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Abstrakt 

Begreppen resilience och maskrosbarn behandlar båda ämnet motståndskraft. Resilience är ett 

vedertaget vetenskapligt begrepp, medan maskrosbarn är ett populärvetenskapligt. Uppsatsen 

syftar till att uppmärksamma paralleller mellan begreppen, utifrån en metod influerad av 

komparativ analys och begreppsanalys. Den jämförande analysen har utgått ifrån en 

sammanställning av fakta, byggd på en litteraturöversikt. Studien har med framgång kunnat 

belysa begreppens närbesläktade innehåll. Författarna har dragit slutsatsen att det 

populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn har sin kärna i det vetenskapliga begreppet 

resilience.  
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Abstract  

The concepts of resilience and “maskrosbarn”
1 are that they both deal with the substance of 

resistance. Resilience is an established scientific concept, while “maskrosbarn” is a 

conception of popular science. This essay seeks to draw attention to parallels between the 

concepts, according to a methodology influenced by comparative- and conceptual analysis. 

The analysis is found upon a compilation, based on a literature review. The study has 

successfully been able to highlight the concepts related content. The authors have drawn the 

conclusion that a popular scientific notion such as “maskrosbarn” has its heart in a scientific 

concept such as resilience.  
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Inledningskapitel 

Det var en gång en flicka som hade en mamma som inte var som andra mammor. Flickans 

mamma var ibland så trött att hon inte orkade ta hand om flickan. Ibland glömde mamman att 

hämta flickan från skolan och när flickan kom hem kunde hon hitta sin mamma på köksgolvet 

med en halvtom flaska i sitt knä. Ju äldre flickan blev, desto mer medveten blev hon om att det 

var flaskan som gjorde hennes mamma sjuk. Mamman såg ut som den mamma hon mindes, 

men den mamma hon mindes fanns inte längre kvar. Flickan förstod att det var hon och bara 

hon som kunde ta sig igenom det som ingen av hennes vänner var tvungna att klara av. 

Vetskapen om detta gjorde flickan stark och likt en maskros som växer genom asfalt, tog hon 

sig igenom det svarta och hårda och valde livet.  

Vår fiktiva berättelse illustrerar ett liv kantat av kaos och frånvaro av stabilitet där barnet 

växer upp och överlever. Vilka drag hos individerna är det som kan pekas ut som de 

betydelsefulla för överlevnad? Vilka faktorer i hennes vardag hjälper henne att klättra upp för 

livets branta stege?  

Forskningen inom området har uppmärksammat några typiska drag som barnen besitter, 

exempel på sådana drag kan vara intelligens (Payne, 2008), självständighet (Bolig, 1988) samt 

en förmåga att åskådliggöra och objektifiera problemen (Iwanec, 2006) . Idag florerar det 

populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn som en beskrivning av barnen som klarar sig. 

Definitioner och kriterier av vilka barnen är, är många och skiljer sig åt i sin beskrivning. Ett 

annat begrepp som används av yrkedverksamma och som finner stöd i forskningen är 

begreppet resilience, som har uppmärksammat att maskrosbarnen besitter en förmåga att klara 

sig mot alla odds (Cronström, 2003). I den svenska forskningen finns det ingen direkt 

översättning av begreppet. Dock finns svenska motsvarigheter som till exempel bemästring 

eller motståndskraft, men begreppen är ej heltäckande(Helmen-Borge, 2005). Finns det några 

liknelser begreppen emellan? 

Uppsatsen bygger på en sammanställning av forskning och litteratur kring begreppen 

resilience och maskrosbarn. I takt med att forskningen på området ökar ger en översikt likt 

denna en kortare sammanfattning av vetenskapen. Under upptakten till uppsatsen kunde det 

redan i inledningsfasen konstateras att begreppen överlappade varandra på många plan. 

Intresset väcktes inför en fortsatt kunskapsinhämtning. Kan det vara så att ett 

populärvetenskapligt begrepp som maskrosbarn kan kopplas till vetenskapen och ett 

vetenskapligt begrepp som resilience? Tanken med arbetet är att genom en metod influerad av 
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en komparativ analys och begreppsanalys uppmärksamma läsaren på de olika begreppens 

betydelse och samband. Varför är det viktigt att se en koppling mellan ett 

populärvetenskapligt begrepp och ett vetenskapligt begrepp? Intresset ligger i att förstå att ett 

begrepp som ännu inte fått en vetenskaplig beteckning ändå kan vara av betydelse. Att det 

finns belägg inom forskningen som bekräftar människans förmåga att överleva en stress- och 

riskfylld barndom och att ett populärvetenskapligt begrepp kanske härstammar från samma 

kärna.  

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett metodologiskt perspektiv influerad av en komparativ 

analys samt en begreppsanalys, undersöka ifall paralleller kan dras mellan det vetenskapliga 

begreppet resilience och det populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn. 

Teman 

Utifrån det övergripande syftet kommer en komparativ/begreppsanalys genomföras på 

följande teman, som även legat till grund för sammanställningen av begreppen resilience och 

maskrosbarn. Temana är centrala i det forskningsmaterial och annan litteratur som behandlar 

begreppen och har influerat författarna under insamlingen av materialet, som uppsatsen 

bygger på, samt under analysen. 

• Risk- och skyddsfaktorer; individ, familj, miljö 

• Kriterier som ligger till grund för begreppen, definition 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för barnens positiva och negativa utveckling 

• Överlevnadsstrategier 
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Metodologiska perspektiv; Material 

Följande avsnitt behandlar det metodologiska tillvägagångssätt som använts under uppsatsens 

uppbyggnad. Inledningsvis redovisas sökstrategier för inhämtning av forskningsartiklar som 

legat till grund för det material som sammanställningen av begreppet resilience bygger på. 

Vidare beskrivs metod för införskaffande av fack- och skönlitteratur. Strategin för 

sammanställningen av begreppen har varit sekundär och banat väg för det primära syftet 

vilket är att åskådliggöra de paralleller som kan dras mellan det vetenskapliga begreppet 

resilience och det populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn. Därefter förklaras 

tillvägagångssättet för den jämförande analysen som influerats och inspirerats av komparativ 

analys och begreppsanalys. Avslutningsvis diskuteras det kring validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden. 

”Man kan påstå att den vetenskapliga kunskap vi förvärvat huvudsakligen finns lagrad i det 

skrivna ordet. Vi måste således konsultera kunskapsförrådet eller kunskapslagret, d.v.s. 

vanligen våra vetenskapliga bibliotek”(Backman, 1998, s.26). Citatet belyser vikten av det 

skrivna ordet. Vi besitter en stor rikedom i litteratur, forskning och vardagliga texter, som 

genom sin varaktighet alltid finns att tillgå. Citatet är en av många byggstenar i den metod 

uppsatsen bygger på. 

Som ett första steg genomfördes en litteraturöversikt samt en sammanställning av forskning 

för att bredda kunskapen om begreppen resilience och maskrosbarn. Det huvudsakliga syftet 

är att i jämförelsen, belysa de paralleller som kan tänkas finnas begreppen emellan. 

Sammanställningens metod kan generellt te sig svår att tillämpa då studier kan variera i 

utformning. Begreppsdefinitioner kan läggas fram på olika vis vilket försvårar granskningen 

av termer(Skerfving, 1996). Den primära tanken var att definiera begreppet maskrosbarn men 

det konstaterades tidigt i datainsamlingen att forskning kring begreppet var svår att finna på 

svenska. I försök att hitta artiklar skrivna på engelska dök begreppet resilience upp, som ett 

mer definierat begrepp inom vetenskapen, som en motsvarighet till det svenska begreppet 

maskrosbarn.  
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Sökstrategi: 

Det finns en uppsjö av databaser, varav många finns tillgängliga gratis via Internet. Databaser 

kan vara tillgängliga genom bibliotekens hemsidor, dock kan somliga vara avgiftsbelagda. 

Strukturen för sökningsarbetet är väsentligt för ett gott resultat. Urvalsprocessen sker i sex 

olika steg. Steg ett i arbetet innebär att formulera rätt sökord eller kombinationer av 

kompletterande ord i fritextsökning, så kallade logiska sökoperatorer. Val av sökbegrepp 

borde utgå ifrån ett ord eller begrepp, relevant för frågeställningen. Steg två innebär val av 

kriterier, så som tidsperiod och språk, vilka också är viktiga för begränsningar i urvalet. Steg 

tre innefattar sökningar i lämpliga databaser. Nästa steg blir att ur sökningen välja relevanta 

titlar samt abstrakt för fortsatt granskning. Avslutningsvis ska artiklarna läsas i sin helhet och 

kvalitetsbedömas(Forsberg, Wengström, 2003) 

I sökarbetet gav enbart sökning på begreppet resilience ett flertal träffar, varvid sökordet 

kompletterades, vilket gav ett snävare resultat.  Den förfinade sökningen gav fortfarande en 

oöverskådlig mängd forskning, vilket resulterade i att de första tio artiklarna, relevanta för 

uppsatsens syfte valdes ut utifrån titel och abstrakt. Artiklarna var skrivna mellan år 1995 till 

idag 2010. Dock har ett fåtal äldre artiklar tagits med i uppsatsen då de funnits användbara i 

och med att innehållet stämt överens med aktuell forskning. Forskningsartiklarna är hämtade 

ur tre databaser: CSA Social Science,CSA Psychology och Academic Search Elite, som 

behandlar områden inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, psykologi och sociologi. 

Enbart granskade artiklar valdes, d.v.s. peer reviewed journals, skrivna på engelska. Brister i 

korrekt översättning kan eventuellt förekomma i och med de engelska artiklarna, varvid 

kompletterande svensk vetenskapligt granskad litteratur använts som tillägg till resilience 

forskningen(hänvisar till litteraturkapitel). 

I konsultation med forskare Ulf Engqvist framkom det att Michael Rutter är en av de större 

forskarna inom barnpsykologi och därav en relevant källa till information kring det valda 

ämnet. Michael Rutter nämns i de flesta referenslistor hos de artiklar och uppsatser som denna 

studie har tagit del av. Argumentation till val av logiska sökoperatorer var att begränsa studien 

till barns(0-18år) resilience, varvid sökorden child och children användes. Sökorden neglect, 

abuse och maltreatment förknippas med svåra uppväxtförhållanden och begreppen 

tillsammans med resilience gav ett tillfredsställande sökresultat. Studien utgår ifrån 

människan trots att skillnader mellan könen och etnisk bakgrund uppmärksammats. Fokus har 

legat på begreppen och hur de förhåller sig till varandra snarare än en inriktning på specifika 

grupper.  
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Litteratur 

Forsberg och Wengström (2003) poängterar att vetenskaplig litteratur påträffas i olika former, 

så som vetenskapliga tidsskrifter, böcker, rapporter och avhandlingar. I undersökningen av 

litteraturmaterialet är uppgiften att gå igenom publicerad information i ämnet. Fasen ses som 

viktig och författaren bör förhålla sig kritisk till materialet(Forsberg & Wengström, 2003).  I 

och med att begreppet maskrosbarn ännu är ett populärvetenskapligt begrepp har det varit 

svårt att finna granskad litteratur i sökningarna. I tidigare uppsatser, som behandlat begreppet 

maskrosbarn, har återkommande boktitlar uppmärksammats i uppsatsernas referenslistor. 

Titlar som varit frekventa och ansetts vara av relevant natur har därför bearbetas även här. 

Titlar intressanta för uppsatsens syfte återfanns genom sökningar i Mittuniversitetets 

bibliotekskatalog (MIMA) samt genom fjärrlån från Stockholms universitetsbibliotek. 

Litteraturen som valts ut under urvalet definierar maskrosbarn som begrepp, vilket var 

kriteriet i val av fakta kring begreppet. 

Som komplement till forskningsartiklarna som bearbetas i uppsatsen har vetenskapligt 

granskad facklitteratur av begreppet resilience behandlats. Den svenska litteraturen kring 

resiliencebegreppet har använts som stöd till de engelska forskningsartiklarna, för att verifiera 

översättningen till svenska. Förekomsten av engelsk facklitteratur är något äldre än den valda 

tidsperiod uppsatsen valt att förhålla sig till. Innehållet är ändock relevant då en 

uppmärksammad longitudinell studie (Kauai-studien) beskrivs. Biografier används i 

uppsatsen som ett levande element för att få en verklighetsanknytning samt som ett 

komplement till litteraturen kring maskrosbarn. De två medialt uppmärksammade svenska 

biografier som behandlas i uppsatsen, skildrar två flickors uppväxtförhållanden. Flickorna ses 

som maskrosbarn och i böckerna får läsaren följa deras kamp för överlevnad (se bilaga för en 

sammanställning av biografierna).  

 

Metod för jämförande analys 

”Analysarbete kan beskrivas som rörelse från helhet till delar till en ny helhet. Detta är ett 

vanligt tankesätt vid kvalitativa analyser”(Friberg, 2006, sid.110). I arbetet med analysen ska 

syftet centreras samt besvaras utifrån faktasammanställningen (Backman, 1998). För att 

underlätta analysarbetet har forskningsartiklarna och litteratur styckats upp för att få fram de 

viktigaste delarna som haft betydelse för syftet(Friberg, 2006). Valet att separat beskriva 

vetenskapen och populärvetenskapen var ett strategiskt val för att i analysen kunna ställa två 

poler mot varandra. Paralleller synliggörs genom en jämförelse av de två 
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sammanställningarna. Citat från biografier kommer användas som ett verktyg i försök att 

knyta ihop vetenskapen och populärvetenskapen. Citaten kommer även att fungera som en 

källa till kunskap om maskrosbarn. 

”Att analysera för att undersöka om det finns samband innebär vanligen att olika grupper av 

enheter (objekt) jämförs”(Denk, 2008. Sid. 55). Syftet med analysen är att undersöka ifall 

paralleller kan dras mellan det vetenskapliga begreppet resilience och det 

populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn, med en metod influerad av en komparativ 

analys och en begreppsanalys. I den komparativa analysen bearbetas två eller fler texter för att 

avgöra om det finns likheter och skillnader dem emellan. I analysen kan en text användas som 

utgångspunkt med de andra texterna som jämförande material, eller så kan alla texterna ses 

som lika viktiga och uppgiften blir att finna gemensamma drag de emellan(Hellspong, 2001). 

Inspiration till metoden har hittats i den komparativa analysmetoden, men även influerats av 

begreppsanalysens upplägg. Begrepp används för att benämna upplevelser, erfarenheter och 

fenomen och analysen syftar till att förtydliga och öka förståelsen för fenomenet. En typ av 

begreppsanalys kan utföras när det råder delade meningar kring närbesläktade begrepp. 

Begreppen ställs mot varandra och en analys och tolkning genomförs. Begreppsanalysen kan 

föregås av en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003).   

Följande fyra teman har legat till grund för att beskriva begreppen resilience och 

maskrosbarn, temana har även influerat hela analysen, för att koppla samman den med övrigt 

material. Temana används inte strukturerat som rubriker utan snarare som en röd tråd. De 

behandlar indirekt samma innehåll, vilket i sig medför svårigheter att rubriksätta styckena. I 

avsnittet resultat av analys lyfts temana fram var för sig och återigen synliggörs parallellerna 

begreppen emellan.  

• Risk- och skyddsfaktorer; individ, familj, miljö 

• Kriterier som ligger till grund för begreppen, definition 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för barnens positiva och negativa utveckling 

• Överlevnadsstrategier 

Validitet och Reliabilitet 

Validitet behandlar giltighet och relevans. Mäts det som avses att mätas? (Kvale, 2009). 

Arbetet med studien har utgått från syftet under processen av informationsinhämtning, 
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gällande både forskningsartiklar och litteratur. Temana som legat till grund för 

kunskapsinhämtningen har på nytt integrerats i analysen för att återknyta till syftet. På så sätt 

genomsyrar syftet hela uppsatsen. Tyngden i analysen ligger inte i att belysa skillnader 

begreppen emellan, utan det är paralleller studien avser fånga i analysen, vilket är uppsatsens 

syfte. Reliabilitet behandlar tillförlitlighet till forskningsresultatet. Kan resultatet reproduceras 

av annan forskare vid annan tidpunkt? (Kvale, 2009). Sammanställningen av begreppet 

resilience har reliabilitet då materialet uppsatsen utgått ifrån varit vetenskapligt granskat. Vår 

översättning av artiklar skrivna på engelska kan minska reliabiliteten i viss mån, dock har 

översättningarna kunnat styrkas genom svensk vetenskapligt granskad litteratur. I uppsatser 

som berör ämnet maskrosbarn har författarna talat om svårigheter i att definiera begreppet. 

Dock finns definitionen av begreppet maskrosbarn kort beskrivet i ordböcker, men kriterierna 

för vem som är ett maskrosbarn kan skilja sig åt. Därför kan det vara problematiskt att uppnå 

samma forskningsresultat då kriterierna för vem som är ett maskrosbarn kan skifta. De 

biografier som använts i studien är ej evidensbaserade då de handlar om människors 

livsberättelser. Dock anser vi att Therese Erikssons, (2009) bok är högst relevant då hennes 

uppväxt varit upptakten till föreningen Maskrosbarn som idag har stöd och uppbackning av 

Socialtstyrelsen(www.maskrosbarn.org). Ethel Ericsson, (2008) skriver i sin bok om 

svårigheten med att skriva en självbiografisk berättelse. Hon menar att minnen förändras och 

tar en annan form genom åren och att det inte finns en objektiv verklighet. Vi har utgått från 

dessa ord och författarens försäkran om att livshistorien är sann(Ericsson, 2008) 

Etiska överväganden 

Uppsatsen syftar inte till att förringa maskrosbarnsbegreppets kraft eller betydelse för de 

individer som identifierar sig med begreppet. Snarare vill arbetet belysa likheter begreppet har 

med aktuell forskning och dra paralleller till ett vedertaget vetenskapligt begrepp som 

resilience. Vi som författare till uppsatsen har försökt undvika att beskriva stereotypa bilder 

samt försökt befria sig från fördomar under arbetet. Här finns ingen avsikt att manipulera 

resultatet för egen vinning utan utgår från fakta och forskning. Sammanställningen av 

begreppen resilience och maskrosbarn har skrivits ner separat(delat upp begreppsredogörelsen 

emellan oss författare) Vilket gjort att begreppen och dess innehåll ej har påverkats av 

varandra(Forsberg & Wengströn, 2003). 
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Sammanställning av aktuell forskning och litteratur;  

”Resilience” och ”Maskrosbarn” 

I sammanställningen kommer studien utifrån forskningsartiklar och facklitteratur definiera det 

vetenskapliga begreppet resilience. I sammanställningen nedan redovisas 

funktionsdomäner/områden som forskare använt för att skilja ”resilienta” individer från 

individer som inte uppnått resilience. Därefter redovisas vad forskningen tagit fasta på för 

faktorer som ökar ett barns resilience. Avslutningsvis skildras en uppmärksammad studie 

(Kauai-studien) kring resilience, som varit upptakten till forskningen av begreppet. Utifrån 

litteratur kommer det populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn beskrivas. Strukturen för 

upplägget kring sammanställningen framställs i en löpande text. Då begreppet inte bygger på 

forskning är ramarna för sammanställningen mer fria. Under analysen kommer de två 

sammanställningarna ställas mot varandra i försök att åskådliggöra paralleller begreppen 

emellan. 

Resilience 

Begreppet resilience har inte någon svensk motsvarighet, men brukar översättas till 

motståndskraft eller återhämtningsförmåga. Resilience kan ses både som en engångsföreteelse 

eller som en process som fortgår under en människas livstid. Stress och risker kan under ett 

barns uppväxt och ungdomstid upphöra eller komma igen och brukar kallas för ”sleeper 

effect”(Helmen- Borge, 2005).  

Helmen-Borge (2005, sid. 9) definierar resilience utefter följande kriterier: 

• Resilience betyder god psykosocial funktion hos barn trots upplevelse av risk. 

• Det handlar om normal funktion under onormala förhållanden. 

• Resilience visar sig genom markanta individuella skillnader hos barn i det sätt varpå 

de reagerar på risk. 
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En kortare definition av resilience återfanns i ett engelskt uppslagsverk och beskrivs som 

följande: 

Resilience \ri-’zil-yen(t)s\  n  (1984) 1 : The capability of a strained body to recover its size 

and shape after deformation caused especially by compressive stress. 2 : An ability to recover 

from or adjust easily to misfortune or change(Websters ninth new Collegiate Dictionary,1988)  

 

Definitionen i sin korthet är talande men kräver en vidare beskrivning. Nedan följer en 

redogörelse av resiliencebegreppets innehåll: 

Stress-situationer upplevs och hanteras på olika sätt av individer. Likväl kan barn i vissa 

situationer visa prov på resilience och i andra inte(Graham-Bermann, 2009). Återupprätta, 

upprätthålla och förbättra är tre begrepp som används för att illustrera fenomenet resilience. 

Att återupprätta sin psykologiska funktion efter en akut risksituation kan i viss mån ses som 

en engångsföreteelse medan de två andra begreppen visar på konstant resilience hos en 

individ. Barn utsatta för långvarig risk har uppvisat en ökad funktion och överlevt svåra 

missförhållanden under uppväxten tack vare resilienceprocessen. Svaret på frågan varför vissa 

barn klarar sig bättre än andra har inget enkelt svar utan kan variera. Variationerna förklaras 

av att stressituationer hanteras genom processer som förbättrar barnens tillvaro, men kan även 

ge sig uttryck i ytterligheter. Exempelvis har forskningen funnit barn som gett vika och 

utvecklat psykisk ohälsa och barn som tycks klara sig oskadda och som visat tecken på att 

stressen stärkt dem(Helmen-Borge, 2005). Flertalet studier under de senaste åren har påvisat 

att barn och unga som blivit utsatta för stora påfrestningar under uppväxtåren, har kunnat visa 

prov på god anpassning och utveckling(Haskett, 2006). Studier visar även att barnen överlevt 

på grund av att deras fokus legat på salutogenes, på friskfaktorer(Rak, 1996).  

Payne(2008) talar om tre faktorer som är viktiga för barnets resilienceförmåga. Han menar att 

barnets intelligens och reflekterande förmåga har inverkan, samt att ett alternativt 

psykologiskt stöd (nämns som ställföretränande annan i fortsatt text) utvecklar barnets 

resilience. Som en tredje viktig faktor nämner han att om barnet flyttas från den riskfyllda 

miljön har barnet större chans att utveckla resilience(Payne, 2008).  
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Flertalet uppmärksammade forskare på ämnet har funnit liknande karaktärsdrag hos barn med 

hög resilience. Man har bland annat sett att födelseordningen i syskonskaran kan påverka 

resilience, det förstfödda barnet utvecklar i större grad högre resilence än sina yngre syskon. 

Faktorer som kön eller antal risksituationer kan även påverka barnets resilience. Flickor har 

en tendens att klara av svåra stress- och risksituationer bättre än pojkar. Flickorna utvecklar 

färre emotionella problem samt beteendesvårigheter än pojkar som utsätts för liknande typ av 

stress. Forskningen har sett att barnen med hög resilience redan i tidig barndom visat mått på 

självständighet och social förmåga. Under uppväxten visar barn/ungdomar med resilience en 

god förmåga att ta hand om sina föräldrar och syskon, samt ta ansvar för 

hushållet(Bolig,1988). 

Funktionsdomäner 

- Funktionsdomäner innebär områden där förmågan till god anpassning är hög hos individer 

med resilience. 

Kriterierna för god anpassningsförmåga bygger på ett antal funktionsdomäner och skiljer sig 

något åt i olika studier, men tar upp liknande problemområden. Exempel på områden kan vara 

att prestera över godkänd nivå i skolan, sällan eller aldrig nyttja rusningsmedel samt aldrig ha 

nyttjat narkotika. Ha god sömnrytm, ingen dokumentation av depression eller suicidalitet samt 

god självkänsla och självförtroende är andra exempel(DuMont, 2007). Werner och Smith 

(2003) har under sina studier utgått från sex olika kriterier när de undersökt om individer som 

växt upp under riskförhållanden har lyckats anpassa sig väl i vuxen ålder. De tittade på hur 

skola och arbete fungerade och kriteriet för god anpassning låg i det faktum att individen hade 

en varaktig anställning eller gick i skolan, samt var nöjd med sin situation där.  Ett andra 

kriterium de hade var att individen var gift eller hade ett varaktigt förhållande, i vilket de 

trivdes i, samt att individen inte varit med om skilsmässa eller misshandel i relationen/tidigare 

relationer. Tredje kriteriet innebar att individen hade ett gott förhållande till sina barn samt att 

barnmisshandel eller obetalt underhållsbidrag inte förekommit. Relation till syskon och 

föräldrar skulle präglas av en positiv syn och konflikter skulle inte vara aktuella. Nära 

vänner/närstående skulle finnas till hands som stöd och relationen skulle vara god. Ingen 

förekomst av misshandel eller våldtäkt i relationerna skulle ha förekommit. Individen skulle 

vara nöjd med sin egen livssituation och vara fri från beroende av alkohol eller andra droger 

samt från psykosomatiska eller andra psykiska sjukdomar(Werner & Smith, 2003).   
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Faktorer som ökar resilience 

Nedan följer en sammanställning av fyra huvudfaktorer som hjälper barnet i dess 

resilienceprocess. Faktorer som ökar barnets chanser till överlevnad inre som yttre faktorer. 

Barndom 

Forskning tyder på att ömma, omhändertagande, positiva relationer tidigt i livet ökar ett barns 

resilience(Collishaw, 2007; Iwanec, 2006). Studier påvisar att barns anpassningsförmåga 

influeras av föräldrarnas förmåga till omsorg(Graham-Bermann, 2009). Eventuella 

missförhållandens karaktär, intensitet och varaktighet kan påverka barnets utveckling, men 

upphör stressfaktorerna och riskerna, har det antytts att den påverkan barnet upplevt minskar 

med tiden. Är missförhållandena varaktiga under barndomen till och med ungdomstiden har 

barnet svårare att klara sig. Blir de dock omhändertagna och placerade i en skyddande och 

omhändertagande miljö har det konstaterats att tonårsgraviditeter och kriminalitet minskar. 

Anknytningsproblem kan alltjämt kvarstå(Iwanec, 2006). Får barnet eller ungdomen en trygg 

och stabil bostadssituation, antingen med föräldrar eller i familjehem, har individen tre gånger 

så stor chans att öka sin resilience(Collishaw, 2007;  DuMont, 2007). Att tvingas slitas upp 

från en trygg miljö skapar obalans och kan medföra förlust av stödjande 

kamratrelationer(DuMont, 2007).   

Inre kompetens 

Barn som lyckas objektifiera det de utsätts för har större chans att öka sin resilience, till 

skillnad från barn som klandrar sig själva(Iwanec, 2006). Har barnet en framtidstro och en 

alltjämt positiv inställning att allt kommer att lösa sig eller åtminstone en förväntan att 

situationer kommer att arta sig är oddsen för överlevnad högre(Rak, 1996).  Självkänsla och 

självförtroende kan byggas upp med hjälp av positiva relationer eller då barnet själv lyckas 

åstadkomma någonting bra och positivt(Iwanec, 2006). Barn med resilience är ofta kreativa 

och begåvade. Det har även konstaterats att barn till psykiskt sjuka mödrar ofta har en god och 

kärleksfull relation till modern, under perioder av mental stabilitet hos föräldern. Får barnet 

uppleva kärleksyttringar ökar chanserna för positiv resilienceutveckling. Kan barnet glädja sig 

åt sina egna prestationer finns chanser för en god utvecklad resilienceförmåga(Helmen-Borge, 

2005). 
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Copingstrategier 

Barn utsatta för diverse missförhållanden utvecklar i många fall copingstrategier för att 

överleva. Ett exempel på en copingstrategi är när barnet visar på tvångsmässig medgörlighet. 

Barnet blir överdrivet vaksamt i sociala situationer och kan hålla sina känslor inom sig när 

andra människor, framför allt vårdnadshavare, verkar hotfulla. Strategin kan barnet ta till för 

att undvika föräldrars våld eller dylikt. Problemet med copingstrategin är att barnet lär sig att 

hålla sina känslor inom sig, vilket i värsta fall kan leda till depression. Lärare och andra 

individer i barnets omgivning kan ha svårigheter att upptäcka missförhållanden i och med 

copingstrategin. En annan copingstrategi barn kan ta till är att de gör uppenbart motstånd mot 

missförhållandena. På kort sikt kan det leda till att barnen utsätts för föräldrarnas våld eller 

ilska, men på lång sikt är strategin mer skyddande för barnet då hon lär sig hantera 

missförhållanden(Iwanec, 2006). Andra copingstrategier som kan främja ett barns överlevnad 

kan exempelvis vara känslokontroll, acceptans av livssituation, kognitiv omstrukturering, 

undvikande av stressfaktorer, impulsivitet och emotionell avtrubbning(Fraser, 2009). Även 

Collishaw (2007) talar om attribut som individuella coingstrategier, kognitiv förmåga samt 

hög självkänsla, som några viktiga faktorer som är relevanta för anpassning. Karaktärsdrag så 

som exempelvis problemlösningsförmåga, god planeringsförmåga, fallenhet för att ta sociala 

kontakter, intelligens samt att kunna mobilisera social support är några som kan komma till 

god nytta för barnet i försök att synliggöra och uppmärksamma andra om 

hemförhållandena(Collishaw, 2007).  

Ställföreträdande annan 

Resilience ökar om barnet är omtyckt och lyckas skapa samt behålla goda relationer till andra 

individer. Skolan kan fungera som en tillflyktsort för barn med sämre uppväxtförhållanden. 

Goda resultat i skolan ökar självförtroende och självkänsla samt bygger upp barnets 

resilience. För barn som far illa spelar ställföreträdande andra en stor roll för om barnet ska 

klara sig eller ej. Ställföreträdande annan kan vara en lärare, en mormor, syskon, kamrat 

husdjur, leksaker eller religiösa grupper för att ta några exempel. Av den ställföreträdande 

annan kan barnet lära sig att världen ser annorlunda ut utanför hemmet. Barnet får uppleva 

kärlek, omhändertagande och lära sig relatera till andra människor. De får uppleva pålitlighet 

och tilltro. Olika grupper, till exempel en fotbollsklubb kan förse barnet med en 

återkommande och stabil tillvaro, likväl som barnet kan få känna trygghet för en stund, vilket 

kan hjälpa barnet i dess resilienceprocess(Iwanec, 2006).  
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Barnet får känna sig behövd och uppskattad i laget, vilket han kanske inte alltid får göra på 

hemmaplan(Iwanec, 2006). Undersökningar som gjorts har indikerat att den viktigaste källan 

till resilience är att ha en ställföreträdande annan där barnet kan söka stöd och support 

(DuMont, 2007). En person som villkorslöst ger kärlek och tröst när detta sviktar i omsorgen 

hemma, någon som bryr sig om barnet och får henne att känna sig viktig. En person som kan 

lära barnet rätt och fel, lära barnet att ta egna beslut, hjälpa barnet att frigöra sig från till 

exempel en misshandlande förälder och hjälpa barnet att engagera sig i andra relationer. En 

ställföreträdande annan kan hjälpa barnet att förstå varför missförhållandena äger rum, vilket i 

sin tur kan få barnet att ta kontroll över sin situation(Iwanec, 2006). Undersökningar har 

påvisat att många barn hade önskat få mer information om exempelvis en förälders psykiska 

sjukdom, för att förstå kontexten samt för att kunna objektifiera problemet och minska sin 

egen skuldbörda. Barnen menade att informationen skulle ha hjälpt dem att känna att någon 

annan än de själva var ansvarig för problemen. Forskning har påvisat att ökas barns förståelse 

för sin situation ökar barnens resilience(Fraser, 2009; Knutsson-Medin, 2007; Walsh, 2009).  

Kauai-studien  

Longitudinella studier gjorda på ämnet resilience har haft svårigheter att följa större grupper 

under längre tid. Unikt för Kauai-studien har varit att forskarna här kunnat utföra den här 

typen av studie(DuMont, 2007). Kauai-studien blev upptakten till dagens resilienceforskning 

och påbörjades 1955 av forskarna Emmy Werner och Lillian Smith. De följde 660 barn på ön 

Kauai, Hawaii, vars familjesituation i många fall präglades av diverse riskfaktorer så som 

fattigdom och icke existerande utbildning. Werner och Smith följde barnen från att de var 

nyfödda upp till vuxen ålder. Öns population var under den tiden en blandning av olika 

etniska grupper där många arbetskraftsinvandrat från sydöstra Asien och Europa, för att arbeta 

på socker- och ananasplantage. Flera undersökningar gjordes, bland annat tittades det på 

funktionsdomäner så som miljön för omvårdnad, stressfaktorer som fattigdom och 

arbetslöshet, barnens sociala, psykiska och kognitiva utveckling, handikapp och hur 

utbildningen fortskred. Werner och Smith upptäckte att några barn klarade vissa risk- och 

stressfaktorer bättre än andra och intresset att undersöka vad det berodde på växte. 

Undersökningar visade att de barn som klarade sig bättre, under sitt första år i livet blivit väl 

omhändertagna och fått uppmärksamhet av sina vårdnadshavare. Barnen fick inte bara stor 

uppmärksamhet utan frambringade den även själva(Werner & Smith, 1982). 
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Vad Werner och Smith kunde se var att barnen med resilience hade karaktärsdrag som 

kännetecknade en hög aktivitetsnivå och en social lyhördhet. Mammor till pojkar med hög 

resilience talade om sina barn som väldigt aktiva och lätta att ha att göra med. Mammor till 

flickor med hög resilience berättade om egenskaper som tillgivenhet och ett starkt sökande 

efter närhet. Även flickorna var aktiva (Werner & Smith, 1982).  

När barnen i cohort-gruppen fyllde tio år fick alla, inklusive kontrollgruppen (vilka inte 

visade på hög resilience) genomgå ett PMA-test (Primary Mental Abilities Test). Utfallet 

visade att barnen med hög resilience hade bättre resultat än barnen i kontrollgruppen, vilka 

hade utvecklat problem under uppväxten. Under den senare barndomen kunde det ses hos de 

"resilienta" barnen att de utvecklat sin kommunikativa förmåga samt att de var duktiga 

problemlösare. Under ungdomstiden hade individer med hög resilience en positiv självkänsla 

och var mer omvårdande och ansvarstagande än andra ungdomar i samma ålder, som 

utvecklat sämre coping-förmågor. Barnen med resilience hade ofta fyra eller färre syskon och 

ålderskillnaden mellan syskonen var minst två år. Barnen hade tillgång till någon 

ställföreträdande annan, exempelvis en mormor, en pappa eller ett äldre syskon. Moderns 

arbetsbelastning, inklusive arbete utanför hushållet var inte allt för stor då pappan ofta var den 

som stod för familjens försörjning. Uppväxttiden präglades av struktur, regler, omvårdnad, 

uppmärksamhet, sammanhållning och nätverk för de barn som utvecklade resilience(Werner 

& Smith, 1982). 
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Maskrosbarn 

”Maskrosor förmår livnära sig i mager jordmån och överlever i ett kallt och torftigt klimat. De 

finner hela tiden nya vägar”(Cronström, 2003, sid.16). Maskrosbarn är en benämning för barn 

som trots svåra uppväxtförhållanden överlever och växer upp till starka individer. Nedan 

följer en redogörelse av begreppet. 

Forskaren Norman Garmezy, professor i psykologi vid Minnesota University i USA skrev en 

artikel i tidskriften Psychology Today, år 1979, där han jämförde barn med tre olika dockor. 

”Tänk dig att du har tre dockor – en av glas, en av plats och en av stål. Någon kommer förbi 

med en hammare och slår alla tre dockor lika hårt i huvudet med samma kraft. Glasdockan går 

helt i bitar, plastdockan blir skadad – hon får ärr för livet, medan ståldockan bara ger ifrån sig 

ett lätt, metalliskt läte.”(Cronström, 2003, sid. 12). Dockan gjord av stål skall i berättelsen 

vara en liknelse för de osårbara barnen(Cronström, 2003).  

Den svenska ordbokens definition av maskrosbarn: 

Mas´krosbarn subst. ~et, plur.~, best. plur. ~en 

ORDLED: mask-ros-barn-et 

barn som lever under svåra villkor och lär sig att bemästra dem: osårbara ~ 

 HIST.: sedan 1986(Norstedts, 1997). 

Här finner vi återigen ordet osårbar som en beteckning av begreppet. På grund av ordets 

laddning kan paralleller dras till ”supermänniskor” som överlever allt utan att få den minsta 

skråma. I engelskan används begreppen ”Invulnerable kids” samt ”Superkids”. Återigen 

starka ord för att beskriva barnen som överlever hårda uppväxtmiljöer. Maskrosbarn är 

överlevare, dock är de lika sårbara som alla individer som utsätts för stora påfrestningar. Vad 

det är barnen besitter, är rustade för, bygger på flertalet faktorer. Visst plågas de av svåra 

upplevelser, men de har förmågan att återhämta sig efteråt(Skerfving, 1996). I Cronströms 

bok ”Dansa med träben” ger författaren oss en kortare beskrivning av vad forskaren och 

psykiatrikern James Anthony vid Washington University Medical School i St Louis, Missouri 

ansåg utmärkte barnen. Från början såg han barnen som immuna mot allt skadligt inflytande, 

de nästintill frodades i de skadliga miljöerna(Cronström, 2003).  

Idag har han dock behövt backa något i sin beskrivning och talar om dem i benämning av 

”motståndskraftiga barn”. Under sina studier av fenomenet har han funnit att barnen klarat sig 

bra i avseende till de sociala faktorerna. Barnen har besuttit förmågan att tänka självständigt, 
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haft gott självförtroende samt visat prov på kreativitet. Barnen har visat prov på en ”inre 

kompetens”. De har även visat en förmåga att finna stöd hos vuxna samt nyttja den hjälp de 

fått(Cronström, 2003). En annan forskare som nämns i Cronströms bok är professorn Michael 

Rutter, som är en av de främsta inom barnpsykiatrin idag. Han menar att det finns en gräns för 

hur mycket ett barn kan utsättas för i form av belastning, maskrosbarn eller ej. Varje ny 

stressfaktor multiplicerar effekten av de övriga hos barn i riskfyllda miljöer. Kan barnet få 

hjälp att lasta av, plocka bort, en av stressfaktorerna känns tyngden betydligt 

lättare(Cronström, 2003). 

Omständigheter som kan leda till psykisk ohälsa hos barn samt påverka deras utveckling 

negativt är riskfaktorer som trångboddhet, låg social status, ekonomiska problem, kriminalitet, 

separation, svårigheter i äktenskapet, psykisk/fysisk sjukdom hos föräldrarna, misshandel och 

incest, speciellt om de förkommer i kombination med varandra(Cronström, 2003; Skerfving, 

1996). Forskaren Michael Rutter och hans kollega David Quinton har studerat psykiskt 

störning hos föräldrar som en riskfaktor och jämfört den med andra riskfaktorer som kan leda 

till en negativ utveckling hos barn. Vad de båda forskarna kunde konstatera i studien var 

bland annat att barnens utveckling var relaterad till relationen mellan barn och förälder. De 

barn som utvecklades mest negativt var de som hade en relation till föräldrarna, där relationen 

utmärktes av en aggressiv eller fientlig attityd från föräldern mot barnet(Skerfving, 1996). 

Risker kan kompenseras av möjligheter som många gånger finns tillgängliga inom barnet 

självt(Cronström, 2003). Kombinationen av egenskaper och förmågor hos barnet (intelligens, 

nyfikenhet och social kompetens) samt yttre skyddsfaktorer (ställföreträdande annan, fristad i 

form av dagis/skola) kan vara den mest gynnsamma formulan för att barnet ska klara av 

påfrestningar i uppväxten och få en positiv utveckling(Skrefving, 1996). Det som stärker 

individens självkänsla, egenförmåga samt ger honom/henne erfarenheter, är när individen blir 

medveten om utvägar och lär sig av dem. Effekterna av skyddsfaktorerna förminskar 

riskfaktorernas kedjereaktion till negativ utveckling(Werner & Smith, 2003).  

Det är som allra viktigast att det finns tillgång till mänsklig värme samt kärlek under de första 

åren i ett barns liv, även så för maskrosbarn. En förälder som är alkoholiserad eller psykiskt 

sjuk kan under stunder av nykterhet eller vid tillfällen av mental stabilitet i sin sjukdom ha 

mycket att ge till sitt barn. Ett barn som är van vid obalans i vardagen tar tacksamt emot vad 

det kan få från sina föräldrar(Cronström, 2003).  
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Även om ett hem kan ha många brister och befinna sig stundtals eller alltid i kaos kan det 

dock ge barnet en god uppväxtmiljö på många sätt(Cronström, 2003). Nödvändig kärlek och 

värme kan komma från många håll. En mormor, faster, fosterföräldrar eller syskon kan 

tillhandahålla vad de biologiska föräldrarna inte har förmågan att ge barnet, i form av omsorg. 

Maskrosbarn lär sig att anpassa sig och att nöja sig med den uppskattning han/hon får, 

oberoende vart den kommer ifrån(Cronström, 2003). Känslan av att vara behövd är ett 

grunddrag hos människan, som ger en djupare mening åt tillvaron. För maskrosbarn är det 

kanske ännu viktigare då det ger barnen en känsla av att de besitter en identitet, ett värde. Att 

vara behövd kan utmynna i känslan och förmågan att se sig själv(Cronström, 2003). 

Genom ett ”bekräftande vittne” kan barnen få ett alternativ till en värld av hårdhet, oförmåga, 

våld och kärlekslöshet. Att få uppleva att en vuxen ser dem och bemöter dem med respekt gör 

att många barn får känslan av att de är värda att älska och bry sig om, samtidigt som barnet nu 

har möjlighet att se till sig själv med respekt. Att bli accepterad är delvis en chans att vara 

”som alla andra”(Cronström, 2003). 

För ett maskrosbarn är det viktigt att ha en stark och motståndskraftig kropp, så att de kan 

inrikta sina krafter på den egna psykiska överlevnaden.(Cronström, 2003). Motståndskraft i 

sig kan vara genetisk eller ej. En motståndskraftig individ besitter resurser som kan främja 

dennes utveckling inom ett visst beteendeområde och förhindra påverkan under svåra 

omständigheter. Individers kraft och omgivning kan skilja sig åt under livets gång och 

omstruktureringar vid olika tidpunkter spelar roll för hur individers motståndskraft gentemot 

olika typer av stressfaktorer visar sig(Werner & Smith, 2003). 

Det är en förutsättning för maskrosbarn att ha en överblick över sin situation. Vetskapen om 

vari familjens hemlighet ligger är ett kriterium för ett maskrosbarns överlevnad. I och med 

vetskapen har de klart för sig vilka regler som gäller och var gränserna går i deras liv. Barn 

som får dubbla budskap under sin uppväxt far mer illa än de som får entydiga besked. Även 

om uppväxten består av ett återkommande kaos, grundar sig kaoset i något bekant: föräldrars 

missbruk, psykisk sjukdom eller ekonomiska svårigheter(Cronström, 2003).  

Känsla av sammanhang (KASAM) är centralt i Antonovskys beskrivning av vad som gör 

människor motståndskraftiga mot psykiska och fysiska påfrestningar. Enligt honom skyddar 

KASAM individen mot det han kallar patogenes, det vill säga skyddar från utveckling av 

sjukdom och främjar hälsosam utveckling, salutogenes(Antonovsky, 2005). 
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Att förstå sammanhanget i sin livssituation samt att kunna påverka, hantera och finna mening 

i det som sker, ger bättre förutsättningar för att förbli frisk och utvecklas positivt(Antonovsky, 

2005).  

Många maskrosbarn kan finna tröst i större sammanhang så som religion eller i naturen. Det 

ersätter tröst och gemenskap för maskrosbarnen samt inger hopp och livskraft(Cronström, 

2003).”Jag kände både sorg och saknad, men naturen hjälpte mig. Den representerar liv. Den 

gav liv. Den är så levande”(Cronström, 2003, s. 92). Gemenskapen ger barnen en garanti om 

trygghet i deras tillvaro. Lika viktigt är det för barnen att det finns någon att ty sig till: ”Jesus 

tyckte att hon var duktig. Han lade märke till att hon fanns. Och han hade sagt att alla barn 

fick komma till honom. Då måste han ju mena henne också”(Cronström, 2003, sid. 15).  

Maskrosbarn är människor som har mycket gemensamt, men var och en av dem är unik. 

Tillsammans bildar maskrosbarnens livsberättelser en helhet till definitionen av 

maskrosbarn(Cronström, 2003). Den som känner sig som ett maskrosbarn har rätt till 

benämningen, den enda som kan sätta en etikett är individen själv. 
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Jämförande analys 

I den jämförande analysen kommer fokus ligga på att dra paralleller mellan de två begreppen 

resilience och maskrosbarn. Båda begreppens faktasammanställning har lika mycket utrymme 

i analysen och kommer att jämföras, kopplas samman och utmynna i ett citat, taget ur valda 

självbiografier, som på ett målande vis knyter ihop jämförelsen. Citaten skall även ses som ett 

tillägg till faktaredogörelsen kring begreppet maskrosbarn, där upplevelserna som beskrivs ses 

som ett ytterligare perspektiv av begreppet maskrosbarn. De fyra temana som legat till grund 

för faktainsamlingen och redogörelsen av begreppen resilience och maskrosbarn, har funnits i 

åtanke under arbetet med analysavsnittet och återges mer strukturerat under rubriken resultat 

av analys. I resultatet kommer parallellerna synliggöras tema för tema. 

Begreppen resilience och maskrosbarn tillhör två olika världar som vi under 

faktasammanställningen insett går att se likheter emellan. Likheterna har visat sig vara 

påfallande fler till antalet än de skillnader som påträffats. I och med att engelska 

forskningsartiklar till största delen använts har försök gjorts för att hitta ett motsvarande 

svenskt begrepp till resilience. Helmen-Borge, (2005) har översatt begreppet resilience till 

motståndskraft eller återhämtningsfömåga. Motståndskraft tas upp i Cronströms, (2003) 

litteratur om maskrosbarn där även hon benämner dem som motståndskraftiga barn. Här 

synliggörs den första likheten och samhörigheten begreppen emellan. Det är intressant att se 

att man med samma ord beskriver två olika begrepp. Är det så att de utgår från samma kärna?  

Viktiga faktorer som beskriver barns resilience är enligt Payne, (2008) intelligens, 

reflekterande förmåga, ett alternativt psykologiskt stöd samt att barnet förflyttas från den 

miljö som verkar riskfylld för dennes utveckling. Begreppet maskrosbarn tenderar att likna 

Paynes beskrivning i den mån där det talas om en förmåga att finna vuxenstöd och nyttja de 

resurserna. Det kan vara svårt att flyttas från riskfyllda miljöer, men som det framkommer i 

texterna om resilience och maskrosbarn kan till exempel skolan fungera som en fristad. 

Möjligheten att få komma ifrån stressen har stor betydelse för resilienceprocessen och för våra 

maskrosbarn. Nedan följer ett exempel ur Erikssons (2009) bok där hon beskriver hur 

kuratorn fungerar som en yttre skyddsfaktor eller som en viktig faktor för barnets positiva 

utveckling: 
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”Jag sprang över skolgården med tårar i ögonen. (…) Jag stannade utanför dörren till klassrummet. Höll i 

handtaget. Men jag tryckte inte ner det. Jag vände mig och gick upp för tre trappor, förbi de blåa fula 

skåpen, förbi bildsalen och knackade på dörren till det lilla rummet som kändes som hemma. ´Petra, har 

du tid? Jag orkar inte gå på lektionen´”(Eriksson, 2009, sid. 49). 

Som citatet visar, besitter Eriksson en förmåga att mobilisera social support i och med 

kontakten med kuratorn Petra. Förmågan tyder på ett visst mått av reflektion över sin 

situation. Eriksson har en vetskap om att kontakten med kuratorn kan underlätta ångesten och 

oron. Intelligens och en reflekterande förmåga hos ett barn är andra viktiga egenskaper hos 

barn både inom resiliencebegreppet och hos maskrosbarn. Studier har visat att ”resilienta” 

barn har visat prov på självständighet samt en förmåga att ta ansvar över hushåll och familj. 

När maskrosbarnens föräldrar förlorar förmågan till omsorg har barnens ”inre kompetens” och 

kreativitet tagit över, en form av inre skyddsfaktor vilket citatet nedan belyser:  

”Jag försöker klara tvätten av de ärvda kläderna själv. Ibland smyger jag in i tvättstugan och sköljer 

kläderna i ljummet vatten med Grumme såpa. Sedan hänger jag de på tork i pannrummet, i smyg, bakom 

oljepannan. Det händer också att jag försöker sy upp fållen på byxor och tröjärmar”(Ericsson, 2008, sid. 

8). 

Här synliggörs det hur maskrosbarnet Ericsson med kreativitet har fått ta över ansvaret för sin 

egen omsorg vilket är en egenskap som även resilienceforskningen tillskriver ”resilienta” 

barn. Ansvaret att hålla barnet hel och ren ligger i vårdnadshavarens skyldighet, en skyldighet 

som är förenad med kärlek och omtanke till barnet. När vårdnadshavaren ej kan tillhandahålla 

omsorg, tar barnet till olika överlevnadsstrategier så som att ta ansvar, vilket är en form av 

inre skyddsfaktor. Både i forskningen kring resilience och i litteraturen om maskrosbarn 

framläggs vikten av kärlek och omtanke under barnets spädbarnstid. Barns positiva utveckling 

och anpassning bygger på föräldrars goda omsorgsförmåga. Inom resilienceforskningen har 

det konstaterats att i de fall där barnen har en trygg och stabil bostadssituation ökar chanserna 

till positiv resilienceutveckling med tre gånger. Nedan följer ett citat som belyser Eriksssons 

positiva barndom och goda bostadsförhållande under uppväxten, en viktig skyddsfaktor på 

familjenivå: 

”Jag hade ett fantastiskt liv som barn, jag hade alla förutsättningar och mina föräldrar gav mig allt som 

livet skulle innehålla. Vi bodde i Enskede, en lugn villaförort(…)I vår villaförort fanns inga problem, 

mamma sa att det var som att växa upp i en rosa ballong”(Eriksson, 2009, sid. 9-10).  
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I litteraturen kring maskrosbarn tas Antonovskys begrepp KASAM upp som ytterligare en 

inre skyddsfaktor som barnen kan besitta. Känslan av sammanhang är viktig för att kunna 

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

prov på KASAM hos Eriksson: 

”Hur gärna mamma än ville vara nykter hela veckan så brast det. Och hur gärna jag än ville vara hos 

henne så kunde jag inte bryta mot min egen regel. Jag hade ställt ett krav och det skulle inte vara rätt mot 

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

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

mamma ifrån mig”(Eriksson, 2009, sid.227). 

Precis som resilienceforskningen beskriver har Eriksson kunnat objektifiera problemet och 

lagt det utanför sig själv och sin mamma. Hon har förstått att det är alkoholen som raserar 

deras tillvaro. Genom att objektifiera problemet får hon en känsla av sammanhang (KASAM) 

och kan hantera situationen. Med en förståelse av sammanhanget tillsammans med en 

framtidstro eller en dröm om en fungerande tillvaro ökar barnet sina chanser till resilience. I 

självbiografierna kan man finna flertalet bevis på att drömmar som en överlevnadsstrategi 

hjälper barnet i dess utveckling. Citatet som följer visar hur Ericsson drömmer om en ljusare 

framtid: 

”…jag skulle gifta mig med en snickare eller kanske med en ingenjör (men helst med en snickare) och få 

råd med ett eget radhus och gillestuga med furumöbler och gärna en bardisk som min tjusiga snickare 

kunde snickra till”(Ericsson, 2008, sid. 344). 

Att kunna drömma sig bort och fantisera om en framtid som fungerar och som skiljer sig från 

den nuvarande situationen, även om det handlar om något så simpelt som ett furubord, kan 

symbolisera det normala. Vi tror att visionen av det normala och det enkla är vad barnen tar 

till då vardagen kantas av kaos. I de biografier som tas upp beskrivs det hur ett husdjur kan 

fungera som ställföreträdande annan, vilket även begreppet resilience poängterar. Husdjur kan 

ge ett barn ovillkorlig kärlek och trygghet samt en känsla av att vara behövd, vilket i sig kan 

utmynna i ett värde hos barnet, barnet får en identitet, vilket tas upp i texten om maskrosbarn. 

Nedan belyser citatet vikten av ett husdjur, som en ställföreträdande annan, en skyddsfaktor 

på familjenivå: 

”Om du har katten hos dig på kvällen kan du krama den och tänka på mig (…) Då blir det lättare för dig 

med hen… med mamma. (…) Vad spelar det för roll att mamma får ångest av att vara ensam med mig 

(…) Jag har en katt och den är bara min!”(Ericsson, 2008, sid 25). 
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Som tidigare nämnts i analysen är maskrosbarn handlingskraftiga när det kommer till att finna 

stöd hos andra vuxna och ta till vara på det. Paralleller kan dras till resilienceforskningen där 

det talas om att barn med resilience är duktiga på att mobilisera social support och synliggöra 

samt uppmärksamma andra om sina hemförhållanden. Citatet nedan kan förtydliga denna 

koppling och visar hur en inre skyddsfaktor så som kreativitet resulterar i en yttre 

skyddsfaktor så som socialt stöd: 

”Och nu när jag vet hur jag exakt ska simulera blindtarmsinflammation mår jag som en prinsessa. En 

vecka hemifrån. Utan henne. (…) Ingen brusten blindtarm… Ovanligt att psykosomatik tar sig så 

drastiska uttryck… Har flickan det svårt hemma?”(Ericsson, 2008, sid. 51 & 54). 

Citatet ovan visar på en oerhörd kreativitet hos barnet, som gjorde andra uppmärksammade på 

hennes hemförhållanden. Avslutningsvis kan paralleller dras mellan begreppen resilience och 

maskrosbarn när det kommer till vad en omsorgssviktande förälder ändå kan ge sitt barn. Här 

tydliggörs att föräldern, trots sjukdom, vid mental stabilitet kan bidra till barnets positiva 

utveckling genom att tillgodose barnet med kärlek och omtanke: ”Det var skönt att ha henne, 

att bara få prata om allt och ingenting. Vi höll varandra i handen när vi somnade på 

natten”(Eriksson, 2008, sid.227). De små stunderna av kärlek som båda texterna om 

begreppen resilience och maskrosbarn beskriver, tror vi barnet tar till vara på och lägger till 

de positiva minnena av föräldern. Båda biografiernas författare beskriver känslan av kärlek 

gentemot föräldern, trots de upplevelser de upplevt under uppväxten:  

”Jag VET att du ville älska mig, men inte förmådde(…). Jag hoppas att du också kan skåda ned hit på 

jorden och se hur fint mitt liv blev och vilka fantastiska barnbarn du har. (…) Och jag ska ge dem allt jag 

aldrig fick själv som barn. Allt du ville ge mig men inte förmådde”(Ericsson, 2008, sid. 357).  

”Jag går inte längre runt och tittar på andra mammor och döttrar och funderar på varför jag inte kan få ha 

det så. Jag och mamma kan ha det så, när hon är nykter. Så än en gång: jag har världens bästa 

mamma!”(Eriksson, 2009, sid. 258). 
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Resultat av analys 

Teman som legat till grund för uppsatsen behandlar i stort sett samma områden: vilka 

skyddsfaktorer hjälper barnet att bli ett maskrosbarn? Vilka positiva inslag under barnets 

uppväxt ökar dennes resilience? Vem är ”resilient”? Vem är ett maskrosbarn? Analysen har 

resulterat i paralleller mellan begreppen som tenderar likna varandra. Utifrån temat kriterier 

som legat till grund för begreppet, definition, åskådliggörs det att båda begreppen resilience 

och maskrosbarn definieras utifrån ordet motståndskraft. Maskrosbarn har inte samma 

uttalade kriterier kring begreppet som resilience och en fortsatt diskussion och reflektion 

kring ämnet tas upp i slutdiskussionsavsnittet. Under temat risk- och skyddsfaktorer; individ, 

familj, miljö, har fokus legat på skyddsfaktorerna. Anledningen till det valet har varit att 

riskfaktorerna har varit desamma och uppenbara hos båda begreppen och inte funnits 

relevanta för vidare analys. Skyddsfaktorer på individnivå har tenderat att se lika ut hos de 

båda begreppen. Det talas om en inre förmåga hos barn som lever i risk- och stressfyllda 

miljöer. Maskrosbarn å ena sidan talar om Antonovskys begrepp KASAM medan resilience å 

andra sidan talar om objektifiering av sin situation. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen 

att båda begreppen ser intelligens, reflekterande förmåga och självständighet som 

skyddsfaktorer på individnivå.  

På familjenivå talas det om omtanke och kärlek som en viktig skyddsfaktor för barnet, något 

som är gemensamt för de båda begreppen. Under skyddsfaktorn på miljönivå, talar resilience 

å ena sidan om vikten av att förflyttas från stressfyllda miljöer medan maskrosbarnsbegreppet 

å andra sidan talar om vad möjligheten till en fristad kan göra för att minimera stress och oro 

hos barnet. Vad det handlar om i båda fallen är att ha möjligheten att komma ifrån, om så bara 

för en stund. Båda begreppen nämner bekräftande vittna och ställföreträdande annan som en 

skyddsfaktor på familje- och miljönivå, som en av de viktigaste faktorerna för överlevnad och 

utvecklande av resilience. Vikten av att bli sedd och vara behövd är stor för alla individer och 

framförallt för utsatta barn. Temat faktorer betydelsefulla för barnens positiva och negativa 

utveckling, talar i stora drag om samma ämnesområden som föregående tema. En av de 

viktigare faktorerna som leder till ett barns positiva utveckling är å ena sidan förmågan att 

finna vuxenstöd hos maskrosbarn medan resilience å andra sidan talar om alternativt 

psykologiskt stöd. Båda begreppen talar även om vad en omsorgssviktande förälder kan ge 

sitt barn i stunder av exempelvis mental stabilitet, vilket i sig leder till en positiv utveckling 

för barnet. Det sista temat överlevnadsstrategier, ingår i de två föregående temana. Vägar till 
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överlevnad tar olika uttryck och strategierna utvecklas bland annat i individens inre förmåga 

samt med hjälp av omgivningen 

Slutdiskussion 

Syftet med studien har varit att dra paralleller mellan begreppen resilience och maskrosbarn. I 

analysen framkommer det att det populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn är närbesläktat 

med det vetenskapliga begreppet resilience. I resultatet av analysen tydliggjordes de många 

likheter som finns begreppen emellan. Fyra teman har använts och genomsyrat hela 

arbetsprocessen, från faktasammanställning till analys. De likheter som åskådliggjorts i 

resultatet kan framförallt koncentreras till följande delar av temana: kriterier som ligger till 

grund för begreppen, definition, faktorer betydelsefulla för ett barns positiva utveckling, 

skyddsfaktorer och överlevnadsstrategier och det är här likheterna är som tydligast. Under 

arbetets gång har frågan varit om begreppen maskrosbarn och resilience härstammar från 

samma kärna. Utifrån alla de paralleller studien har kunnat åskådliggöra drar vi som författare 

slutsatsen att det förefaller vara så. Vad som talar för slutsatsen är framför allt det faktum att 

de båda begreppen, vetenskapligt eller populärvetenskapligt, ändå definieras med samma ord 

– motståndskraft.  

Metoden som uppsatsen bygger på har varit influerad av en komparativ analys och en 

begreppsanalys. Teknikerna som använts har resulterat i svårigheter att följa någon befintlig 

strukturerad mall. Ur analyssynpunkt har problemet som nu åskådliggjorts inte påverkat 

arbetet i sig utan har endast förefallit problematisk i rubriksättningen. Arbetet har fått 

benämningen en jämförande studie då en rubrik som komparativ studie eller begreppsanalys 

skulle vara missvisande då teknikerna för de här metoderna endast influerat arbetet och inte 

följts strukturerat. Brister i studien som uppmärksammats är syftets utformning och upplägg. 

Så här i efterhand kan det förefalla lämpligt att även skillnader mellan begreppen borde ha 

synliggjorts. Att uppmärksamma skillnader kunde ha varit spännande och gett uppsatsen en 

annan vinkel och djup. Syftet var att hitta likheter mellan begreppen och i och med den 

vinkeln på uppsatsen har kanske viktiga skillnader försummats, som eventuellt borde ha 

uppmärksammats. De skillnader som uppmärksammats trots studiens syfte, samt de tankar om 

vidare forskning som väckts, kommer här nedan att följas upp. 

Likheterna mellan begreppen har varit slående, men en stor skillnad värd att uppmärksamma 

ligger i kriterierna kring begreppen. Resilience har uttalade kriterier för vad som krävs för att 

betraktas som ”resilient” medan maskrosbarn inte har samma tydliga gränser.  
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Vem bestämmer vem som är ett maskrosbarn? Vilken grad av stress ska de ha behövt gå 

igenom för att få benämningen?  Maskrosbarn har tidigare benämnts som de osårbara barnen, 

vilket vi anser kan kopplas samman med de kriterier som bland annat Werner & Smith, 

(2003), använder sig av i identifikation av ”resilienta” individer. Exempelvis ska individerna 

aldrig ha genomgått en skilsmässa, heller aldrig provat på droger. Flertalet ”resilienta” 

individer har säkerligen ingått i negativa relationer i vuxen ålder och kunnat ta sig ur dem. Att 

överleva ett destruktivt förhållande anser vi är ett tecken på resilience. Vi tror att en person 

med resilience kan hamna snett i livet för att sedan komma igen och leva ett fullgott liv. De 

”supermänniskor” som Werner och Smith talar om tror vi är sällsynta.  

Trots de många likheter som tydliggjorts i studien förefaller det ändå märkligt att 

maskrosbarnslitteraturen endast nämner begreppet resilience i inledningen, som ett av många 

begrepp. Litteraturen nämner ledande forskare bakom begreppet resilience, exempelvis 

Michael Rutter och Emmy Werner, men väljer att översätta det vetenskapliga begreppet till 

svenska motsvarigheter, som motståndskraft. Vi anser att begreppet resilience förlorar sin 

vetenskapliga kraft och tyngd i och med översättningen. Hur kommer det sig att de svenska 

författarna inte själva drar paralleller mellan begreppen när de har översatt begreppet 

resilience till motståndskraft och talar om maskrosbarn som motståndskraftiga? Likheterna 

som tydliggjorts gör att vi drar slutsatsen att det populärvetenskapliga begreppet maskrosbarn 

har sin kärna i det vetenskapliga begreppet resilience. Är du ett maskrosbarn besitter du 

motståndskraft och motståndskraft enligt vetenskapen och forskarna är resilience. 

I studien har det tydliggjorts att ”resilienta” barn och maskrosbarn äger en inre förmåga och 

styrka vilken gör att de klarar av svåra situationer. Är det möjligt att betrakta förmågan som 

fenomen? I så fall anser vi att begreppen praktiskt taget är desamma. Ifall förmågan kan ses 

som fenomen, varför inte ta lärdom utav maskrosbarnen/barnen med resilience? Vi anser att 

alla människor innehar en inre styrka och motståndskraft i olika hög grad. Skoltiden är en stor 

del av ett barns uppväxt och vi menar att det är här satsningarna bör ligga för att rusta barnet 

med verktyg för att utveckla en god resilienceförmåga inför framtiden. Övningar som stärker 

de egenskaper som ökar resilience bör införas i läroplanen anser vi.  

Som vi tidigare nämnt, tror vi att resilience är någonting de flesta har inom sig, mer eller 

mindre. Frågan vi ställer oss är ifall förmågan är en produkt av social konstruktion eller kan 

fenomenet vara genetiskt och alltså en biologisk faktor? Likväl som riskerna finns att vi kan 

ärva sårbarheten för ett missbruk eller en psykisk sjukdom, kan vi även ärva motståndskraft? 
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Vi tror att det här är ett ämne för vidare forskning, precis som huruvida vi kan ta lärdom av 

maskrosbarn. Viktigt är att yrkesverksamma utbildas inom ämnet för att kunna stötta de barn 

som far illa samt uppmärksamma deras förmågor. Kan vi i skolan utbilda barnen i ökad 

resilience kommer vi förmodligen se fler maskrosbarn. 
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Bilaga 1. 

Självbiografier 

Titel: Flickan som inte fick 
finnas 

 
Författare: Ethel G. 
Ericsson 

 

Årtal: 2008 

 

Förlag: Månpocket 

När Alice Lundström vid 38 års ålder föder en son får hon veta 
att hon inte kan få fler barn. Men hon får ett barn till. Ett som 
inte var planerat. Inte önskat. Ethel, flickan som inte fick 
finnas. Alice, Ethels mamma, missbrukar sprit och tabletter. 
Hon lider av psykiska besvär och hennes humör svänger mellan 
upprymdhet och depression. Lilla Ethel lär sig tidigt att iaktta 
varje nyans i mammans upp och nedperioder. Ständigt går hon 
med en knut i magen av rädsla för att göra eller säga fel. Fysisk 
och psykisk misshandel – hot, hån, kränkningar och slag – hör 
till vardagen. När hon är tretton år orkar Ethel inte längre och 
försöker ta sitt liv.  
 
Flickan som inte fick finnas är en berättelse om utsatthet, våld 
och galenskap, men också om kärlek, styrka och en obändig 
vilja mitt i all bedrövelse. En berättelse inte bara om att 
överleva, utan om att få en andra chans i livet, att verkligen få 
leva. 
 

Titel: Vi har ju hemligheter 
i den här familjen 

 

Författare: Therése 
Eriksson 

 

Årtal: 2009 

 

Förlag: Ica Bokförlag 

Therése Eriksson växte upp i Enskede, i ett rött hus med vita 
knutar – en trygg och närmast idyllisk barndom. Men en 
sensommarkväll när hon var elva år yttrade hennes pappa några 
ord som skulle komma att prägla resten av hennes uppväxt: 
”Therése, mamma är alkoholist”.  

 
Med utgångspunkt i sina dagböcker har Therése skrivit en 
gripande och ärlig bok om att växa uppmed en missbrukande 
och psykiskt sjuk förälder. Det handlar om rädsla och sömnlösa 
nätter, om depressioner och självmordsförsök, om struliga tonår 
och alla vägar som leder fel. 
 
Men framförallt är det en bok som handlar om att välja rätt väg, 
om att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och om insikten att 
det är okej att må bra, även om någon annan mår dåligt.  
 
Det är också en bok om världens bästa mamma. 
 

 

 

 


