska vara och att det 

dem fick uppleva hemma var något som inte är rätt. Deras familjeförhållanden har gjort att 

dem har en sysselsättning idag och att dem har valt till att bygga upp en karriär för sig själva. 

Dem har byggt upp sig själva som personer och idag uttrycker dem sig själva som starka 

individer som inte är tystlåtna längre och med ett starkt självförtroende. Det som dem fått gå 

igenom i barndomen har hjälpt dem att växa upp och deras upplevelser kommer att hjälpa 

dem resten av livet. Dem har lätt att lägga märke till personer som har det dåligt, dem bryr sig 

mycket om sin omgivning, det har hjälpt dem att våga ta ställning och arbeta med barn som 

har det svårt.  

 

För att öka förståelsen kring respodenternas livshistoria kan man kolla samman Jenkins teori 

om social identitet. Identitet skapar oss en förståelse om att förstå relationen vi har till 

människor omkring oss och samtidigt få en förståelse över vem man är. Föräldrarna påverkar 

och ger ett annat inflytande på barnens sociala, moraliska och kulturella synpunkter. Jenkins 

skriver att identitet bör etableras i samhället och bör ses som något individuellt och unikt på 

sitt sätt (Jenkins, 1996:s.3-6). Det innebär att respodenterna som blev påverkade av sina 
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föräldrar har deras föräldrars inflytande på deras identitet. Det gör att det blir svårt för dem att 

urskilja sig själva från sina föräldrar för att kunna identifiera sig själva. I deras situation väljer 

de inte själva vad som sker hemma, dem har ingen makt och ingen tillit samtidigt utan det får 

bära på sig ansvaret redan som barn vilket kan medföra att de inte kan bilda sin egen 

personlighet och identifiera sig själv då dem är tvungna att ta på sig en roll som de inte 

bestämt.  

 

Jenkins skriver även att identitet bör kopplas till människors bakgrund och historia för att man 

sedan ska kunna urskilja sig från andra men samtidigt ha en förståelse av andra också. Men 

föräldrarna i detta fall har redan som barn haft en tuff barndom som de burit med sig och 

överfört till sina barn, det kan ha svårt att urskilja sig själva från sina egna föräldrar och därför 

kan deras identitet inte hjälpa dem att förstå vilka de är eller vad dem är då dem själva fått 

bära på ansvar som liten och inte hunnit identifiera sig själv eller lära känna sig själv på riktigt 

(Ibid).  

 

Jenkins menar även att identitet formas genom självbild och offentlig bild. Dessa relateras 

även till människans självmedvetande om sin egna identitet (Jenkins, 2014: 60). 

Respondenterna har skapat en egen identitet genom att urskilja sig själva från andra 

människor i deras omgivning och identifiera sig själv och deras familj. De har skapat en 

självbild om sig själva och dem är medvetna om vilka dem är när dem blir äldre. Dem är 

medvetna om deras offentliga bild och de har även en uppfattning om vad andra tycker om 

dem. Deras tuffa uppväxt har gjort att respondenterna vill bevisa för sin omgivning att dem 

inte är personen som andra har uppfattat dem som. En del av respondenterna såg det som en 

motivation för att kämpa framåt och bygga upp sig själva och bevisa för omvärlden att man är 

inte lik sina föräldrar eller behöver bli som sina föräldrar. 

 

Man kan även koppla samman scheffs teori om skam och stolthet, det är känslor som uppstår 

beroende på vad man gjort. Skam är en känsla som uppstår när man inte når upp till normerna 

samhället har lagt, det kan uppstå när man misslyckas i ett uppdrag som man har i livet. 

Medan stolthet uppstår när man får bekräftelse av andra människor och en acceptans av 

omgivningen och samhället (Scheff, 1994:s75). De vuxna maskrosbarnen har beskrivit deras 

situation med skam, under deras barndom har de alla tyckt att det är tabu att prata om hur ens 

föräldrar är då det är skamligt. Med senare skede i livet började skam känslan att uppstå då de 

var rädda att misslyckas med att vara sig själva och skapa sig ett liv långt ifrån deras 
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barndom. Känslan av rädsla har även varit en känsla av skam för att misslyckas och följa 

samma spår som sina föräldrar. De kunde inte säga om de upplevde en stolthet känsla i 

barndomen men idag förklarar dem hur stolta de är över sig själva och hur dem blivit 

accepterade när de pratat ut för människor om deras barndom. De påpekar att dem fått 

acceptansen av samhället, men de menar även på att skam känslan har inte släppt på grund av 

att dem alltid är rädda att inte bli accepterade för människorna dem är idag. Scheff pratar om 

prestige och att den är viktig att hålla och att skam känslan kan uppstå (Starrin, Kalander 

Blomkvist & Janson, 2003: s.26). För de vuxna maskrosbarnen är det viktigt att hålla deras 

prestige för att inte ses som svaga eller mindre värda på grund av deras tuffa uppväxt och 

barndom.  

 

Skam är en känsla som påverkar människans livsvillkor. Den känslan kontrollerar människors 

sociala inflytande i samhället. Det påverkar människan genom att man blir ständigt 

kontrollerad på ens handlingar, det är för att människan är i behov av bekräftelse från andra 

människor och hur det ser på en (Janson, 2003: s.26). Det stämmer bra överens med 

frågeställningen eftersom en del av dem skäms över hur deras föräldrar har varit och de vill 

inte bli som deras föräldrar då de anser att dem är ett agg för dem. Stolthet träder fram genom 

att vissa väljer att avbryta sin kontakt med sina föräldrar eller genom att bryta sig ifrån deras 

föräldrars beteende och bygga upp sin egen identitet långt ifrån deras föräldrar. Dem har valt 

att vidareutveckla sin tillhörighet inom olika sammanhang och frambringa sina stolthet 

känslor långt ifrån deras föräldrar.  

 

Barn som lever under en destruktiv uppväxt söker alltid sig en skyddsfaktor skriver lynch, 

Geller och Schemidt år (2004). Barn som inte har det tryggt hemma och befinner sig i en  

 “riskzon” och detta innebär att dessa barn söker sig till någon annan för att känna en känsla 

av trygghet. I koppling till resultatet som kommit fram kan denna artikeln komma att kopplas 

till det som respondenterna sagt. Deras förklaring till att de klarat sig har varit att dem haft 

någon som varit deras skyddsfaktor och det är även vad som förekommit i artikeln.  

 

I artikeln som är skriven av Zahedani, Rezaee, Yazdani, Bagheri och Nabeiei år (2016) 

skriver de om olika föräldrarstilar och även om hur föräldrarna påverkar barnen i deras 

barndom. Författarna påpekar att barn påverkas av deras föräldrar och deras beteende både 

psykiskt och fysiskt. Föräldrarna och barnen har en kommunikation som är grundläggande för 

deras relation och därför är påverkan väldigt stor av föräldrarna som barn. De påpekar även 
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om hur viktigt det är för föräldrarna att identifiera deras barn och deras egna val senare i livet. 

I koppling till studiens analys kan man diskutera artikeln, det som skrivs i artikeln stämmer 

delvis med vad respondenterna sagt. Man kan påverkas av ens föräldrar stil och beteende, 

studiens respondenter har burit med sig sin bakgrund och omvandlat det till något positivt för 

att lyckas i framtiden. De alla är medvetna om beteendet föräldrarna har haft och valt att inte 

bete sig på samma sätt utan bryta sig mot arven och makten som föräldrarna haft på dem 

under deras barndom och istället följa sin egen väg.   

 

Doktorsavhandlingen som är skriven av författaren Annemi Skerfving säger att det spelar roll 

vem av föräldrarna det är som lider av psykisk sjukdom eller har ett missbruk, då samhället 

sätter en del förväntningar på föräldrarna. Avhandlingen belyser att det är viktigt att skolan, 

socialtjänsten och vuxenpsykiatrin sätter mer resurser för att hjälpa barnen och ge dem 

tillräckligt med uppmärksamhet. Man ska stötta dem och ge dem informationen som behövs 

för att barnen inte ska skuldbelägga sig själva. Det stämmer bra överens med respondenternas 

svar, eftersom det är viktigt för barn att veta om det som sker hemma är inte deras fel. 

Respondenterna var redan medvetna i tidig ålder om vad som pågick hemma. Det blev 

enklare och mer förståndigt för dem när de blev äldre över situationen som pågick hemma och 

varför det som skett hemma har skett. En del av respondenterna uttryckte sig och sa att man 

kan inte välja sina föräldrar. Man är inte heller ansvarig över sina föräldrars handlingar för att 

underlätta för sig själv vilket i sin tur är helt rätt.  

 

I en annan artikel som är skriven av Heimdahl och Abraham handlar om föräldrar som är 

alkoholister och deras barn återberättar deras upplevelser om deras föräldrars beteende. 

Upplevelserna var olika och erfarenheterna och det berodde på att det skedde i olika 

tidpunkter. Många av dem hade likadana situationer men dem upplevde det olika eftersom det 

hände inom olika tidpunkter. Idag har man förändrat alkoholpolitiken vilket har bidragit med 

att man får en mildare barndom på grund av strängare lagar. Tidigare hade man inte mycket 

fokus på barndomen och uppväxten då det inte var något prioriterat i samhället till jämförelse 

med idag. Man kan relatera till respondenternas livsberättelser då åldrarna i studien är  från 18 

till 40 och det har gjort att vissa av dem har haft det tuffare än andra. En av respondenterna 

menade på att för över 30 år sen var det normalt att få en smäll av sina föräldrar, idag är det 

inget normalt beteende mer.   
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Berger och Luckman förklaring av fenomenet primär och sekundär socialisation kan kopplas 

till studien. Primära socialisation är den processen där människor som barn lär sig handlingar, 

attityder och värden i samhället. Med detta menar vi att barn som växer upp med familjer som 

har en föräldrar med psykisk sjukdom eller missbruk kommer inte ikapp sin utveckling på 

grund av deras destruktiva uppväxt. Brister på omvårdnad av dessa barn leder till en 

försämrad primär socialisation på grund av att det inte finns någon som kan vägleda dem och 

förklara vilka värden, handlingar och attityder dem bör ha. För att gå vidare till den sekundära 

socialisation måste man som ett barn ha förkunskaper. Den sekundära socialisationen innebär 

att människan ägnar sin tid åt specifik förmåga för att kunna fungera i samhällets regler och 

riktlinjer som man lär sig i skolan. För att ett barn ska lyckas måste man i tidigare ålder 

hantera barnens känslor då det finns ett hopp för dem som barn att utvecklas i framtiden. För 

att komma ikapp det som förväntas för ett barn att göra under en viss ålder, för att inte hamna 

i en misslyckad socialisation (Berger & Luckmann, 1996: 35-45). Respodenterna har lyckats 

på grund av att det har funnits stöd i deras liv under deras primära socialisering som har varit 

till hjälp när det kommit till dem bristande områdena. Men i den sekundära socialisering har 

dem fått de stödet som krävs av skolan som har lärt dem och utvecklat dem. Det har gjort att 

dem har lyckats och inte hamnat i en misslyckad socialisation.  

 

7. Sammanfattning och reflektion  
I denna studien har vi undersökt de vuxna maskrosbarnens upplevelser av deras egna 

barndom. Studiens utgångspunkt har varit att ta reda på vilka faktorer det är som gjort att de 

vuxna maskrosbarnen klarat sig vidare i livet och inte följt samma spår som sina föräldrar.  

Studien har utgått ifrån att intervjua åtta respondenter för att ta del av deras upplevelser och 

även vilka dem är idag. Syftet med studien har varit att undersöka om hur de utvecklats med 

en social och psykisk välmående trots deras tuffa barndom som bestått av alkohol, missbruk, 

våld och kriminalitet. 

 

Studien analyseras utifrån sociologin för att besvara uppsatsens frågeställning och med hjälp 

av teorierna och tidigare forskning. Studien har besvarat vilka förklaringar det har varit som 

har fått dem att lyckas trots den tuffa uppväxten. Det kunde vi besvara med hjälp av Scheffs 

teori om skam och stolthet för att kunna förstå om hur skam har påverkat deras självkänsla. 

Men även om det än idag känner fortfarande en skamkänsla över barndomen eller om de är 

stolta över sitt liv och vad det åstadkommit. Studien har även besvarat om hur respondenterna 
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identifierar sig själva idag och hur det dem urskiljer sig själva från andra idag. Teorin bidrog 

med att förstå om hur deras relationer är byggda till andra samtidigt förstår man hur dem ser 

på sig själva och hur det identifierar sig själva och kan urskilja sig från sin barndom och deras 

föräldrar.  

 

Studien har även besvarat hur deras familjeförhållanden och identitet är kopplad idag. De 

besvarar hur deras livsvillkor har påverkat dem under barndomen men även format dem till 

individerna de är idag. Deras livsvillkor var begränsade som små barn och deras föräldrar 

hade en makt över dem, det innebär att dem fick aldrig lära känna sig själv på riktigt. När de 

blev äldre och insåg hur skadande familjen har varit då avbröt de kontakten för att istället 

fokusera på sig själv och börja lära känna sig själv. Vidare till Scheffs teori om skam och 

stolthet kunde den relateras till frågeställningen om livsvillkor. Skam känslan är en 

kontrollerande känsla som påverkar deras sociala inflytande i samhället och med detta 

försämras deras livsvillkor. Medan stolthet känslan trädde fram när dem valde att bilda sin 

egen väg och styra över sig själva och sätta sina egna livsvillkor i fokus och förbättra dem.  

 

Utöver det ovannämnda kunde vi dra en slutsats om deras barndom. Respondenternas 

föräldrar har själva haft en tuff barndom med föräldrar som också missbrukat i en stor del av 

deras liv. De vuxna maskrosbarnen menar på att deras föräldrar har inte kunnat bearbeta det 

som skett i deras barndom. Det beror delvis på att lagarna är annorlunda för alkohol idag än 

vad det var förr i tiden. Det innebär att de själva har haft det tufft och någonstans har det fört 

över det med sig till sina egna barn på grund av att det inte själva fått rätt hjälp i ung ålder.  

 

Avslutningsvis vill vi påpeka att våra respondenter har klarat sig i livet pågrund av att dem 

har brutit arven och valt till att inte bli som sina föräldrar. Våra tolkningar är att Sverige måste 

arbeta mer för att hjälpa dem unga barnen som har det dåligt hemma och arbeta för deras 

rättigheter. Skolor måste agera bättre personalen ska stå barnen närmare och skapa tillit till 

barnen då det finns barn som har det svårt att våga komma fram och prata i skolan för 

personalen så de kan agera på rätt sätt.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning  

Efter vårt resultat i studien om hur de vuxna maskrosbarnen klarat sig i livet så hade det varit 

intressant att vidare forska om genus i detta ämne. Vi fick inte tillgång att intervjua från båda 

könen då respondenterna var begränsade. Efter denna studie tycker vi att man bör studera 
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vidare om män och kvinnor och deras upplevelser av barndomen. Man bör kunna studera om 

män påverkas mer eller kvinnor och kolla vad för samband man kan hitta för att vidare forska 

på det. 

 

Ett annat förslag som även kom upp under studiens tid var att undersöka om hur man 

påverkas och av vem mest, det innebär om pappan är problemet påverkas man mer eller om 

det är mamman. Man kan även koppla det till första förslaget genom att se om hur en flicka 

påverkas om hennes pappa är problemet och om hon påverkas mer om det är hennes mamma 

och tvärtom hur en pojke påverkas. Förslaget är något som man kan studera vidare för att 

kolla vilka samband som finns och hur genusperspektivet kan komma att spela roll i en sådan 

sammanhang. 
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Bilaga 1  
 
Informationsblad  
 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar vårt sista termin på Halmstad Högskola till Sociolog. Jag och 

min klasskompis skriver en C-uppsats om Maskrosbarn. Studien kommer att handla om att 

intervjua personer som har haft en tuff barndom eller en barndom där missbruk/ föräldrar som 

lider av psykisk sjukdom har förekommit. Studien kommer att baseras på empirin som 

kommer ifrån intervjupersoner. Vår frågeställning lyder ” Vad är maskrosbarnens förklaring 

till att det klarat sig i livet trots den tuffa barndomen där missbruk eller psykisk sjukdom har 

förekommit?” och den andra är “Hur har deras livsvillkor under barndomen påverkat dem och 

format dem till individer dem är idag?” Vi söker personer som är vuxna och är över 18 år.  

 
Det är en förfråga om någon är intresserad av att delta i vår studie. Du som deltagare har själv 

rätten att välja ifall du vill delta, det är frivilligt. Du kan avbryta din delaktighet ifall du ångrar 

dig eller ifall du känner att du inte vill delta längre. Alla som deltar i studien kommer att vara 

anonyma och deras uppgifter kommer att bevaras hos oss och ingen annan kommer att kunna 

ta del av dem. När undersökningen är färdig och all empirin har sammanställts kommer alla 

material att raderas och förstöras. Eran empirin kommer endast att användas till vår C-uppsats 

och inte något annat.  

 

Tack för er uppmärksamhet 

 

Amani Tamerjei                                                         Mariam Amoudi  

Email address:                                                           Email address:  

Telefonnummer                                                         Telefonnummer:   
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

Bilaga 2  
 
Intervjuguide   
 
1.Vem är du? 

A. Ålder?  
B. Vad arbetar/studerar du? 

 
Tema 1: Uppväxt/barndom?  
2. Vad minns du av din uppväxt/barndom?  

A. Beskriv din uppväxt? (Glädje/sorg) 
B. Hur såg din familjebild? 
C. Beskriv dina föräldrar/fosterföräldrar eller vårdnadshavare? 
D. Förekom det våld/hot/alkohol/kriminalitet/droger i din barndom och i vilken grad?  
E. Hur beskriver du din dåvarande omgivning (kompisar/skolkamrater/släktingar) 
F. Hur såg du på dig själv som barn?  

 
3. Vad minns du av dina hemförhållande?  

A. Förstod du vad som skedde hemma, varför familjen hade ett annorlunda beteende än 
andra föräldrar? (Varför mamma/pappa/släkting hade ett visst beteende)  

B. Vilka tankar hade du om dem?  
C. Vilka orsaker tror du låg bakom deras beteende? 
D. Om du tittar tillbaka i tiden, vad hade du gjort annorlunda? 
E. Vem skuldbelade du för det som hände? Kunde du skuldbelägga dig själv?  
F. Om du har fler familjemedlemmar (syskon) vad tyckte de om det som skedde hemma?  

 
4. Vem stötta dig? (lärare, vän, släkt, socialtjänsten osv) 

A. Vilka har stöttat dig i barndomen och till vilken grad?  
B. Tog någon hand om dig? 
C. Hade du en bästa kompis? Var hon till hjälp? 

 
5. Råkade du ut för något kränkande? 

A. Råkade du ut för kränkningar hemma och av vem? 
B. Hur reagerade dina grannar och familjevänner på din familj? 
C. Hur såg läraren på dig och din familj? 
D. Vilka fördomar hade människor kring din familj? 

 
6. Hade någon i familjen kontakt med (t.ex. vuxenpsykiatri/socialtjänsten/skolkurator)?  
     A. Hur ofta hade ni kontakt med dem? 
     B. Vilken hjälp fick ni av dem?  
     
 
Tema 2. Vardagen 
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7. Hade någon av dina föräldrar/släkting/fosterhem/vårdnadshavare regler för din 
vardag? 

A. Vad fick du lov att göra och inte göra?  
B. Vad fick du ta hand om? (t.ex. städning)  
C. Hur såg det ut för att gå ut och leka med vänner?  
D. Fick du ta hem kompisar?  
E. Fick du ta hand om någon familjemedlem? (syskon) 

 
8. Fick du ha en egentid ?  

A. Berätta om dina fritidsintresse?  
B. Om ja, hur mycket uppskattade du tiden att vara där?  

 
Tema 3: Vuxenlivet 
9. Hur ser du på ditt liv idag?  

A. Hur ser ditt liv ut idag? 
B. Hur viktigt var din barndom för dig?  
C. Vad har du lärt dig av den? 
D. Har du familj idag (barn)? 
E. Vilka spår har din barndom lämnat på dig? 
F. Hur är din identitet kopplad till din uppväxt bakgrund? 
G. Vem är du idag?  

 
  
10. Vad var det som fick dig att klara av den uppväxten? 
A. Motivera?  
 
 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Mariam Amoudi
Amani Tamerjei


