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Syftet med studien är att undersöka professionellas erfarenheter och tankar om 
utveckling av resiliens hos barn till föräldrar med missbruksproblem samt hur barnen 
påverkas av problematiken hemma. Studien har en kvalitativ forskningsansats med en 
fenomenologisk utgångspunkt och semistrukturerade intervjuer användes vid insamling 
av data. 
 
Resultatet visade att de skyddsfaktorer som ansågs av de professionella vara av störst 
vikt var att barnet har en trygg vuxen som nära anhörig i sitt liv samt att ha ett 
meningsfullt liv och att ha ett intresse som gör barnet glad samt något som inger en 
känsla av att tillhöra något. Några intervjupersoner ansåg skolan som en av de viktigaste 
skyddsfaktorerna i ett barns liv. Flera av intervjupersonerna betonar att alla barn är 
individer med olika förutsättningar och påverkas därmed olika. Men det som samtliga 
intervjupersoner menar är att alla barn de mött som växer upp i  en familj med 
missbruksproblem lider av någon form av oro. Flera menade även att det är vanligt att 
dessa barn tar ett alldeles för stort ansvar hemma och att det äldre barnet vanligtvis tar 
mest ansvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 ii 

 

Tack 
 
Vi till rikta ett stort tack till alla ni intervjupersoner som deltagit och som möjliggjort 
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1 INTRODUKTION 
 
För att få de bästa förutsättningarna till en bra start i livet behöver barn trygga vuxna 
som har förmågan att tillgodose barnets behov. I de flesta fall lyckas föräldrarna med 
detta, men det finns barn som växer upp i en otrygg miljö där omvårdnad till barnet är 
bristfälligt och där behoven inte tillgodoses. Detta kan bero på olika saker. En orsak till 
att det brister i föräldraskapet kan vara missbruk eller beroendeproblem hos antingen en 
eller båda föräldrarna. Med missbruksproblematik tillkommer det i många fall även 
andra svårigheter som exempelvis psykisk ohälsa eller våld (Socialstyrelsen, 2009). Det 
finns en del svårigheter med att fastställa hur många barn som växer upp med en eller 
båda föräldrar med missbruksproblem, men en kartläggning av Ljungdahl (2008) visade 
att minst 400 000 barn i Sverige växer upp med en eller två föräldrar med risk- eller 
missbruk. 
 
Det finns olika uppfattningar om hur detta kan påverka barnets utveckling och framtida 
liv. I många fall innebär det en stor oro och stress hos barnet samt ett ansvarstagande 
som inte är lämpligt för ett barn. Stressen kan på sikt leda till svårigheter i skolan och 
psykisk ohälsa. Forskning visar att barn till föräldrar med sociala problem ligger i 
riskzonen. Ett barn med ett ofullständigt meritvärde löper högre risk för att hamna i 
kriminalitet, missbruk, självmordsbeteende och allvarliga försörjningsproblem i 
ungdomen eller i vuxen ålder jämfört med de barn som har ett fullständigt meritvärde 
(Socialstyrelsen, 2010). 
Men det händer ibland att barnet trots den svåra uppväxten, klarar skolan och inte 
utvecklar någon svår psykisk ohälsa. Detta fenomen beskrivs i folkmun som 
”maskrosbarn”, eller i mer sociologiska termer som att barnet utvecklat en resiliens. 
Resiliens innebär den anpassningsförmåga som finns inom barnet själv och kan vara 
avgörande för hur barnet klarar sig senare i livet. Men vad är det som ger upphov till 
resiliens respektive vad som orsakar ett normbrytande beteende? Det finns många risk- 
och skyddsfaktorer förutom föräldrarna som kan påverka utvecklingen hos barnet och 
som måste tas hänsyn till. Det är svårt att avgöra hur mycket just förälderns missbruk är 
avgörande för barnets utveckling, eller vilken betydelse andra faktorer har 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
Med den här uppsatsen, vill vi genom kvalitativa intervjuer med verksamma inom BUP 
och socialtjänsten, få en uppfattning om vilka faktorer de anser vara avgörande till hur 
ett barn utvecklas efter att ha vuxit upp med föräldrar med missbruksproblem. Vilka 
faktorer anser intervjupersonerna vara betydelse för barnet att lyckas forma ett drägligt 
liv efter ett problematiskt uppväxtförhållande. Vi undrar vad som kan vara avgörande 
eller ha en påverkan på detta. Kan kön spela roll? Vart i syskonskaran man befinner sig? 
Kan fritidsintressen vara av betydelse? Vi vill med vår uppsats undersöka 
professionellas syn på hur barn påverkas av att växa upp med en missbrukande förälder 
samt vilka faktorer som kan vara väsentliga och hjälper vissa att klara sig när man växer 
upp i en familj där trygghet inte alltid kan tas för givet. 
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Studien är relevant utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv eftersom det ger kunskap om 
risk- och skyddsfaktorer och resiliens, något som kommer till stor nytta i 
förändringsarbetet med framför allt barn och unga. Dels för att barn på grund av sin låga 
ålder påverkas mycket av sin omgivning och dels för att barndomen ligger till grund för 
hela deras vuxenliv. Att veta om vilka risk- och skyddsfaktorer som är mest 
betydelsefulla kan det som verksam underlätta att upptäcka dessa faktorer hos barnet 
och på så vis erbjuda hjälp tidigare. Det ger även socialpedagogen en stor möjlighet till 
ett bättre bemötande. De kan genom att veta om vilka behov barnet har, förmedla, stötta 
och inspirera barnen att se på sig själva på ett mer positivt sätt, och på så sätt kan deras 
självkänsla och självförtroende växa. Att känna mening i tillvaron och att känna 
sammanhang är starka faktorer för att må bra. Det är därför viktigt för socialpedagogen 
att sträva mot detta (Cederlund, Berglund, 2015). 

 

2 BAKGRUND 
 
Under följande del förklarar vi olika begrepp som är relevanta inom vår uppsats. 
Därefter följer annan bakgrundsinformation som kan vara bra att veta. Slutligen redogör 
vi för tidigare forskning som gjorts inom samma ämne. 
 
 
2.1 Centrala begrepp 
 
2.1.1 Hur definieras  missbruk och beroende? 
 

I Sverige används diverse diagnosmanualer för att diagnostisera missbruk och beroende, 
ICD-10, DSM-IV och DSM-5.  ICD-10 används för att diagnostisera beroende. För 
missbruk används DSM-IV. 

DSM-5 är den senaste uppdateringen av DSM-IV som överensstämmer mycket med 
ICD-10 men där man slagit samman diagnoserna missbruk och beroende under 
begreppet substansbrukssyndrom.  DSM-5 kan dels användas för att diagnostisera 
missbruk och beroende och dels används inom forskning. Vid diagnostisering används 
DSM-5 som riktlinje för att avgöra om personen har substansbrukssyndrom genom att 
besvara 11 kriterier. Därefter görs en bedömning på om substansbruket är lindrigt, 
medelsvårt eller svårt (Socialstyrelsen, 2017). 
 
2.1.2 Resiliens 
 
Den engelska termen recilience som översätts till svenska som resiliens eller 
motståndskraft beskrivs av Socialstyrelsen (2009) som en anpassningsförmåga hos barn 
som klarar sig bra i livet trots en uppväxt med många motgångar. Dion Sommer (2011) 
har skrivit en avhandling  som berör termen resiliens. Författaren förklarar att forskning 
om resiliens har skett i “fyra vågor” där begreppet haft olika betydelser. Forskningen 
har vidgats, från att mest handla om individuella faktorer till att även beröra annat som 
indirekt kan ha en påverkan, att kultur, genetik och miljöfaktorer samspelar och skapar 
olika förutsättningar för barnet. Vidare beskrivs begreppet “ego-resiliens” som de 
motgångar som barnet råkar ut för blir stärkande och gör individen rustad för att hantera 
framtida svårigheter i livet. Konsekvensen, menar Sommer (2011), av att ha det 
synsättet är att barnet inte får stöd och hjälp då motgångarna ses som något positivt.  
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2.1.3 Risk- och skyddsfaktorer 
 
I den här uppsatsen återkommer vi ofta till något som diskuteras flitigt inom socialt 
arbete, nämligen risk- och skyddsfaktorer. Detta begrepp är högst relevant inom socialt 
arbete i och med att alla barn är omgivna av olika omständigheter som påverkar deras 
tillvaro. Risk- och skyddsfaktorer beskrivs av Sommer (2011) som de faktorer som 
ligger till grund för utvecklingen av resiliens respektive ett normbrytande beteende.  

 

2.2 Socialstyrelsens arbete med familjer där missbruk 
förekommer 
 
 
Socialtjänsten erbjuder i många kommuner stöd och rådgivning och behandling till 
personer med missbruksproblem. När barn och unga drabbas av en anhörigs missbruk 
har Socialtjänsten det yttersta ansvaret att förse barnet med stöd och skydd. För att 
utreda om ett barn behöver skydd eller för att bedöma vilka insatser som behövs 
används ett dokumentationssystem som heter BBIC (Barns Behov i Centrum). I 
utredningen bedöms bland annat förälderns förmåga att ta hand om sitt barn och hur 
relationen mellan barn och förälder ser ut. För att lättare upptäcka om ett barn far illa 
finns inom ett tiotal myndigheter anmälningsskyldighet, till exempel skola, myndigheter 
inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Om någon verksam inom någon av dessa 
myndigheter får kännedom om att ett barn far illa har de en skyldighet att anmäla till 
socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2009). 
 

Socialstyrelsen har i samarbete med Nationellt kunskapscentrum anhöriga 
(Alexanderson & Jess, 2015) utvärderat det projekt som ingår i ett regeringsuppdrag 
som innebär att fem kommuner ska samarbeta kring att utveckla stöd till barn och 
anhöriga i familjer där missbruk, psykisk ohälsa och våld förekommer. Syftet med 
rapporten är att besvara följande frågeställningar: 

 

Har kommunerna genomfört vad de föresatt sig göra?  

Har de uppnått de mål som de satt upp?  

Vilka förhållanden hindrar alternativt befrämjar ett familjeperspektiv i 
socialtjänstens arbete med barn och vuxna? 

 

Resultatet visar att två av kommunerna har lyckats väl med projektet och har i och med 
samverkan med andra kommuner effektiviserat sina vårdinsatser. En kommun har inte 
visat någon framgång för organisation eller klienter. I två kommuner hade viss 
utveckling skett av samarbete och samordning på professions- och verksamhetsnivå. 
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Faktorer som bidragit till verkningsfullhet har varit bra kommunikation mellan 
professionella, engagerade projektmedarbetare som delat med sig av sina lärdomar. Att 
erfarenhet utbutits mellan kommuner har varit bidragande till ökad kunskap med 
utvecklingsarbetet. Att enheterna haft mottagningsfunktioner har underlättat samverkan 
för upptäckt och utredning. Faktorer som verkat som hindrande har varit bristande 
kommunikation, hög personalomsättning, hög arbetsbelastning och 
meningsskiljaktigheter kring hur samordnandet och uppföljningen med familjen ska gå 
till (Alexanderson & Jess, 2015). 

 

2.3  Aktuell lagstiftning 
 
Den 1 januari 2010 infördes en lagstiftning som innebär att hälso- och sjukvården har en 
skyldighet att ge information, råd och stöd till barn med föräldrar som missbrukar eller 
har en allvarlig psykisk sjukdom (2009:979, 2 g §). 

  
“Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd 
om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.“ 

 

Socialstyrelsen har även i samverkan med Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att under 
åren 2017-2020 satsa mer på arbetet med att stärka stödet till barn som anhöriga till 
föräldrar med bland annat psykisk ohälsa och missbruk. Detta görs med den så kallade 
ANDT-strategin (står för alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak) som innebär ett 
långsiktigt nationellt arbete mot att ha en nolltolerans mot droger. 

Den 13 juni sa Sveriges riksdag ja till ett förslag av regeringen om att göra FN:s 
barnkonvention lagstadgad. Lagen träder i kraft den 1 januari 2020.  Enligt punkt 19 i 
barnkonventionen ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder för 
att skydda barn mot bland annat fysiskt eller psykiskt våld, vanvård eller försumlig 
behandling. Exempel på åtgärder som benämns i konventionen är behandling, 
remittering och uppföljning av de fall där barn farit illa. 

 
2.4 Hur många barn rör det sig om? 
 
Att växa upp med två föräldrar ses i normala fall som en skyddsfaktor, undantaget gäller 
om minst en av föräldrarna har någon typ av sociala eller psykiska problem såsom 
depression, är våldsam eller missbrukar alkohol eller narkotika. I de fallen riskerar 
barnet att påverkas av föräldern som då snarare blir en riskfaktor för barnet. Det finns 
inga studier som beräknar exakt hur många barn som växer upp i en missbruksmiljö, 
men i en registerundersökning visade det sig att 8 procent av de tillfrågade uppgav att 
de haft en förälder som blivit inlagd på sjukhus till följd av psykisk ohälsa eller 
missbruk. Räknar man därtill med föräldrar som någon gång haft öppenvård på grund 
av missbruk eller har dömts för narkotikabrott eller rattfylleri stiger siffran av berörda 
barn till 17 procent (Hjern & Adelino Manhica, 2013). 
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En kartläggning (Ljungdahl, 2008) visade att 400 000 barn i Sverige växer upp med en 
eller två föräldrar med risk- eller missbruk.  I en studie uppger ungefär 7 procent av 
svenska 15-åringar att de ägnar sig åt omfattande omsorgsarbete i familjen. Resultatet 
visar även att 3 procent av barnen skolkar minst en gång i veckan för att ta hand om 
någon i familjen (Nordenfors m.fl., 2014). Att växa upp omgiven av psykisk ohälsa och 
tvingas anta rollen som vuxen förklarar varför det är så vanligt att missbruk och psykisk 
ohälsa går i generationer. Av personer som fått minst 5 års samhällsvård har 61 procent 
en förälder som varit inlagd på sjukhus för missbruk eller psykisk ohälsa (Hjern & 
Adelino Manhica, 2013). Forskning visar även att individer som vuxit upp med 
föräldrar som missbrukar har i vuxen ålder problem med att känna tillit till andra 
människor och har svårare att handskas med motgångar i livet (Hall & Webster, 2007). 

 
2.5 Tidigare forskning 
 
2.5.1 Symtom av att växa upp med en missbrukande förälder 
 
Park & Schepp (2015) har gjort en metaanalys om totalt 39 forskningsstudier som berör 
barn som växer upp i en miljö som präglas av alkoholproblem. Åldrarna på 
studieobjekten varierade mellan studierna så därför är resultatet presenterat i olika 
ålderskategorier. 

Sammanställningen av studierna visar att bland små barn mellan 12-48 månader är 
utåtagerande beteende, t ex. aggressivitet, en vanligt förekommande konsekvens av 
föräldrarnas alkoholproblem. Det utåtagerande beteendet återfinns även bland barn i 
åldrarna 6-12. I den åldern börjar även internaliserade problem uppstå, såsom ångest, 
låg kognitiv förmåga etc. I åldern 13-18 är vanliga symtom låg kognitiv förmåga, dåliga 
skolresultat, drogmissbruk och självmord, etc. Risken för kriminalitet och antisociala 
beteenden ökar även i den här åldersgruppen. Signifikanta symtom för personer över 18 
års ålder är skamkänslor, missbruk och dålig verbal förmåga (Park & Schepp, 2015). 
Bandet till föräldrarna är den mest avgörande för barn och små barn i synnerhet. 
Missbruk inom familjen präglas ofta av föräldrar med depression, antisociala beteenden 
och våld som kan bidra till att barnet utvecklar ett utåtagerande beteende. Barn som inte 
vuxit upp med drickande föräldrar uppvisar inte lika mycket utåtagerande beteenden än 
barn som haft drickande föräldrar. Bland barn i åldersgruppen 6-12 visade studier på att 
barn i missbruksfamiljer hade nio gånger sämre skolresultat än barn utan missbrukande 
föräldrar (Park & Schepp, 2015). 

 
2.5.2 Individuella risk- och skyddsfaktorer 
 
Forskning visar också på en korrelation mellan resiliens och att barnet har en bra 
självkänsla och bra självkontroll (Andershed & Andershed, 2005; Park & Schepp, 
2015). Barn med stark självkontroll har lättare att stå emot alkohol och utvecklar 
därmed inte lika ofta ett eget beroende (Park & Schepp, 2015).  
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Det finns olika risk- och skyddsfaktorer beroende vilket kön man tillhör. Symtomen av 
att växa upp med en förälder som missbrukar ter sig på olika sätt hos de båda könen. 
Killar är mer sårbara för externaliserade problem och uppvisar i högre grad 
aggressivitet. Tjejer drabbas oftare av internaliserade problem som ångest och stress 
(Park & Schepp, 2015). I en forskningsöversikt lyfter författaren fram forskning som 
påtalar flickor som mer motståndskraftiga mot problem inom familjen (Andershed & 
Andershed, 2015) medan andra inte hittat några skillnad beroende på kön alls 
(Andershed & Andershed, 2015). I en longitudinell undersökning där 505 barn deltagit 
som vuxit upp under ogynnsamma förhållanden, påvisade Werner & Smith (2003) 
fritidsintressets betydelse för en gynnsam utveckling i vuxen ålder. 50 procent av 
deltagarna som vid 18 års ålder var motståndskraftiga har en hobby som sysselsättning 
på fritiden till skillnad från 28 procent från de deltagare som hamnat i 
ungdomsbrottslighet och inte haft någon hobby. Även Andershed & Andershed (2005) 
påtalar att det finns belägg för att ett fritidsintresse är en skyddsfaktor för barn som 
växer upp under svåra förhållanden.  

 

2.5.3 Relationer som risk- och skyddsfaktor 
 
Betydelsen av att ha en trygg vuxen förebild tycks vara en stark skyddsfaktor för många 
(Andershed & Andershed, 2005). I en amerikansk studie av Moe m.fl. (2007) visade 
resultatet att nästan hälften av barnen som senare vuxit upp till hälsosamma och 
kompetenta individer, har haft en god relation till minst en lärare. Läraren ska främst ha 
fungerat som en motiverande faktor i deras liv och höjt deras självförtroende. Vidare 
kan betydelsen av goda relationer tas del av i en studie gjord av Lindstein (2001), men 
här står relationer till jämnåriga i fokus. Med hjälp av enkäter och intervjuer 
undersöktes ungdomars upplevelser av att delta i ungdomsgrupper på Ersta 
Vändpunkten. Flertalet deltagande ansåg att relationerna som skapades var det som var 
mest uppskattat av vistelsen på boendet, att få kontakt med- och kunna dela sina 
erfarenheter med andra barn. Hälften av de 274 barn som deltog i enkäterna upplevde 
programmet som “mycket bra”. På frågan om det hade blivit lättare att uttrycka känslor 
hade 80 procent besvarat “lättare” eller “mycket lättare”, resterande 20 procent hade 
inte upplevt någon förändring. 89 procent av flickorna och 89 procent av pojkarna 
upplevde att de lärt sig  nya sätt att hantera vardagslivet. 

Flera av ungdomarna uppger i intervjuerna att de i och med vistelsen på Vändpunkten 
för första gången kommit till insikt med att de har mycket gemensamt med de andra 
barnen och upplevde att de inte kände sig lika ensamma med att ha en förälder som 
dricker. Följande citat är sådant som ungdomar sagt i intervjuer. 

  

“Jag tycker det är viktigt att man förstår att man inte är ensam. 
”  (Intervju 2, flicka 10 år). 

“Jo, det är väl… det känns lite mera… då är vi i samma båt. Vi lider av 
samma problem eller… ungefär” (Intervju 2, pojke 14 år) (Lindstein, 
2001 s. 136). 
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Forskning visar att relationen mellan barn och förälder påverkas negativt av förälderns 
alkoholproblem. Det är vanligt att barnen känner ilska samt att de inte kan lita på sin 
förälder. Om det däremot förekommer bra föräldraskap hos annan part i barnets liv så 
minskar de negativa effekterna av den dåliga relationen till den missbrukande föräldern 
(Park & Schepp, 2015). Att växa upp med två missbrukande föräldrar är en betydligt 
större riskfaktor än att ha en missbrukande förälder. Konsekvensen blir ett sämre 
självförtroende hos barnet. Om det dessutom förekommer våld inom familjen påverkar 
det ofta familjens funktionalitet och bidrar även det till sämre självkänsla hos barnet. 
Studierna visade även på att det är en riskfaktor att föräldern parallellt med missbruket 
har en psykisk sjukdom, t ex. psykopati (Park & Schepp, 2015). 

 
2.5.4 Skola som risk- och skyddsfaktor 
 
I en studie av Hjern m.fl. (2013) undersöktes hur barns skolgång påverkas av att ha en 
förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk, psykisk eller fysisk sjukdom 
eller som har avlidit. Resultatet visade att 10,3 procent av flickorna och 13,0 procent av 
pojkarna gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Om man tittar enbart på de 
siffrorna bland de barn som haft en förälder med missbruk är andelen som inte klarar 
skolan med fulländade betyg betydligt högre. 27 procent av pojkarna som haft en 
missbrukande mor respektive 30 procent med en missbrukande far saknar 
gymnasiebehörighet. 

En lyckad skolgång är en viktig skyddsfaktor för alla barn oavsett om de vuxit upp i 
med en förälder som missbrukar eller inte. Bland barn i åldersgruppen 6-12 visade 
studier på att barn i missbruksfamiljer hade nio gånger sämre skolresultat än barn utan 
missbrukande föräldrar (Park & Schepp, 2015). Forskningsrapporterna i metaanalysen 
av Park & Schepp (2015) är dock motsägelsefulla huruvida skolprestationen påverkas 
av att ha vuxit upp i missbruksfamilj. Vissa studier argumenterade för att skolgången 
hos barn som vuxit upp med en förälder som missbrukar påverkades sämre (Sher m.fl., 
1991 se Park & Schepp, 2015) medan andra, t ex. Hinz (1990 se Park & Schepp, 2015) 
påtalar att det inte finns någon akademisk skillnad mellan barn som vuxit upp med en 
missbrukande förälder och barn som inte gjort det. 

 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
 
Under detta avsnitt presenterar vi valda teoretiska perspektiv: Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell samt risk- och skyddsfaktorer. 
 
3.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
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Urie Bronfenbrenner var en rysk-amerikansk barnpsykolog med ett stort intresse för 
relationen mellan individ och samhälle. Bronfenbrenner skapade den 
utvecklingsekologiska modellen för att lättare förstå utvecklingen hos en individ. Hans 
modell bygger på ett ömsesidigt samspel mellan barnet som befinner sig i sin pågående 
utveckling och de föränderliga miljöer som barnet lever i. Han menar att utvecklingen 
hos barnet är en ständig process och formas av relationer i barnets närmiljö, som i sin 
tur påverkas av de institutionella miljöer barnet också rör sig inom. Dessa påverkas 
vidare av de samhällssystem som omger hela processen (Thomas Johansson, 2011). Så 
för att förstå individens utveckling menar Bronfenbrenner att vikten bör ligga på att 
utforska dessa olika system som individen ingår i. För att lättare förstå dessa system 
delade Bronfenbrenner (1977)  in dem i 4 olika strukturer, med olika avstånd till 
individen men som hela tiden hänger ihop och påverkar varandra. Dessa presenteras 
här: 

·     Mikrosystemet - Här ingår den närmiljö som individen direkt integreras med. 
T.ex. familj, kamratkrets och skolan. 

·     Mesosystemet – Kommunikationen och relationen mellan två eller flera 
mikronivåer som individen samspelar med. Det vill säga samspelet som uppstår 
mellan t.ex. barnets familj, skola och kamratkrets. 

·     Exosystemet – De större texturerna som individen inte är en direkt del utav, men 
som ändå har en påverkan på individen. T.ex. hälso- och sjukvården, 
arbetsmarknaden, sociala myndigheter mm. 

·     Makrosystemet – I detta system hör de övergripande institutionella mönster som 
finns i individens kultur och samhälle till. Det vill säga politiska system, lagar, 
ideologier och synsätt. 

Att växa upp i en familj där missbruksproblem förekommer kan vara problematiskt för 
barnet och dess utveckling beroende på hur pass mycket missbruket påverkar 
föräldrarna att kunna tillgodose barnets behov (Socialstyrelsen, 2009). Missbruket kan 
leda till flera konsekvenser, inte bara för barnet utan för hela familjen och i vissa fall 
även omgivningen. Några konsekvenser missbruket kan innebära är t.ex. störningar i 
familjens relationer, dels med varandra, men även relationer utanför. Samspelet till 
andra aktörer som t.ex. skolan kan bli lidande. Det kan bli svårigheter att klara av 
vardagen, och missbruket hos föräldrarna leder ofta till mycket stress och ett för stort 
ansvarstagande för den unga. Även tillit och förväntningar till vuxna kan bli skadat 
(Socialstyrelsen, 2009). Missbruk samspelar även ofta med andra problem som t.ex. 
psykisk ohälsa eller våldsamheter inom familjen.  

Vi anser att Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är relevant för vår 
undersökning då syftet är att undersöka professionellas syn på varför utvecklingen hos 
barn som växer upp under svåra omständigheter, med bland annat missbruk hos 
föräldrarna, kan komma att se så olika ut. Vi anser det viktigt att inte bara utforska 
individen själv, utan utforska hela individens livssituation i ett större sammanhang för 
att få en tydligare förståelse för individens utveckling eftersom vi, liksom 
Bronfenbrenner menar att alla system hör ihop och påverkar varandra.       

 
3.2 Risk- och skyddsfaktorer 
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Risk- och skyddsfaktorer är allmänt kända begrepp inom socialt arbete och antas 
innebära en ökad respektive minskad risk för att utveckla ett normbrytande beteende i 
framtiden (Sundell, 2008). Detta betyder att dessa faktorer inte nödvändigtvis är 
anledningen till att ett normbrytande beteende utvecklas eller för den skull förhindras. 
Risk- och skyddsfaktorer involverar bland annat individen själv, skolan, familjen och 
närsamhället. Man brukar oftast säga att risk- och skyddsfaktorer är varandras 
motsatser, exempelvis så är familjen en stark skyddsfaktor om familjesituationen är 
sund, men en riskfaktor om den är dålig. Risk- och skyddsfaktorer anses även ge samma 
effekter oberoende kön, etniska grupper, kultur mm (Sundell, 2008). Enligt Sundell 
(2008) finns det mindre forskning om skyddsfaktorer och hur dessa kan identifieras, 
men riskfaktorer tycks ha en kumulativ effekt. Det vill säga enstaka riskfaktorer innebär 
sällan någon påtaglig ökad risk. Det gör däremot flera parallella riskfaktorer. 

Genom att se vad som framkommit under vår tidigare forskning anser vi att risk- och 
skyddsfaktorer är ett väsentligt ämne för vår undersökning. Tidigare forskning pekar på 
att barn som växer upp med en eller båda föräldrar som missbrukar påverkar dem olika 
(Socialstyrelsen, 2009). Detta kan vara beroende av barnet själv, omgivningen och en 
kombination utav olika risk- och skyddsfaktorer. Genom att utforska mer om den 
enskildes risk- och skyddsfaktorer menar vi kan ge oss en stor kunskap och hjälpa oss 
att förtydliga vårt syfte. Vi ansåg det intressant att höra de professionellas syn på dessa 
fenomen om vilken betydelse de anser att dessa faktorer har. Tanken var att undersöka 
tre risk- och skyddsfaktorer, individen, skolan och familjen. 

Individen själv kan sitta på många risk- och skyddsfaktorer. Här är ofta arv och miljö i 
stort fokus. Men även personligheten i sig, egna beteenden och värderingar så som 
trotsighet, ilska, nedstämdhet, överaktivitet, svårigheter med medkänsla, skuld och 
ånger och svårigheter med den sociala kompetensen är exempel på några riskfaktorer 
(Andershed, 2015). 

Skolan kan vara en stark skyddsfaktor ifall individen får en väl fungerande skolgång 
med uppnådda mål och resultat och med personal som engagerar och bryr sig. Men den 
kan även vara en stor riskfaktor om individen har ett svagt engagemang till skolarbeten 
och svårigheter med att nå målen. Även dåliga relationer till personalen och ett 
utanförskap hos kamraterna i klassen kan leda till dålig självkänsla och nedstämdhet 
vilket är en direkt riskfaktor (Kadesjö, 2008). 

Även familjen kan vara både en stark skyddsfaktor och en stark riskfaktor. Barnets 
vårdnadshavare har en betydande roll genom hela barnets olika utvecklingsstadier där 
närhet, engagemang, trygghet och stöd är av betydelse. Avsaknad av dessa faktorer i 
familjen kan vara en bidragande faktor till att barnet utvecklar ett normbrytande 
beteende (Kadesjö, 2008). En stor skyddsfaktor är föräldrar som samspelar med skola 
(Sundell, 2008). Även svårigheter i uppfostringsstrategier hos föräldrarna eller om 
föräldrar har egna svårigheter såsom missbruk eller psykiska besvär är en riskfaktor 
(Andershed, 2015). 
 
Genom att utgå från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell där fokus ligger på 
de olika systemen som påverkar individen på olika nivåer, och koppla samman detta 
med information om risk- och skyddsfaktorer och hur de professionella ser på 
betydelsen av dessa, anser vi och hoppas kunna få en förståelse för vilka faktorer som är 
betydelsefulla och kan ha en avgörande roll för hur utvecklingen hos barnet kan komma 
att se ut. 
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4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om vilka faktorer som kan skapa resiliens 
för barn som vuxit upp med minst en förälder som missbrukar. För att få svar på våra 
frågeställningar har vi intervjuat personal från socialtjänsten och BUP, som alla har 
någon erfarenhet av barn som lever under missbruksförhållanden. Frågeställningarna är 
följande: 
  
·      Hur uppfattar de professionella att barnet påverkas av att leva med minst en 

förälder som har alkohol och/eller drogproblem? 
  
·      Vilka faktorer kan ha betydelse för utveckling av resiliens hos barn som vuxit 

upp med minst en förälder som har missbruksproblem? 
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5 METOD 
 
Begreppet metod betyder ursprungligen vägen till målet (Kvale & Brinkmann 2009). I 
detta kapitel beskrivs de metodologiska detaljerna i vår undersökning. Inledningsvis 
kommer valet av vetenskapsteori och metod att redovisas, även vårt urval, förberedelser 
och genomförandet av datainsamlingen. Vidare kommer analysmetod, kvalitetskriterier 
samt forskningsetiska övervägande att beskrivas. 

5.1 Metodologisk utgångspunkt 
 
I vår kvalitativa studie har vi inspirerats utav den fenomenologiska vetenskapsteorin. 
Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att fenomenologin sätter fokus på att beskriva 
människors upplevda livsvärldar och erfarenheter. Det pekar på ett intresse att förstå 
sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen och 
verkligheten som den upplevs av dem. Genom att visa nyfikenhet och ställa öppna 
frågor vill intervjupersonen till att så nyanserat som möjligt beskriva sina upplevelser 
om det valda temat. Merlau-Ponty (1999, se Kvale & Brinkman, 2014) beskriver vikten 
av att ett fenomenologisk metod förutsätter en objektiv forskare som, utan att analysera, 
redogör för det givna. Vårt syfte med denna studie är att genom semistrukturerade 
intervjuer vilket också enligt Kvale & Brinkmann (2014)  går i det fenomenologiska 
spåret, tar reda på aktörernas egna erfarenheter och upplevelser om vilka faktorer som är 
av betydelse för en positiv utveckling hos barn som vuxit upp med missbruk i familjen. 
Vi upplever att det är viktigt att fokusera på aktörernas egna upplevelser, tankar och 
åsikter snarare än att vi ska tolka de som sagts och bli påverkade av våra egna 
perspektiv och förförståelse. 
 
5.2 Kvalitativ ansats 
 
Eftersom vår uppsats har som mål att presentera intervjupersonernas upplevelser och 
erfarenheter om barn som vuxit upp med minst en förälder som missbrukar så valde vi 
att använda oss av en kvalitativ forskningsansats, då vi ansåg att det är genom 
kvalitativa intervjuer våra frågeställningar bäst kommer besvaras. Bryman (2011) menar 
att man genom kvalitativa intervjuer låter den intervjuades ståndpunkter, åsikter, 
uppfattningar och erfarenheter vara i centrum. Det är även genom kvalitativa 
forskningsintervjuer som vi lättare kan förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur 
den intervjuades egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009), och kan på ett bättre sätt 
fånga upp detaljer och förklaringar genom att ställa frågor som varför och hur (Bryman, 
2011). 
De kvalitativa intervjuerna underlättade även intervjun att röra sig i olika riktningar och 
gav oss kunskap om vad intervjupersonerna upplevde som relevant och viktigt eftersom 
dessa intervjuer inte är lika strikta och strukturerade som de annars är i kvantitativa 
studier (Bryman, 2011). 
Intervjuerna är således semistrukturerade, en intervjumetod som utgår från vissa 
förutbestämda frågor men där det finns möjlighet under intervjuns gång att ställa 
ytterligare frågor som inte är tänkta att ställa från början. Semistrukturerade intervjuer 
har en fenomenologisk utgångspunkt (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
5.3 Urval 
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För att kunna besvara våra frågeställningar har vi utfört 5 kvalitativa intervjuer. Vi tog 
kontakt med våra intervjupersoner via telefon och mejl. Urvalet utfördes av ett så kallat 
bekvämlighetsurval, vilket betyder enligt Bryman (2011) att man använder sig av 
personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Vårt ända krav var att 
samtliga intervjupersoner skulle ha erfarenhet med barn som vuxit upp under 
missbruksförhållanden. Att vi valde bekvämlighetsurval samt antalet intervjuer 
grundade sig i tidsbegränsningen av vårt arbete. En av våra intervjupersoner arbetade på 
BUP  (barn- och ungdomspsykiatrin), resterande fyra arbetade inom socialtjänsten i 
olika kommuner. Vår förhoppning var att genom att sprida ut vårt urval något så skulle 
det ge oss fler perspektiv och synsätt och hjälpa oss att hitta olika mönster eller faktorer 
som är gemensamma hos dem alla, och även faktorer och tankar som kan skilja dem 
emellan. 
 
5.4 Sökstrategi 
 
För att hitta relevant litteratur som passar studiens syfte använde vi oss av böcker så väl 
som databaser som PubMed och PsycInfo. Vid sökningar av vetenskapliga artiklar 
användes sökord som t ex. resiliens, risk- och skyddsfaktorer och missbruk. För att vara 
säkra på att artiklarna vi eftersökte var pålitliga valde vi bara ut de artiklar som var 
vetenskapligt granskade. En del av informationen vi använt oss av har vi funnit på nätet 
och har varit genom att läsa tidigare forskning som presenterats av myndigheter som t 
ex. Socialstyrelsen.  
 
5.5 Förberedelse och genomförande 
 
Vi tog kontakt med våra intervjupersoner via telefon. Samtliga intervjupersoner fick en 
introduktion av vår undersöknings syfte, samt de etiska riktlinjerna och blev 
därefter  tillfrågade om intresset fanns för att medverka. Efter ett samtycke bokades en 
tid och plats för vart vår intervju skulle inträffa. Samtliga intervjuer skedde via 
personliga möten och tog mellan 40- 60 minuter. 
Vi valde att utgå från en semistrukturerad intervju. Vilket betyder att vi tidigt i vårt 
arbete skapade en intervjuguide (se bilaga 1) med specifika teman och frågor som vi 
kände var relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Denna intervjuguide var sedan 
vår grund i intervjuerna. Intervjupersonerna gavs en stor frihet och möjlighet att utforma 
svaren på deras egna sätt, därmed blev ordningen på våra frågor ibland omkastade, samt 
att det blev mer naturligt att ställa spontana följdfrågor. Om man utgår från en 
semistrukturerad intervju så får enligt Bryman (2011) ordningen på frågor ändras samt 
att följdfrågor som ej står med i intervjuguiden ställas om intervjuaren anknyter till 
något som intervjupersonen sagt.  Som intervjuare höll vi oss flexibla, och tonvikten låg 
under hela intervjun på hur intervjupersonen hade tolkat och uppfattat frågan, samt på 
vad intervjupersonen ansåg vara viktigt och väsentligt. 
 
5.6  Databearbetning och analys 
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För att få en så korrekt informationssamling som möjligt spelades med samtycke 
samtliga intervjuer in. Detta för att vi skulle vara uppmärksamma på vad som blev sagts 
och för att kunna följa upp med följdfrågor utan att bli distraherade eller tappa 
uppmärksamhet på grund utav en korrekt anteckning. Vi använde oss av bandinspelning 
även på grund utav en minskad risk för bortfall av intervjupersonernas tankar och 
berättelser. Bryman (2011) menar att bandinspelning i kvalitativa intervjuer är vanligt 
bland forskare då det fångar upp viktiga uttryck av de intervjuades berättelser samt en 
viktig del för en noggrann och detaljerad analys. Efter varje genomförd intervju 
sammanställdes våra anteckningar och en transkribering av intervjun genomfördes. 
Detta för att göra oss medvetna om vad vi kunde förbättra, men även vad vi kan behöva 
ändra på tills nästa intervju. Transkriberingen efter varje intervju gav oss även en större 
möjlighet att reflektera över olika teman som kunde vara av betydelse inför kommande 
intervju. 

Efter samtliga intervjuer, började vår analysfas då bearbetningen av de transkriberade 
intervjuerna gjordes med hjälp av den tematiska analysen. Detta innebär enligt Bryman 
(2011) att man genom de datamaterial som har samlats in, organiserar och strukturerar 
upp i olika kategorier och teman som gemensamt varit förekommande bland 
intervjupersonerna. Den tematiska analysen är även ett analyssätt som inte har en tydlig 
bakgrund eller tydliga tekniker (Bryman, 2011). Detta gav oss en  chans att vara 
kreativa och utforma våra teman utifrån vad vi ansåg vara relevant. I vår uppsats så var 
det teman utifrån vårt syfte och frågeställningar som var vägledande vid själva analysen, 
andra teman som berördes i intervjuerna men som inte ansågs vara relevanta 
inkluderades därmed inte.                                                                             
 
Vi började först med att noggrant studera våra transkriberade intervjuer, för att sedan ta 
fram teman som varit förekommande i samtliga intervjuer, samt var relevanta för vårt 
syfte och forskningsfrågor. Dessa fyra teman presenteras i vårt resultat och innefattar: 
De professionellas uppfattning om hur barn påverkas av att ha en förälder som 
missbrukar, professionellas uppfattningar om risk och skyddsfaktorer, professionellas 
uppfattningar om viktiga faktorer för utvecklingen av resiliens och professionellas 
arbete med barn som växer upp med missbruk i familjen. Dessa teman har även 
kategoriserats in i en del subteman.  
Utifrån våra teman granskades sedan våra transkriberade intervjuer ytterligare, och då 
med ett tydligare syfte utifrån våra frågeställningar samt teoretiska utgångspunkter.  
 
5.7 Kvalitetskriterier 
 
Kvale & Brinkmann (2009) beskriver reliabilitet som forskningsresultatens konsistens 
och tillförlitlighet, och omfattar ofta om resultatet kan ha stöd från andra studier eller 
tidigare forskning. Bryman (2011) menar att reliabilitet när det gäller tillförlitligheten 
ska anta ett granskande synsätt. Vilket betyder att man tydligt och detaljerat redogör alla 
faser av forskningsprocessen. 
För att stärka studiens reliabilitet så har vi presenterat tidigare forskning på ämnet. Vi 
har även läst på om ämnet och medvetandegjort vår egen förförståelse för att på så sätt 
minska risken av att färga vår data eller resultat med den. Vi har noggrant beskrivit hela 
forskningsprocessen, för att försöka få en bra kvalité i vår undersökning. Vi har under 
vårt arbete och intervjuerna hållit oss neutrala och objektiva och inte ställt ledande 
frågor. Vi hade god kvalité på våra ljudinspelningar så i våra transkriberingar av 
intervjuerna fanns det ej utrymme för oklarheter eller svårigheter med att tyda.  
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Vi är medvetna om att ett flertal intervjuer hade stärkt reliabiliteten i vår undersökning 
men tidsbegränsningen för vårt arbete fick avgöra antalet, däremot så har vi intervjuat 
personer med olika yrken på olika arbetsplatser och som kan ha olika relation till 
problemet. Detta gör  att vi har kunnat få fler perspektiv på fenomenet vi ville 
undersöka. Detta kan vi likna med triangulering som enligt Bryman (2011) innebär att 
man använder mer än en metod, teoretiska perspektiv eller informationskällor för att 
öka tillförlitligheten och se problemet ur olika synvinklar. 
Bryman (2011) belyser även för att uppnå god reliabilitet ska studien kunna genomföras 
med liknande resultat oberoende forskare. Detta anser vi vara svårare att uppnå med, då 
studien påverkas i hög grad av oss som intervjuare. Vi alla människor är olika, och har 
varsitt unikt sätt att intervjua på. Detta betyder att vi med hög sannolikhet inte skulle 
fått ett exakt likadant resultat oberoende forskare. 
  
Validitet handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) om huruvida forskaren och metoden 
mäter vad den anses undersöka. För att stärka detta var vi från börja tydliga i vår 
presentation av vårt syfte till deltagarna, för att vara säkra på att de personer vi skulle 
komma att intervjua hade erfarenhet och kunskap om vad vi ville undersöka. Här var vi 
även noga med att utforma våra frågor och intervjuguide så att vi skulle få svar på vårt 
syfte och frågeställningar. Frågorna i vår intervjuguide är således grundade på vår 
tidigare forskning, för att lättare veta vilka teman eller områden som var relevanta. 
Frågorna utformades som öppna frågor och de intervjuade fick en stor möjlighet att 
forma svaren som de ville. Vi försökte ställa följdfrågor på sådant vi uppfattade 
intervjupersonen ansåg som viktigt för att kunna få en djupare kunskap. Kvale och 
Brinkmann (2009) belyser även att validitet vilar på forskarens hantverksskicklighet 
genom hela processen och att intervjuns kvalitet är beroende på forskarens erfarenhet att 
intervjua. Vi har läst på om ämnet, medvetandegjort vår förförståelse samt varit tydliga 
och kritiska i vår forskningsprocess. 
 
5.8 Forskningsetiska överväganden   
 
Under vår första kontakt med intervjupersonerna gavs en tydlig information gällande 
vår undersökning och vårt syfte, samt en fråga om ett samtycke att medverka i 
intervjun. Enligt Vetenskapsrådet (2002), är vikten av att inhämta ett samtycke innan 
varje intervju stor. Vi gav dem även informationen att de när som helst kunde avböja sin 
medverkan. 

Vid sammanträdet av intervjun gavs en ytterligare förtydligande om vår undersöknings 
syfte, och intervjupersonernas rättigheter enligt Vetenskapsrådet (2002). Enligt Bryman 
(2011) är det av stor vikt att informera de berörda personerna full information gällande 
undersökningens syfte och de etiska riktlinjerna. Intervjupersonerna blev återigen 
upplysta med information om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta 
den när som helst. Informationen vid sammanträdet berörde 
även  konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet enligt 
Vetenskapsrådet (2002) innebär att alla uppgifter ska förvaras säkert, och att ingen ska 
kunna spåra uppgifter som framkommit varken till person eller arbetsplats. 
Nyttjandekravet innebär en information till de deltagande om att materialet enbart 
kommer användas till forsknings ändamålet (Vetenskapsrådet 2002). Vi informerade 
intervjupersonerna om detta, och att efter vår uppsats var inlämnad och godkänd skulle 
materialet komma att raderas. 

Slutligen tillfrågades de deltagande om samtycke att få spela in den kommande 
intervjun, vilket godkändes av samtliga. 
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Under våra intervjuer var vi noga med att hellre be intervjupersonen att förtydliga eller 
utveckla sitt svar så att vi inte misstolkar meningar eller svar som inte överensstämmer 
med vad intervjupersonen menade. Vid renskrivning av intervjun samt informationen 
som vi byggde vårt resultat på beskriver och redogör vi för det som berättats och 
kommit fram så exakt och fullständigt som möjligt, snarare än att förklara eller 
analysera på vårt sätt, vilket går i linje med det fenomenologiska perspektivet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). 

 

6 RESULTAT 
 
Resultatet inleds med en kort presentation av samtliga intervjupersoner. Därefter 
redovisas resultatet av intervjupersonernas tankar och erfarenheter. Slutligen följer en 
analys av resultatet utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt risk- 
och skyddsfaktorer. 
 
6.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Som vi tidigare nämnt har fem intervjuer genomförts. För att underlätta läsningen av 
resultatet kommer vi först att ge en kort presentation av våra intervjupersoner. Vi har 
även valt att fiktivt namnge intervjupersonerna för att leva upp till de etiska riktlinjerna 
och säkerställa avidentifieringen av dem. 
 
Emilia är utbildad behandlingspedagog och har tidigare jobbat inom rättspsyk i 10 år 
samt inom skola. Nu jobbar hon som kurator på BUP (Barn och 
ungdomsmottagningen). 
 
Josefin är utbildad socionom och har tidigare arbetat inom psykiatri med barngrupper. 
Hon tyckte arbetet med barnen var så pass roligt så att hon ville fortsätta med det och 
jobbar nu som kurator inom socialtjänsten med en verksamhet som arbetar specifikt 
med barn till föräldrar med missbruksproblem 
 
Malin är utbildad socialpedagog och har tidigare jobbat på skola i ett elevhälsoteam. 
Hon ville ha lite mer utmaningar i sitt arbete och kände att hon hamnat helt rätt på 
samma verksamhet som Josefin där de jobbar med barn till föräldrar med 
missbruksproblem. 
 
Anna är utbildad fritidsledare och arbetade med detta i 9 år av sin karriär. Idag jobbar 
hon med behandling med barn och familjer inom socialtjänste, då intresset för att jobba 
mer på individnivå utformades. Detta har hon nu arbetat med i snart 19 år. 
 
Evelina är utbildad socionom och har tidigare jobbat inom funktionshinder, för att 
sedan hitta ett intresse för arbetet med barn. Hon fick då en tjänst som socialsekreterare 
inom barn och unga där hon stannade i 5 år. För tillfället arbetar hon med 
utvecklingsfrågor inom samma område. 
 
6.2 De professionellas uppfattningar om hur barn påverkas av 
att ha en förälder som missbrukar 
 
6.2.1 Ansvar och oro  
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Ett av de första teman som berördes i samtliga intervjuer var hur intervjupersonen 
uppfattar hur barnen påverkas av att växa upp i en familj där missbruk förekommer. 
Samtliga av de professionella var eniga om att det oftast påverkar barnen i en negativ 
riktning. Det belystes vid flera tillfällen att barnen ofta tog ett för stort ansvarstagande 
än vad som är rimligt för deras ålder. Detta ansvarstagande innebär ofta vardagssysslor, 
allt från att laga mat, städa, ta hand om småsyskonen och läxläsning.  
  

[...] vi har så mycket duktiga barn här, otroligt duktiga, duktigare än de 
skulle behöva vara. Att man ibland då kanske får vara sin förälders 
terapeut, man får vara förälderns kompis, den som föräldern gråter ut 
hos. Så att man tvingas in i en roll där man inte får vara liten någonstans, 
utan man får ta ett ansvar för både syskon och förälder. (Malin) 
 

Josefin menar att detta ansvar ofta bidrar till att barnen inte får möjlighet till att fokusera 
på sig själva och sina egna känslor. Utan fokus hos dessa barn ligger ofta på föräldrarna 
och deras missbruk, vilket åsidosätter barnets möjlighet att fundera på det egna 
måendet. Vidare förklarar Josefin att dessa barn tvingas bli väldigt lyhörda och lär sig 
att försöka se till så att bråk undviks eller försöka påverka föräldern till att dricka eller 
inte dricka, ibland kan det nämligen vara lugnare om föräldern dricker, menar hen. 
Vidare nämner flertalet intervjupersoner att oro är något som i stort sett alla barn har 
som kommer till verksamheterna.  
 

Vi har teckningar här där vi gjort magklumpar, att man går runt med den 
här klumpen hela tiden. Kanske när man är i skolan, när man egentligen 
borde fokusera på skolarbete och leka med kompisar på rasterna så 
kanske man hellre tar upp mobiltelefonen och smsar till föräldern eller 
ringer på rasten och [frågar; min anm.] “hur mår du? Vad gör du?” 
Alltså, man vill ha koll hela tiden för man vet inte vad som pågår hemma 
när man är i skolan. Då är det ju inte så lätt att fokusera på skolan. 
(Josefin) 

 
Vidare beskriver Malin hur oron över situationen hemma ofta går ut över 
skolprestationen i form av koncentrationssvårigheter och rastlöshet. Hon menar att detta 
är något som kan misstas för ADHD i och med att det kan vara liknande symtom, men 
egentligen beror det på en svår hemsituation. Intervjupersonen betonar dock att alla är 
olika och uppvisar olika symtom. Detta är något som flera intervjupersoner påpekade. 
 

[...] man kan inte säga att “de här barnen är alltid så här”, så är det inte. 
För det är en del av deras liv men de är ju vanliga barn med vanliga 
personligheter. Det är ju inga konstiga barn, Det är helt vanliga ungar 
som kommer hit. (Malin) 

 
Malin förklarar att i stort sett alla barn som kommer till deras verksamhet har ett stort 
behov av rutiner och tycker det är väldigt jobbigt när saker och ting inte är förutsägbart. 
Vidare förklarar hon att barnen ofta är väldigt inkännande och uppmärksamma på sin 
förälder. 
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De kan känna in på ett sätt som är nästan övernaturligt. Hur [föräldern; 
min anm.] tar i handtaget och [barnet; min anm.] bara: “Jag känner att 
det är en sån dag idag.” Det är galet alltså, och riktigt små barn, alltså de 
är inte stora när de börjar känna in. Och ibland vet dem inte ens vad 
problemet är, de har inte alltid greppat att det har med någon form av 
drog och alkohol att göra, utan de vet bara att nu är det sådär igen, och 
direkt faller man liksom in i att anpassa sig. (Malin) 
 

6.2.2 Avsaknad av trygghet och bra förebilder 
 
Även trygghet är något som dessa barn ofta saknar. Anna menar att en person med 
missbruksproblem ofta pendlar väldigt mycket i humör och beteende. Hon säger.  
 

[...]Det som kan ha varit okej ena dagen är plötsligt inte okej nästa dag. 
Det kan lovas mycket, löften som nästan aldrig hålls. Detta resulterar i att 
tryggheten för dessa barn försvinner, det gör att de inte kan lita på sina 
föräldrar, de blir ständigt svikna och besvikna. Det bidrar även till att 
tron på vuxna försvinner och tron på att de har möjlighet att på något sätt 
kunna påverka någonting runt omkring dem.(Anna) 

 
Vidare menar Anna att denna otrygghet och osäkerhet även kan leda till att barn går 
miste om vissa bitar som för barn kan vara oerhört viktiga. Att aldrig veta vilket humör 
föräldern är på när barnet kommer hem från skolan, om föräldern är påverkad eller ej, 
resulterar i barnet väljer bort att exempelvis bjuda hem en kompis efter skolan, eller 
själva följa med på en aktivitet, detta är faktorer som man vet är skyddsfaktorer för 
barnet. 
Emilia instämmer om detta och återkommer ofta under intervjun om att barn som växer 
upp med en förälder som missbrukar ofta går miste om grundläggande behov såsom 
trygghet och att bli tröstad av en vuxen. Hon bedömer detta som en av de mest 
betydande faktorerna och fortsätter att förklara att det blir problematiskt tidigt för dessa 
barn då brist på närhet och en dålig anknytning till en förälder påverkar ett litet barn i 
synnerhet negativt. 
  
Anna förklarar att barn lär sig och tar efter sina föräldrar och vilket för dessa barn 
innebär att lösa saker och ting med hjälp av alkohol och droger. Så det är denna kunskap 
barnen får med sig i livet, att det är med hjälp av droger som man hanterar bland annat 
ett dåligt mående, motgångar och konflikter. De får negativa förebilder och därmed är 
risken större att utveckla ett eget beroende. Vidare förklarar Anna att dessa barn även 
går miste om nyttig kunskap om livet och samhället genom att ha föräldrar som själva 
inte fungerar väl i samhället. Barn med en förälder som är välfungerande och inte lider 
av missbruk eller några sociala problem får indirekt lära sig  av sina föräldrar att det är 
normalt att man som vuxen arbetar, betalar skatt och hyra.  
 

Det tycker jag att man ser mycket både på dem som vi har haft boende hos 
oss, man träffar de som tycker t.ex. att  “Ja,  men vuxna som betalar skatt 
de är ju korkade, det ska jag aldrig göra.”  För att de vet inte vad skatt är. 
De vet bara att det är någon avgift och tycker det är ju korkat att betala 
den, och då blir det mycket sådana luckor om hur samhället fungerar. 
(Anna) 
 

6.3 Professionellas uppfattning om risk- och skyddsfaktorer 
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Under intervjuerna kom vi även in på ämnet risk- och skyddsfaktorer och vad 
intervjupersonerna hade för erfarenheter och uppfattningar om dessa, vilket enligt 
nästan alla hade en väsentlig betydelse i förändringsarbetet med barnen. Att utforska 
vilka risk- och skyddsfaktorer barnet har i sin närhet ger dem en samlad bild av vart 
fokus bör ligga.  

Evelina berättar att om barnet har flera riskfaktorer i sin omgivning ökar chansen för ett 
normbrytande beteende, samt att en del riskfaktorer i kombination med varandra ökar 
risken ytterligare för ett normbrytande beteende. Exempelvis är skolpresentation och 
missbruk sådana faktorer som tillsammans ökar risken för skada i framtiden. Vidare 
berättar hon om att det är lika viktigt att arbeta med att utforska skyddsfaktorerna i 
barnets närhet, för att kunna stärka dessa. T ex. om det finns någon i barnets nätverk 
som kan fungera som ett extra stöd för barnet eller dit barnet kan gå om det är jobbigt 
hemma. Evelina berättar att de alltid tittar på vilka konsekvenser missbruket har på 
barnen, och inte på själva missbruket eller konsumtionen hos föräldrarna, och försöker 
utifrån det identifiera risk- och skyddsfaktorer. Det kanske finns skyddsfaktorer som 
väger upp riskfaktorerna som gör att några insatser inte är av behov eller tvärtom. 

Flera av våra intervjupersoner var även överens om att det är större risk för barn som 
växer upp i en familj där missbruk förekommer att själva utveckla ett eget missbruk 
eller psykisk ohälsa. I och med det ökade ansvarstagandet samt oron barnen ofta känner 
riskerar barnen att hamna i utanförskap eller att de får svårt att koncentrera sig och 
presterar på så vis sämre i skolan. Att misslyckas i skolan anser Evelina är den största 
riskfaktorn för barnet att själva ska utveckla ett normbrytande beteende.  
Emilia anser att arbetet med att försöka identifiera risk- och skyddsfaktorer borde börja 
tidigt, och att hon upplever att ibland väntar socialarbetare med insatser för att barnet är 
för ungt. Hon menar att skador som skett när barnet varit litet fortfarande går att 
reparera.  

 
[...] Jag tänker på risker, det är en risk att växa upp med missbrukande 
föräldrar. Om man inte får det grundläggande, det här med trygghet och 
tillit, att man knyter an till sina föräldrar och så. Och det påverkar ju dem 
för resten av hela livet. Det går ju att reparera skador som skett när man 
varit liten. (Emilia) 

6.4 Professionellas uppfattningar om viktiga faktorer 
för en utveckling av resiliens 
 
6.4.1 En annan viktig vuxen 
 
Ett annat tema som vi berörde under intervjuerna var de intervjuades uppfattningar om 
vilka faktorer som har en betydelse för en utveckling av resiliens hos dessa barn. Något 
som samtliga intervjupersoner svarade och som var övergripande i alla intervjuer var att 
en betydelsefull vuxen i barnets närhet var av stor betydelse. Att ha en person i sitt liv 
att kunna anförtro sig åt, att bli sedd. Det kan vara en lärare, kontaktperson, anhörig, 
någon som bryr sig, visar förståelse och förmedlar hopp och framtidstro mitt i all misär. 
Att helt enkelt ha en trygg punkt att vända sig till, någon som kan vara dennes förebild.  
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Anna berättade om att hon hade fått ta del av barns egna uppfattningar och upplevelser 
om vad som hade varit en viktig faktor för dem under en tuff period i livet. Detta var 
just att de hittat en förebild i någon annan. Att de hittat en trygghet och blivit sedd av en 
annan vuxen. Anna berättar även att hon hade varit familjehem åt en pojke vars 
föräldrar missbrukade. Hon återberättar att han brukar säga att det blev räddningen för 
honom att ha någon att komma hem till. 
 

[...] men en annan viktig vuxen där man blir sedd. Och det blir man ju av 
den man tycker är en viktig person. Och det kan vara en kontaktperson 
också som har blivit tillsatt via oss eller så. Vi har haft en pojk som idag 
är 31, som vi har haft sen han var 9 år i familjen, där båda föräldrarna 
missbrukar. Och sen slutade mamman, men bara festa ibland, och det är 
ju de than säger, att hade han inte haft oss, så hade han vart en 
missbrukare själv idag. Det är ju hans egna upplevelse att han kunde 
alltid komma hem till oss. Han har bott där periodvis och periodvis inte. 
(Anna)                              

 

Vidare påpekar både Evelina och Anna vikten av att få kunskap om beroendesjukdomen 
var av stor betydelse. Att ge barnen information om vad missbruk är, vad det innebär 
och hur det kan påverka samt att ge dem information om både deras och föräldrarnas 
rättigheter till stöd utifrån det. Detta ansåg dem vara av betydelse och ha en läkande 
kraft i sig, då barn ofta skapar fantasier om sådant de inte vet så mycket om. Dessa 
fantasier kan ofta vara mycket värre än vad verkligheten är. Så att få rätt fakta, rätt 
kunskap och en chans att få ställa sina frågor och funderingar är oerhört viktigt. Vidare 
menar även Anna att något som också är positivt för barnet är att träffa andra barn som 
befinner sig i en liknande situation. Att veta att de inte är ensamma i det de går igenom, 
att kunna prata och finna stöd hos andra som går igenom samma sak kan vara oerhört 
viktigt och läkande för barnet.       

 
6.4.2 Skola 
 
Evelina nämner skolans roll. Hon tycker att skolan är en av de faktorer som har störst 
betydelse för ett barns utveckling och att en misslyckad skolgång i särklass är den 
största riskfaktorn för att ett barn ska utveckla framtida psykosociala problem.När barn 
växer upp där missbruk förekommer i familjen riskerar barnet att få ta ett ökat ansvar 
hemma, vilket påverkar skolan med att man kanske stannar hemma eller att man inte 
hinner göra sina läxor, vilket resulterar i att man hamnar efter. Detta kan innebära att 
man själv utvecklar ett missbruk. Evelina berättar även att i dessa fall där föräldrarna 
missbrukar får barnen negativa förebilder i föräldrarna, och att föräldrarnas inställning 
till droger och alkohol leder till en egen tidig debut, vilket såklart påverkar skolgången, 
både gällande resultat och närvaro. Josefin förklarar att eftersom barnen ofta går runt 
och bär på en oro så kan det ta fokus från skolarbete. Emilia stämmer in med det och 
menar att bristen på trygghet kan gå ut över skolprestationen, något som påverkar 
barnen i all framtid och menar att forskning visar att en misslyckad skolgång ofta leder 
till utanförskap. Är skolan däremot en positiv upplevelse kan skolan för dessa barn vara 
räddningen och den största skyddsfaktorn. Att ha det svårt hemma och där mycket 
ansvar ligger på barnet, blir skolan ett sätt att stänga av den tuffa verkligheten. Ett sätt 
att bara få vara ett barn, träffa kompisar, andra vuxna och ett sätt att lägga fokus på 
något annat.  
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Evelina förklarar att skolan även är viktigt av sociala skäl, det är där de kan hitta 
kompisar och uppleva en tillhörighet, samt att få bli sedd. Detta är även något Anna 
bekräftar. 

Det handlar inte om att få högsta betyg eller alla rätt på proven, utan att 
bli bemött på ett positivt sätt och att bli sedd för den du är. Att få bli stärkt 
i både självkänsla och självförtroende så du kan vara nöjd och glad över 
den du är. Det handlar alltså till stor del om att få vara den man är och få 
stöd utifrån sina egna behov. (Anna). 

Därför är det viktigt att barn som lever i familjer med social, psykisk ohälsa och 
missbruksproblematik för stöd med att få skolgången att fungera och göra det till något 
positivt. Det är en viktigt pelare till utveckling av resiliens, menar hon. 

 
6.4.3  En meningsfull fritid 
 
Tillhörighet och/eller fritidsintresse var även en faktor som nämndes hos samtliga 
intervjupersoner. Att känna tillhörighet till en grupp där ett gemensamt intresse finns, 
att bli sedd och få känna att man är bra på något.  

Och likaså att tillhöra, nu säger jag det utifrån att jag är fritidsledare men 
jag tror också och märker också att hitta en tillhörighet är väldigt viktigt 
för alla, om man då kan få den i en positiv grupp där man har ett 
gemensamt intresse, annars är ju chansen mycket större att du hittar den i 
dom som inte har nått gemensamt intresse och så blir de det gemensamma 
intresset, och så får du en negativ utveckling fast du får ändå det 
tillfredställt att tillhöra en grupp. (Anna) 

Så det är viktigt att hitta en bra grupp, gärna där en aktivitet är det gemensamma 
intresset. Malin betonade vikten av en hobby med att barnet behöver något som gör hen 
glad, och att det kan vara lite vad som helst såsom att rita, måla naglarna, åka till stallet, 
spela tv-spel m.m. Det är även något de jobbar mycket med på hennes verksamhet, att 
försöka hitta de här guldkornen i barnens liv som gör dem på bra humör just för att det 
är en så stark skyddsfaktor. Emilia menar att barnet genom hobbyn kan hitta en vuxen 
att anförtro sig till, något som samtliga intervjupersoner påpekat som viktigt, nämligen 
att ha en trygg vuxen i sitt liv. Emilia tillägger även att all tid utanför hemmet är bra tid 
om barnet har det väldigt besvärligt hemma, att få en paus från kaoset genom att vara i 
stallet eller spela fotboll t ex. 

 
6.4.4 Individuella faktorer 
 
Vi frågade även våra intervjupersoner ifall de ansåg att kön, ålder eller syskon hade 
någon avgörande betydelse för att utveckla resiliens. De flesta intervjupersonerna kunde 
inte urskilja någon skillnad på om det skulle vara någon risk- eller skyddsfaktor 
beroende på om barnet är flicka eller pojke, detsamma gäller barnets ålder. Evelina  
menar att symtomen av den problematiska uppväxten  visar sig på olika sätt hos flickor 
och pojkar, att pojkar visar ett med utåtagerande beteende medan tjejer löper större risk 
för att drabbas av självskadebeteende och psykisk ohälsa. Evelina menar även att hon 
upplever att flickor tenderar att ta på sig mer ansvar hemma och över sina syskon. 
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Malin uppger att hon inte märker någon skillnad men upplever att pojkar tenderar att 
avsluta kontakten med verksamheten tidigare än flickor, men att det ofta har att göra 
med att pojkarna hittat en annan gemenskap att vända sig i sitt liv, till exempel börjat 
engagera sig ett fotbollslag.  
Evelina berättar om vikten av barnets egna personlighet som betydelse för en positiv 
utveckling trots svåra hemförhållanden. Att vara intelligent, att ha förmågan till en bra 
skolpresentation, men även förmågan att kunna anpassa sig, även kallat utvecklingen av 
resiliens. Att vissa barn har lättare att utveckla resiliens än andra ansåg intervjupersonen 
ha att göra med hur man haft det tidigare i livet, att det beror lite på när missbruket i 
familjen startat. Om missbruket inte börjar förens senare så har barnet kanske ändå fått 
en trygg bas att stå på, där en god och bra anknytning fanns, och en god anknytning är 
väldigt positivt för utvecklingen av resiliens. Om föräldrarna då istället har börjat med 
sitt missbruk tidigt i barnets liv, kan barnet ha fått en ambivalent anknytning, och då 
heller ingen bra grund att stå på, vilket i sig är negativt för barnets utveckling. Så hur 
barnet har haft det i sina tidigare år, tror Evelina har en påverkan på utvecklingen av 
resiliens. 
 
6.4.5 Betydelsen av syskon 
 
Malin menar att det är väldigt olika om det är en risk- eller skyddsfaktor att ha syskon. 
Hon menar att det finns flerbarnsfamiljer där syskonen aldrig pratar om situationen 
hemma, att alla märker vad som händer men inte vågar säga något. Josefin berättar att 
det kan till och med vara så att syskon har helt olika uppfattning om situationen hemma 
och kan bli osams om hur det egentligen ligger till. Hon förklarar vidare att personalen 
på verksamheten hon jobbar på brukar se till så att syskon hamnar i olika grupper just 
för att de ska kunna ha rätt till sin egen uppfattning och inte bli ifrågasatt av det andra 
syskonet. Malin menar också att de individuella skillnaderna kan vara stora även bland 
syskon som vuxit upp under samma hemförhållanden.  
 

[...] bland annat en unge som går här nu som mår mycket dåligt av hur 
det har varit medan ett syskon då inte nåt sånt behov, för det barnet har 
ett helt annat sätt att förhålla sig till allt i livet. Så det är liksom: “Nä men 
det har inte med mig att göra”, och bryr sig liksom inte. Och då är det 
ändå många syskon, så man kan liksom ta åt sig på olika sätt, många har 
olika sårbarhet och man uppfattar saker på olika sätt. (Malin) 

 
Några intervjupersoner förklarar å andra sidan att det finns syskon som stöttar varandra, 
och blir varandras trygghet. Josefin beskriver hur vissa småsyskon kan säga att de inte 
tror att de hade klarat sig om de inte haft ett storasyskon som sett till så att de kommit 
iväg till skolan. Majoriteten av intervjupersonerna var överens om att det ofta var det 
äldsta syskonet i syskonskaran som fick ta det tyngsta ansvaret i hemmet, den som fick 
anta sig “föräldrarollen” och som får gå in och kompensera för föräldrarnas brister. Så i 
den bemärkelsen kan det spela roll för barnets utveckling beroende på vart man befinner 
sig i syskonskaran. Samtidigt nämner Evelina svårigheter med att bedöma vilken roll 
det kan spela för utvecklingen.  
 

Det finns flera olika aspekter och synvinklar, vilket av syskonen som kan 
ha störst risk för en negativ utveckling, det finns ju även andra risk- och 
skyddsfaktorer med att vara stora eller lillasyster som kan komplicera det 
hela. (Evelina) 
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Evelina nämner också att storasyskonet ändå kan ha fått en trygg bas i livet, att 
missbruket kan ha börjat först när småsyskonet föddes, vilket resulterar i att 
småsyskonet är den som får en ambivalent anknytning till föräldern, men har då även 
haft ett storasyskon att se upp till. Medan storasyskonet fick en bra anknytning och en 
trygg bas, men sedan fått ta över föräldrarollen och har fått ta på sig ett för stort ansvar 
än vad som är rimligt för sin ålder. Därför menar intervjupersonen att faktorer som 
dessa är svåra att mäta som risk- och skyddsfaktorer, just för att det finns så mycket 
annat runt omkring som måste tas hänsyn till. 
 
6.5 De professionellas arbete med barn som växer upp med 
missbruk i familjen 
 
Evelina berättar om hur arbetet på hennes arbetsplats ser ut när en misstanke om 
missbruk hos föräldrarna förekommer. Hon berättar att de har en mottagningsgrupp som 
arbetar med att ta emot alla anmälningar. Dessa anmälningar kan vara allt från en 
rattfylla till en lärare som ringer och är orolig för ett barn där de tyckt att föräldern 
luktar alkohol eller uppträtt underligt. Efter en anmälan görs först och främst en 
omedelbar skyddsbedömning, denna ska göras inom 24 timmar för att undersöka om 
barnet behöver omedelbart skydd eller inte. Efteråt görs en bedömning om en utredning 
ska inledas, och finns det misstanke om missbruk så inleds alltid en utredning. Om en 
utredning inleds så öppnas möjligheten att undersöka och erhålla information från fler 
personer i familjens närhet, som t.ex. barnets skola, sjukvården, släktingar, grannar mm. 
Evelina berättar även att här handlar det mycket om intigritet och att inte blanda in för 
mycket folk. 

 
Vi gör ju detta i första hand tillsammans med förälderarna och barnet och 
kollar vilka kan ni säga skulle kunna hjälpa till och ge oss information om 
vad ert barn behöver och hur ni har det liksom, vi vill ju undvika att ta in 
uppgifter från andra som de inte samtycker till, men vi har den 
möjligheten att göra det. Ibland kan det ju behövas. Men vi är försiktiga 
med att kontakta de som föräldrarna inte vill, för det handlar ju lite om 
integritet.(Evelina) 

 
Vidare berättar hon att om det förekommer ett missbruk så erbjuds föräldrarna stöd. 
Här har de olika behandlingsmetoder, men de vanligaste är tolvstegsbehandling och 
öppenvård. Till barnen erbjuds även stöd, och något som kallas för BRA-samtal, barns 
rätt som anhörig. Vilket handlar om att barnet har rätt till information om vad ett 
missbruk är och innebär samt hur det kan påverka, och att barnet har rätt till stöd utifrån 
det. Även information om vad mamma och pappa får för stöd för att sluta dricka. 
Evelina understrycker även vikten av att arbeta med hela familjen. 
 

”Vi försöker även jobba hela familjen i dessa ärenderna, så att man inte 
ser att vuxna arbetar för sig och barnen för sig utan vi jobbar tillsammans 
och utifrån vad barnet behöver och vad familjen behöver för det är ju det 
bästa för barnet om vi kan få familjen att funka. Vår utgångspunkt är ju 
att ingen ska behöva leva i en missbruksmiljö, men samtidigt har man ju 
rätt till sina föräldrar. Men sen finns det ju dem som är så långt gångna i 
sitt missbruk, och då försöker vi ju jobba så att de iallefall kan få ha ett 
umgänge, eller informera barnet om varför de inte kan ha ett umgänge.” 
(Evelina) 
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Emilia berättar att det inte alltid är känt att föräldrarna har missbruksproblematik när de 
kommer till hennes verksamhet, BUP. De har inte någon arbetsplan angående just 
missbruk på hennes verksamhet, där är det mer individanpassat. Däremot brukar hon 
rekommendera en verksamhet som jobbar specifikt med anhörigstöd för barn som växer 
upp med en anhörig som missbrukar. Däremot jobbar de en del med traumabehandling, 
det är nämligen vanligt att barn med missbrukande föräldrar har upplevt våld i hemmet, 
menar hon. 

Enligt Malin följer de barnkonventionens manualer för hur de arbetar, men att de inte 
följer den till punkt och pricka, de planerar istället upplägget utifrån vilka grupper de 
har. 
 

Vi försöker ha fokus på vissa teman och då är det ju medberoende 
naturligtvis: känslor, vad händer i familjen när någon är beroende, “vad 
kan jag göra för att må bra trots att min förälder inte mår bra?”, “hur 
kan jag flytta fokus till mig själv?” Och sen försöker vi även involvera 
våld, de allra flesta som kommer hit har upplevt någon form utav våld. De 
temana styr lite hur vi lägger upp våra grupptillfällen. Och så har vi lite 
övergripande syften med att vi gör vad vi gör, och då har vi lite tavlor här 
bak. Det är någonstans känslan av dessa budskapen som vi vill förmedla 
till barnen. Så genom att prata om de här temana genom att liksom, ge 
barnen kunskap så att de lättare förstår sin situation, att flytta bort ansvar 
från dem själva så vill man att de ska få en känsla av de här budskapen. 
Och att man inte är ensam, där är gruppen jätteviktig. (Malin) 
 

Josefin och Malin som jobbar på samma verksamhet pratar mycket om att barnen som 
besöker dem ofta har stort fokus på föräldrarna och deras missbruk, vilket åsidosätter 
barnet att fundera på det egna måendet. Baserat på vad de sagt under intervjun så består 
en stor del av verksamhetens arbete av att avlasta barnen från det stora ansvar de ofta tar 
hemma. Själva mötena med barnen handlar mestadels om just det: att sätta fokus på det 
enskilda barnet, och få hen att känna sig bekräftad och skapa en känsla av sammanhang. 
Med de yngsta barnen börjar varje möte med att få barnen att prata om vilken känsla de 
hade när de kom dit. Genom att låta barnen välja bland bilder på nallar som uttrycker 
olika känslor får de fundera över vilken känsla de mest relaterar till, och sen pratar de 
utifrån valet de gjort. 
Enligt Josefin har de hela tiden skyddsfaktorer, eller som hon kallar det, friskfaktorer, i 
tankarna när de jobbar med barnen. För att stärka barnen och deras skyddsfaktorer 
försöker de identifiera en trygg anhörig i barnets liv, det kan vara en förälder utan 
beroende eller en mor- eller farförälder som är engagerad och ansvarstagande. De 
jobbar också för att stärka en annan viktig skyddsfaktor, nämligen den att ha en 
meningsfull fritid och att barnet ha något som får dem att må bra. Det behöver inte vara 
något påkostat som att spela i ett fotbollslag även om det också är bra, utan det kan vara 
att barnet blir glad av att rita, läsa, eller spela datorspel m.m. De är också 
uppmärksamma på sådant som kan vara riskfaktorer i barnets liv. Intervjupersonen ger 
ett exempel att om ett barn har två föräldrar som missbrukar så gör de en orosanmälan 
till socialkontoret. 
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Flera intervjupersoner uppger att de har svårt att svara konkret på några av våra frågor 
eftersom alla barn är så olika. Några av intervjupersonerna understryker däremot att det 
är just det man som socialarbetare ska ha i åtanke, att förstå vad just det barnet behöver 
för att må bra. Anna berättar att deras arbete är väldigt individuellt, de får ett uppdrag 
från en socialsekreterare där det står vad målet med behandlingen är. Detta kan vara allt 
från att hjälpa barnet att trivas i skolan till att stötta föräldrarna i deras föräldrar 
färdigheter. Att stötta dem i strukturer med det vardagliga hemma, städa, hjälpa till med 
läxor, får barnen i säng mm. Intervjupersonen anser att det är bättre för barnet att jobba 
med familjen, att lära föräldrarna att kunna läsa av deras barn, att kunna förstå vad just 
deras barn behöver och hur dem ska kunna bekräfta och tillfredsställa behovet. Genom 
att backa upp föräldrarna och ge nya verktyg, berättar intervjupersonen att hon många 
gånger märkt skillnader för barnen efter en insats, de blir ofta starkare i deras 
självkänsla och självförtroende. 
 
6.6 Sammanfattning av resultat 
 
Flera av intervjupersonerna påpekade upprepade gånger att varje individ är unik med 
olika förutsättningar, något som gör det omöjligt att säga hur de här barnen påverkas 
eller att peka ut en skyddsfaktor som fungerar för alla. Däremot har samtliga 
intervjupersoner pratat om sina erfarenheter och har utifrån det kunnat urskilja 
vissa  faktorer som är av särskild betydelse för de flesta barn samt kunna göra vissa 
generaliseringar om hur de påverkas av att växa upp med en förälder med 
missbruksproblem. Gällande hur barnen påverkas tog de flesta intervjupersoner upp 
ansvarstagandet som barnen ofta tvingas på. Bristen på ansvar hos föräldern gör att 
barnet känner sig tvunget till att ta allt för mycket ansvar än vad ett litet barn ska ta. 
Några intervjupersoner nämner att något som alla barn som kommer till deras 
verksamhet har gemensamt är att de känner någon form av oro. 
 
När det kommer till risk- och skyddsfaktorer är det som nämns oftast och som det pratas 
mest om i de flesta intervjuer är betydelsen av att ha en trygg vuxen förebild i sitt liv, 
det kan  vara exempelvis en lärare, socialarbetare eller granne. Anna berättade 
exempelvis om när hon hade varit familjehem åt en pojke vars föräldrar missbrukade. 
Hon återberättar att han brukar säga att det blev räddningen för honom att ha någon att 
komma hem till. 
 
Vidare benämns vikten av att dessa barn har ett fritidsintresse, och utifrån resultatet 
verkar det finnas flera fördelar med just det. Dels, menade Malin att fritidsintresset kan 
ha en helande effekt på barnet på så vis att det är något som frambringar glädje i en 
annars svår vardag. Medan Emilia menade att fritidsintresset kan fungera som en flykt 
från den svåra situationen hemma och dels för att det kan bli en möjlighet att knyta an 
till en trygg vuxen på t ex fotbollsträningen. 
Några intervjupersoner anser att skolan är en viktig faktor för att utveckla resiliens, även 
om det är endast en av dem som pratar mer utförligt om det. En annan intervjuperson 
förklarar att barnen ofta går runt och bär på en oro som kan ta fokus från skolarbete. 
Några intervjupersoner såg det som mest positivt att ha syskon i och med att de blir som 
en trygghet för varandra. Två av intervjupersonerna (Malin och Josefin) betonar dock 
att det inte gäller alla syskon, vissa syskon pratar inte med varandra om problematiken 
hemma, vilket de menar kan bidra till en ännu mer påtaglig känsla av ensamhet. Vidare 
menar de att syskon kan ha helt olika uppfattning om hemsituationen, och bli osams 
med sitt syskon om hur de egentligen har det. 
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På frågan gällande risk- eller skyddsfaktor beroende på var i syskonskaran man befann 
sig svarade var det flera som ansåg att det äldsta barnet oftare tar större ansvar hemma 
och över det andra syskonet. 
 

6.7 Teoretisk problematisering 
 
Ett sätt att förstå hur barn påverkas av att växa upp med en eller båda föräldrar som 
missbrukar kan göras med hjälp av risk- och skyddsfaktotet samt Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell. Bronfenbrenners modell bygger på de ömsesidiga 
samspelet mellan barnet och dess omgivning som delas upp i fyra olika system, varav vi 
valt ut tre som vi anser är relevanta för vår studie: mikronivån, mesonivån och 
exonivån. Vi har tidigare beskrivit risk- och skyddsfaktorer samt de olika systemen som 
finns inom Bronfenbrenners modell, och kommer nu att koppla dem till vårt resultat.  
Mikrosystemet består av barnets närmiljö och de ömsesida relationerna som finns där, 
det vill säga exempelvis familjen, skolan och kamratkretsen. Mesosystemet är det 
samspel som uppstår mellan två eller flera av dessa närmiljöer och som på något sätt 
förbinder dem till varandra (Bronfenbrenner, 1977). T.ex. samspelet mellan barnet och 
kamrater, samspelet till skolan, samt samspelet i familjen.Vi kan i resultatet läsa hur 
föräldrarnas missbruk kan påverka samspelet (mesosystemet) för en del faktorer i 
mikrosystemet. Exempelvis uppgav några intervjupersoner att föräldrarnas missbruk 
orsakade oro hos barnen vilket försvårade att fokusera på skolan. Vi kan utifrån 
resultatet även se att föräldrarnas missbruk kunde komma att påverka relationerna och 
samspelet i familjen. Exempel på det är vad flera intervjupersoner berättade om, att det 
äldsta syskonet ofta tar föräldrarollen. Storasyskonet  tvingas ta igen föräldrarnas brister 
och förmågan att tillgodose de yngre syskonens behov, vilket resulterar i att 
syskonrelation blir påverkad av detta. Ytterligare kan vi exemplifiera hur samspelet 
mellan mikro- och mesosystemet kan komma att påverkas av föräldrarnas missbruk, då 
vi i resultatet kan läsa att dessa barn väljer ibland bort vissa sociala bitar på grund av 
oron och otryggheten barnen känner inför sina föräldrar. Barnet vet inte vilket humör 
föräldern är på när de kommer hem, eller om föräldern är påverkad eller ej. Denna oro 
kan resultera i att barnen inte tar med sig en kompis hem efter skolan, eller själva följer 
med på en aktivitet. Detta kan sedan leda till ensamhetskänslor eller utanförskap. Barns 
vårdnadshavare har en betydande roll genom hela barnets olika utvecklingsstadier där 
närhet, engagemang, trygghet och stöd är av betydelse. Avsaknad av dessa faktorer i 
familjen kan vara en bidragande faktor till att barnet utvecklar ett normbrytande 
beteende (Kadesjö, 2008). Andershed (2015) förklarar att det är riskfaktoter om 
föräldrarna har svårigheter i uppfostringsstrategier eller om de har problem med 
missbruk eller psykiska besvär är en riskfaktor. 
 
I resultatet kan vi konstatera att de sociala myndigheterna arbetar för att hjälpa och 
stötta dessa barn så gott de kan vid kännedom om att ett missbruk hos förälderna 
förekommer. Vi får läsa hur det kan gå till vid att upptäcka dessa fall, samt hur de kan 
stötta och hjälpa dessa barn. Utfrån vårt resultat finns där även exempel när de 
professionella har märkt en markant skillnad innan och efter barnet har fått hjälp. 
Exempelvis redogjorde en intervjuperson att hon märkt stor skillnad i självkänsla och 
självförtroende hos dessa barn efter en insats. En annan intervjuperson redogör för hur 
fokus under behandlingstiden flyttas från föräldrarna till barnens egna mående och 
känslor. 
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Detta kan vi koppla till exosystemet i Bronfenbrennes utvecklingsekologiska modell. 
Exosystemet handlar om det större texturerna i samhället, exempelvis hälso, och 
sjukvården och sociala myndigheter (Bronfenbrenner, 1977). Utifrån vår studie kan vi 
enbart koppla de sociala myndigheterna till vårt resultat, och uttala oss om vad de kan 
ha för påverkan för dessa barn.  
 
Makrosystemet som är det sista systemet i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell, och innefattar de mer övergripande institutionella mönster i samhället, t.ex. 
lagstiftning, kultur och normer (Bronfenbrenner, 1977) har vi valt att inte använda oss 
av. Utifrån vår studie och våra intervjuer ansåg vi det svårt att uttala oss om hur detta 
system kan komma att påverka de barn som växer upp i en familj där missbruk 
förekommer.  
 
Samtliga intervjupersoner redogjorde för hur viktigt risk- och skyddsfaktorer är att 
undersöka. I en metastudie av Hawkins m.fl. (1992) påvisas att för att minska riskerna 
för ett normbrytande beteende är det viktigt att ta hänsyn till och arbeta både med att 
minska riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna. I resultatet kan vi läsa att de flesta 
intervjupersonerna ansåg att en trygg vuxen var en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 
barnets utveckling. En meningsfull fritid samt den egna personligheten i sig var även 
något samtliga nämner som viktiga skyddsfaktorer, och att avsaknad av dessa faktorer 
resulterar i riskfaktorer. Skolan går att se som både en riskfaktor men även en stor 
skyddsfaktor beroende på hur skolgången gick. En intervjuperson redogjorde för att 
missbruk hos föräldrarna kan medföra att skolgången går sämre, då tankarna hos dessa 
barn kan vara någon annanstans, samt att de tunga ansvarstagande resulterar i att 
skolarbetet inte hinns med.   
Tidigare forskning visar på att ha en eller båda föräldrar som missbrukar, ses i sig som 
en stor riskfaktor för barnet (Hawkins m.fl., 1992) Det innebär ofta en svår situation och 
en ökad risk för en rad olika problematik i framtiden (Socialstyrelsen, 2009), vilket även 
stärks utav vårt resultat. Vilka konsekvenser missbruket för med sig beror ofta på vilka 
risk- och skyddsfaktorer som finns omkring barnet.  
 
Även om dessa teorier ger en bred förståelse till vad som kan framkalla resiliens hos 
barn, är det ändå viktigt att betona att ingen delar exakt samma erfarenheter, det som är 
en stark riskfaktor för en person påverkar en annan inte alls i samma utsträckning. Allt 
beror på vad varje individ har i bagaget och hur dennes livssituation ser ut. Likaså 
syskon som vuxit upp i samma hem och delar många upplevelser är trots det individer 
med olika förutsättningar.  
 

7 DISKUSSION 
 
Nedan följer ett avsnitt där planeringen och genomförandet av vår studie diskuteras, och 
de svårigheter som uppstått men även vad som har gått bra. Vidare kommer en 
resultatdiskussion. 
  
7.1  Metoddiskussion 
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Planeringen av vår undersökning, och planen att genomföra minst fem kvalitativa 
intervjuer med professionella som hade erfarenhet av detta ämnet, gjordes i ett tidigt 
stadie. Vi tog därför kontakt via telefon så tidigt som möjligt med relevanta 
intervjupersoner. Ganska snabbt fick vi ett samtycke av fyra olika individer från olika 
verksamheter och kommuner. Vi valde att inte skicka ut ett missivbrev, då information 
om oss, vår studie samt de etiska riktlinjerna presnterades vid telefonkontakten.Vidare 
genomfördes våra fyra intervjuer, men vi hade däremot svårigheter med att få kontakt 
med vår sista intervjuperson. Detta gav oss en viss oro, då det medförde en tanke att 
materialet skulle bli något glest. Efter flera försök och samtal hos olika verksamheter, 
fick vi tillslut även till den sista intervjun. Vidare kunde vi se att vår oro var obefogad 
då de tidigare intervjuerna hade givit oss tillräckligt rika beskrivningar och material till 
vårt resultat. Det fanns enbart små skillnader i marginalerna mellan de fyra intervjuerna 
och den femte.  
Vi genomförde samtliga intervjuer via personliga möten, då vi, liksom Bryman (2011) 
menar att intervjuer över telefon är mindre lämpligt, och speciellt vid känsliga ämnen 
som alkohol och droger. Från ett annat perspektiv kan det även finnas fördelar med en 
telefonintervju, då risken att intervjupersonen blir påverkad av intervjuarens åsikter, 
ansiktsuttryck mm, blir mindre vid en intervju över telefon än vid personliga möten. 
Men detta är inget vi märkt ha påverkat våra intervjupersoners svar då vi gick in med 
inställningen att vara neutrala, med ett nyfiket sätt av vad de hade att berätta. Dock efter 
att vi analyserat vårt material, kom vi till insikt att det fattades en del information om de 
professionella syn på skolans betydelse. Därav skapades en mejlkontakt till de individer 
som blivit intervjuade där vi fick svar på de frågor vi kände saknades. Tyvärr blev här 
svaren något korta och inte riktigt så berikade som vi hade önskat. 
Utifrån denna studiens begränsade urval är vi medvetna om att resultatet ej är 
generaliserbart. Enligt Kvale & Brinkmann (2009), är det vanligt i en intervjustudie att 
det finns för få intervjupersoner för att kunna generalisera resultatet. Däremot känner vi 
att de intervjuer som genomfördes har varit utförliga med rikliga beskrivningar av de 
professionellas egna erfarenheter och uppfattningar, vilket har varit vårt syfte med vår 
undersökning. Detta har vi även stärkt genom att ha använt oss av mycket citat i 
resultatdelen. Hade vi däremot använt oss av en kvantitativ ansats, hade vi kunnat nå ut 
till flera personer och på så sätt ökat chansen att kunna generalisera resultatet. Detta 
hade dock bidragit till att vårt syfte hade behövts ändras, då det är genom kvalitativa 
intervjuerna som vi kan få berikade och detaljerade svar. 

7.2 Resultatdiskussion 
 
7.2.1 Hur barn påverkas av att ha en förälder som missbrukar 
 
Vid en jämförelse med studiens resultat och tidigare forskning kan vi se vissa likheter.  
Det framkom i vår studie att barn till missbrukande föräldrar ofta kan känna sig osäkra 
och oroliga över sina föräldrars beteenden. Detta resulterade ofta, enligt våra 
intervjupersoner, i ångest och en känsla av att gå runt med en klump i magen, samt att 
fokus ofta låg på föräldrarnas mående och inte på sitt egna. Denna oro och otrygghet 
kunde även påverka barnen i riktningen mot ett utanförskap då de kunde välja bort 
sociala bitar som kompisar eller aktiviteter då skammen och oron inför föräldrarna tog 
över. Det framkom även att barnen ofta blir svikna, att löften som lovas oftast aldrig 
hålls. Detta är något som går i linje med Statens folkhälsoinstitut (2008), som påvisar att 
känslor av svek, skuld och skam ofta förekommer hos barn till missbrukande föräldrar. 
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Flera av våra intervjupersoner menade även att risken att själva utveckla ett eget 
missbruk blir högre då barnen tar efter och lär sig av sina föräldrar. Samt att dessa olika 
negativa konsekvenser missbruket för med sig, ångest, oro, utanförskap, ökar chansen 
för att utveckla psykisk ohälsa eller eget missbruk. Enligt Park & Schepp (2015) är en 
vanlig förekommande konsekvens av föräldrarnas alkoholproblem att barnet utvecklar 
antisociala beteenden, kriminalitet eller  egen missbruksproblematik. En intervjuperson 
förklarade att anknytningen mellan barn och förälder påverkas negativt av 
missbruksproblematiken, något som bekräftas i metaanalysen av Park & Schepp (2015). 
Resultatet visar att det är vanligt att barnen känner ilska samt att de inte kan lita på sin 
förälder. Om det däremot förekommer bra föräldraskap hos annan part i barnets liv så 
minskar de negativa effekterna av den dåliga relationen till den missbrukande föräldern. 
 
Samtliga intervjupersoner var även överens med att dessa barn ofta får ta ett först stort 
ansvar än vad som är rimligt för deras ålder, något som Nordenfors m.fl. (2014) påtalar 
är en vanlig företeelse i Sverige: 7 procent av svenska ungdomar uppger att de ägnar sig 
åt omfattande hushållsarbete hemma. Enligt intervjupersonerna handlar ansvaret ofta 
om hushållssysslor, matlagning eller ta hand om sina småsyskon, helt enkelt ta igen 
föräldrarnas brister.  Detta är något som även stärks utav Socialstyrelsen (2009). De 
menar på att  vardagen i dessa familjer ofta präglas av oförutsägbarhet och oklarheter i 
rollfördelningen, att dessa barn och unga ofta får ta på sig ansvar för t.ex. syskon 
och/eller förälder och praktiska sysslor för att vardagen ska fungera (så att det finns 
något att äta t ex.). Detta var något våra intervjupersoner såg som en stor oro och 
riskfaktor för barnet.  Intressant är att Socialstyrelsen (2009) menar på att detta 
ansvarstagande även kallat destruktiv parentifiering, kan leda till psykiska problem, 
men kan i vissa fall vara positivt och leda till en ökad tilltro av den egna förmågan att 
klara svårigheter.  
 
 
7.2.2 Viktiga faktorer för en utveckling av resiliens 
 
7.2.2.1 Någon som förmedlar hopp 
 
Mycket av det våra intervjupersoner pratat om som är av betydelse för en utveckling av 
resiliens överensstämmer med den tidigare forskning som vi presenterat. Samtliga 
intervjupersoner belyser faktorn att ha en trygg vuxen i sitt liv, att ha någon att anförtro 
sig åt, någon som bry sig, visar förståelse och förmedlar hopp. I vem man hittar denna 
trygga punkt har därmed mindre betydelse, det kan vara i en lärare, en släkting eller en 
kontaktperson. I en studie av Moe m. fl. (2007) visar resultatet att hälften av deltagarna 
som vuxit upp under förhållanden med missbruk i familjen, och som sedan utvecklats 
till hälsosamma kompetenta individer påstår att de haft en god relation till en lärare. Att 
läraren i dessa fall främst ska ha fungerat som en motiverande faktor i barnens liv och 
höjt deras självförtroende. Flera av ungdomarna uppger i en forskningsstudie av 
Lindstein (2001) uppger att de i och med att deltaga i ungdomsgrupper för första gången 
kommit till insikt med att de har mycket gemensamt med de andra barnen och upplevde 
att de inte kände sig lika ensamma med att ha en förälder som dricker. Flertalet 
deltagande ansåg att relationerna som skapades var det som var mest uppskattat av 
vistelsen på boendet, att få kontakt med- och kunna dela sina erfarenheter med andra 
barn. 
 
7.2.2.2 Meningsfull aktivitet  
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Vid frågan om  vad de tror om en meningsfull fritid uttrycker samtliga intervjupersoner 
att det var något som var viktigt, dessutom hade de många olika olika infallsvinklar om 
varför det är positivt. En fritidsaktivitet kan få barnet att känna tillhörighet som kanske 
saknas där hemma. Det är också något som kan inge känslor av glädje och hopp hos 
barnet. En intervjuperson menade att fritidsintresset kan fungera som en tillfällig flykt 
från det jobbiga hemma samt att det öppnar upp möjligheten för barnet att knyta an till 
en trofast vuxen.  Tidigare forskning om ämnet (Werner & Smith, 2003; Andershed & 
Andershed, 2005) instämmer om att hobby är en skyddsfaktor för barn, i synnerhet de 
som växer upp under svåra förhållanden. 
 
7.2.2.3 Individfaktorer 
 
Endast en av intervjupersonerna kunde se skillnader mellan att växa upp som pojke 
respektive flicka med en missbrukande förälder. Resterande intervjupersoner hade inte 
lagt märke till någon större skillnad. Hon förklarade att flickor i högre grad drabbas av 
psykisk ohälsa och självskadebeteende, och att pojkar blir mer utåtagerande. Uttalandet 
överensstämmer med metaanalysen av Park & Schepp (2015) där det redovisas att tjejer 
uppvisar internaliserade problem och killar blir mer utåtagerande och aggressiva. 
Samma intervjuperson uttryckte att hon upplevde att flickor oftare än pojkar tar mer 
ansvar hemma och över sina syskon. 
En intervjuperson berättar om vikten av barnets egna personlighet som betydelse för en 
positiv utveckling trots svåra hemförhållanden. Att vara intelligent, att ha förmågan till 
en bra skolpresentation, men även förmågan att kunna anpassa sig, även kallat 
utvecklingen av resiliens. Detta stärks genom metaanalysen av Park & Schepp (2015) 
där resultatet visar att barn med stark självkontroll har lättare att stå emot alkohol och 
utvecklar därmed inte lika ofta ett eget beroende.  
 
7.2.2.4 Skola 
 
Vid frågan om vilka risk- och skyddsfaktorer de professionella anser vara viktigast så 
var det däremot förvånansvärt få som tog upp ämnet skola. De intervjupersoner som tog 
upp skolan menade att det var en betydelsefull skyddsfaktor men pratade inte så 
utförligt om det, ändå är en lyckad skolgång något som lyfts fram ofta inom socialt 
arbete som en av de mest avgörande faktorerna för att klara sig bra i livet och som 
forskning visat är av stor betydelse.  Enligt Socialtjänsten (2010) löper barn med 
ofullständigt meritvärde högre risk för att hamna i kriminalitet, missbruk, 
självmordsbeteende och allvarliga försörjningsproblem i ungdomen eller i vuxen ålder 
jämfört med de barn som har ett fullständigt meritvärde.  Att föräldrarnas missbruk 
påverkar barnens skolprestation syns tydligt i en metastudie av Park & Schepp (2015)  
där resultatet resultatet att barn i åldersgruppen 6-12 hade nio gånger sämre skolresultat 
än barn utan missbrukande föräldrar.  
Två intervjuperson berättade att barnen kan få svårt att oron som barnen känner kan 
påverka barnens skolgång till följd av koncentrationssvårigheter och irritation. Studien 
av Hjern m.fl. (2013) bekräftar deras uttalande:  27 procent av pojkarna i studien som 
haft en missbrukande mor respektive 30 procent med en missbrukande far, saknar 
gymnasiebehörighet.  
 
 
7.3 Socialpedagogiska implikationer och 
slutsatser 
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Vad vi kan konstatera efter vår undersökning är att det medför flera negativa 
konsekvenser för barn som har föräldrar med missbruksproblematik. Faktorer som oro, 
negativ påverkan till skolan, ångest, rädsla och skam har varit faktorer som samtliga 
intervjupersoner nämnt är förekommande hos dessa barn och som kan bidra till ett 
normbrytande beteende i framtiden. Föräldrarnas missbruk bidrar även till en ökad risk 
för barnen att själva utveckla någon typ av ohälsa eller eget missbruk.  

Trots dessa konsekvenser som ofta medföljer finns det barn som efter en tuff uppväxt 
ändå klarar sig till bra friska vuxna. Många av dessa fall beror på att de skyddsfaktorer 
som funnits i barnets liv, möjligtvis har bidragit till en mindre risk att utveckla ett 
normbrytande beteende och gynnat en positiv utveckling. Att de haft en annan trygg 
vuxen i sitt liv var samtliga intervjupersoner väl överens om var en utav de viktigaste 
skyddsfaktorerna. Men även en framgångsrik skolgång och en meningsfull fritid var av 
betydelse. En framgångsrik skolgång handlar inte enbart om att få högsta betyg eller 
alla rätt på proven. Utan det handlar mycket om att bli bemött på ett positivt sätt, och att 
bli sedd för den du är. Att få bli stärkt i både självkänsla och självförtroende. 

Samtliga intervjupersoner belyser även faktorn att alla barn är egna individer, med egna 
tankar och känslor, upplevelser och erfarenheter. Vilket gör det svårt att generalisera hur 
föräldrarnas missbruk kan komma att påverka barnens utveckling, och vad som kan 
fungera som en skyddande faktor för dem.  

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv anses denna studien vara av intresse då den kan 
bidra till att tankar väcks samt att det skapar förståelse av hur viktig barnets omgivning 
och de olika risk- och skyddsfaktorerna är. Den ger kunskap om vikten av dessa i ett 
behandlingsarbete med barn. Det framkommer i vår studie att det är ett flertal barn som 
växer upp med missbruk i familjen, och att detta kan innebära att de själva utvecklar 
någon typ av problematik senare i livet. Genom att undersöka barnets risk- och 
skyddsfaktorer hjälper det praktikern att lättare se vart fokus ska läggas, och det ger en 
möjlighet att kunna använda mer effektiva insatser som passar individen, för att stärka 
barnet och jobba mot en positiv utveckling. Exempelvis kan barnet ha 
koncentrationssvårigheter på grund av svåra omständigheter på hemmaplan, som 
försvårar läxläsning och att kunna samspela med omgivningen. Detta resulterar i ett 
flertal riskfaktorer för barnet. Men däremot kanske barnet har en hobby eller en förebild 
som kan bli en skyddsfaktor, och att då stärka dessa kan resultera i att skyddsfaktorerna 
väger över riskfaktorerna. Att stärka skyddsfaktorerna kan även hjälpa barnet att se på 
sig själv på ett mer positivt sätt och  detta kan sedan leda till att både självfötroende och 
självkänsla växer, något som Cederlund & Berglund (2015) skriver är viktigt. 

Genom att vara medveten om vilka risk och skyddsfaktorer ett barn har så anser vi att 
det gynnar praktikern till ett bättre bemötande till barnet och en möjlihet till mer goda 
möten dem emellan. Cederlund & Berglund (2015) menar att i goda möten mellan 
barnet och den professionella skapas goda skäl för positiva förändringsprocesser. 
Cederlund & Berglund (2015) menar även att återhämtning, rehabilitering och resiliens 
är mänskliga processer som hämtar näring ur sociala sammanhang och mänskliga rum. 
Men det krävs att tillit och kemi finns för att något ska hända. Att då veta om barnet 
hemsituation samt de olika risk- och skyddsfaktorerna så anser vi att förståelsen för 
barnet ökar, och detta är en föresättning för att bygga tillit och en bra relation till barnet. 
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För att kunna hjälpa ett barn som har det svårt är det även viktigt att se till alla de olika 
systemen som Bronfenbrenner beskriver. Om vi exempelvis vet om att ett barn har en 
förälder som missbrukar, så är det även viktigt att yrkesverksamma, socialpedagoger 
som lärare, tar hänsyn till andra aspekter i barnets liv. Det är viktigt då vi genom denna 
studie har fått kunskap om att samspelet mellan olika faktorer i mikrosystemet hos 
barnet kan påverkas av föräldrarnas missbruk, vilket kan bidra till flera negativa 
konsekvenser. Exempelvis kan stressen som ofta infinner sig hos barn till missbrukande 
föräldrar, påverka andra livsområden negativt, såsom skola och sociala relationer. Med 
den kunskapen kan praktikern  förstå barnets situation och beteende på ett bättre sätt, 
samt arbeta för att stärka de delar som blir lidande. 
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I 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

• Vad har du för utbildning? 
• Vad fick dig att välja just denna arbetsplats och inriktning?  
• Hur många års erfarenhet har du av arbete med barn till föräldrar med 

missbruksproblem? 

Organisationens arbete med barnen 
 

• Hur arbetar ni på den här arbetsplatsen med barn som växer upp i en hemmiljö 
som präglas av missbruksproblem? Redogör kortfattat hur processen ser ut från 
att ett barn får kontakt med er till att hen “skrivs ut” 

• Vilka olika metoder eller insatser jobbar ni med? 
• Märker du att ditt/ert arbete påverkar barnen i en positiv riktning? Ge gärna 

exempel från dina egna erfarenheter. 

Egna erfarenheter 
 

•  Vad har du för uppfattningar om hur ett barn påverkas av att växa upp med en 
eller båda föräldrar som missbrukar? 

• Kan man urskilja olika beteende mönster hos dessa barn som exempelvis 
överlevnadsstrategier? personlighetsdrag? 

• Vad har du för erfarenheter om risk och skyddsfaktorer? anser du dessa vara 
nödvändiga att utforska? 

• Vad har du för uppfattningar om vilka faktorer som har betydelse för en positiv 
utveckling hos barn som vuxit upp under missbruksförhållanden? 

• Vad har du för uppfattningar eller erfarenheter om vilka faktorer som är av störst 
betydelse för utveckling av resiliens?  

•  Har du någon uppfattning om faktorer som exempelvis kön, ålder, ensambarn, 
vart i syskonskaran barnet befinner sig, fritidsintressen mm, har för betydelse av 
en positiv utveckling/negativ utveckling? 

• Hur tror du att barnen själva tänker om vilka faktorer som är mest betydelsefulla 
för att klara sig bra i livet efter svåra uppväxt förhållande?   
 - har du något exempel från någon som nu är vuxen som svart på vitt har 
berättat vad hon/han tyckte va mest betydelsefullt. 

• Har du någon uppfattning om när era insatser fungerar bäst? Någon viss ålder 
hos barnet exempelvis,  

Avslutande frågor 
 

• Är det något annat du skulle vilja tillägga, eller poängtera? 

• Är det något som sagts som du inte vill att vi ska använda oss av i vårt arbete? 

 
 


