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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa vilka faktorer som är viktiga för att skydda barn som växt upp i 

hem med missbruk från en ogynnsam utveckling. Syftet är också att visa vilka hjälpinsatser 

inom socialt arbete som kan verka preventivt för dessa barn. Metodvalet är en kvalitativ 

metod med semistrukturerade personliga intervjuer. Forskningsläget idag visar att det behövs 

fler studier om barns motståndskraft samt forskning kring vad det är som gör att vissa barn 

kan bemästra sin situation och tillgodose sig skyddsfaktorer. Genom dessa kan även en bättre 

grund för preventiva samhälleliga åtgärder och vilka interventioner som ger resultat visas. 

Resultatet av studien visar att det finns ett antal både inre och yttre skyddsfaktorer som verkar 

skyddande för dessa barn, då de stärker barnets självförtroende, självkänsla, trygghetskänsla 

samt hjälper barnet att reducera ångest. Det är viktigt för socionomen att ha kunskap kring 

vilka skyddsfaktorer som kan vara viktiga för utsatta barn, då dessa faktorer behöver utrymme 

för att barnet ska utvecklas gynnsamt och att faktorerna ska fungera som ett preventivt skydd.   
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Abstract 
The purpose of the study is to highlight the factors that are important for protecting children 

who grow up in homes with substance abuse. The aim is also to show the relief efforts in 

social work that can act preventively for these children. The methodology is a qualitative 

method of semi-structured individual interviews. Research today shows the need of more 

studies about children's resilience and what it is that makes some children master their 

situation and benefit the protective factors. These can be a better basis for preventive social 

action and display which interventions that produce results. 

The results of the study show that there are a number of internal and external protective 

factors that seem protective for these children. They help strengthens the child's self-

confidence, self-esteem, sense of security and helps the child to reduce anxiety. It is important 

for the social worker to have knowledge about the protective factors that can be important for 

vulnerable children, as these factors need space for the child to develop favorably. It is also 

important though the factors may serve as a preventive protection. 
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Inledning 
Det finns ett samband mellan alkohol- och/eller drogmissbruk hos föräldrar och svårigheter 

för barnet senare i livet. Exempel på svårigheter hos barnen kan bland annat vara 

temperamentsproblem, eget missbruk, psykosociala problem och psykosociala störningar (se 

exempelvis Amodeo, Griffin & Paris, 2009; Barber & Gilbertson, 1999; Lagerberg & 

Sundelin, 2000). I kontrast till detta finns det individer som tvärtom upplever att deras 

uppväxt stärkt deras karaktär och personlighet och därmed har de lyckats i livet. Dessa 

individer känner en stolthet och styrka i att ha valt en annan väg än deras föräldrar, särskilt 

när det kommer till alkoholvanor. De upplever att de tack vare föräldrarnas problematik 

mognade snabbt och fick färdigheter som hjälpte dem lyckas i den egna föräldrarollen senare i 

livet (Amodeo m.fl, 2009).  

Barn som växer upp i hem med alkoholmissbruk i Sverige är ofta svåra att identifiera. 

Alkoholkonsumtionen i dagens samhälle ökar och berusningsmedlet är en socialt accepterad 

del av vår kultur. Cirka 90 procent av den svenska befolkningen dricker alkohol och det kan 

därför vara svårt att avgöra vad som är bruk, riskbruk eller missbruk. Därför är det även svårt 

att fastställa i vilken utsträckning problematiken, med barn som växer upp i hem med 

missbruk, existerar. Alkoholmissbruket förekommer i alla samhällsklasser och i alla miljöer. 

Statens folkhälsoinstitut har genomfört en kartläggning som visar att närmare 16 procent av 

papporna och åtta procent av mammorna, som lever med sina barn, har ett risk -eller missbruk 

av alkohol (Socialstyrelsen, 2009). Även utländska studier visar på höga siffror, och i USA 

uppges vart tredje barn ha minst en alkoholiserad förälder (Brunnberg, Eriksson & Tinnfält 

2007).  

Inom barnpsykologin har det länge hävdats att tidiga barndomsupplevelser är viktiga för 

barnets framtida utveckling och psykiska hälsa. Familjen är barnets viktigaste miljö och det 

behöver känna en trygghet och förutsägbarhet i denna, för att kunna utforska världen i sin 

egen takt (SOU 1998:31). Det sociala arvet innebär att barn inte bara ärver genetiskt från sina 

föräldrar, utan de ärver även sociala beteenden, normer och mönster. Individens utveckling 

påverkas av vilken miljö denne växer upp i. Den sociala miljön skapas av de människor som 

är omkring oss, och då framförallt ursprungligen från föräldrar och familj (Jonsson, 1969). 

Barn som växer upp i missbruksmiljö får inte alltid känna den trygghet de behöver för att 

utvecklas gynnsamt, och deras hem är ofta fyllda med en viss ovisshet. Livet i en familj med 

alkoholmissbruk kan vara kaotiskt, då barnet inte alltid vet hur föräldrarna kommer reagera 

eller agera när de är onyktra. Men detta är en heterogen sanning, då livet i dessa familjer kan 

se väldigt olika ut. Det är fler sociala förutsättningar som spelar in än bara missbruket för 

barns utveckling och känsla av trygghet i familjen. Detta resulterar i att utfallet kring barns, 

till missbrukande föräldrar, framtid ser väldigt olika ut (Brunnberg m.fl, 2007). Lagerberg och 

Sundelin (2000) menar att barn och familjers förutsättningar alltid samspelar med en viss 

social kontext och är en del av en större helhet än enbart hemmets fyra väggar. Det är i flera 

situationer än hemma som barnet utvecklas och det sker i ständiga processer, både i barnets 

närmiljö och i andra sociala sammanhang. 

Socialstyrelsen (2009) skriver att det är en riskfaktor för barn som växer upp i ett hem med 

missbruk, att drabbas av svårigheter senare i livet. En av dessa svårigheter kan vara att 

utveckla ett eget missbruk. I samhället idag finns det en mängd olika risk- och skyddsfaktorer 

som är belysta genom olika publikationer, där missbrukets konsekvenser för barn och unga 

illustreras. Det saknas dock kunskap om vilka insatser som har bevisad effekt.  

För att få nya kunskaper om utsatta barns motståndskraft, behövs fler studier och mer 

forskning kring vad det är som gör att vissa barn kan bemästra sin situation och tillgodose sig 
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skyddsfaktorer. Därmed kan vi även få en bättre grund för preventiva samhälleliga åtgärder 

och vilka interventioner som ger resultat (Gjærum, Grøholt & Sommerschild, 1999). 

Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) beskriver att socionomen har ett ansvar att arbeta aktivt för 

att förebygga missbruk bland barn och unga. Då vi vet att de barn som växer upp i hem med 

missbruk har en större risk att själva hamna i ett eget missbruk eller utveckla psykisk ohälsa, 

är det viktigt för socionomer att få kunskap om vilka insatser, sociala processer och 

skyddsfaktorer som är viktiga för de utsatta barnens framtid. Detta eftersom det verkar vara en 

brist på detta i det nuvarande kunskapsläget.   

Det finns mycket forskning och studier på de barn som levt i hem med missbruk som mår 

dåligt, har psykisk ohälsa eller skapar ett eget missbruk. Det finns mindre forskning om de 

barn som har växt upp i likadan miljö, men som idag är vuxna och lever ett liv med bra 

psykisk och fysisk hälsa och har egna fungerande familjer och relationer.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är viktiga för att skydda barn som växt 

upp i hem med missbruk från att utveckla ett eget missbruk eller psykisk ohälsa. Samt att 

förstå varför dessa faktorer är viktiga för barnets utveckling. Syftet är också att visa vilka 

hjälpinsatser inom ramen för socialt arbete som kan gynna personer preventivt som växer upp 

med föräldrar med missbruk. 

Frågeställningar 
 Vilka faktorer anser barn, som växt upp med förälder/föräldrar med missbruk, skydda 

dem från att utveckla ett eget missbruk eller psykisk ohälsa? 

 Hur beskriver barnen varför dessa faktorer skyddat dem? 

 Hur kan socionomen tillhandahålla insatser som en del av preventiva faktorer hos barn 

till missbrukare? 

Avgränsningar  
Det finns många olika former av missbruk i samhället idag. Man kan vara spelmissbrukare, 

matmissbrukare, missbruka droger eller alkohol och så vidare. Jag har valt att avgränsa 

missbruk i den här uppsatsen till alkoholmissbruk och drogmissbruk. Detta har jag gjort då det 

framförallt är dessa missbruk som respondenternas föräldrar har haft. 

  



3 

 

Tidigare forskning 
Risker för barn till föräldrar med missbruk 
Många studier visar att barn som växer upp i ett hem med en eller två alkoholiserade föräldrar 

riskerar att få psykosociala problem, emotionella problem, skolproblem, kognitiva problem 

samt löper stor risk för att utveckla ett eget alkoholmissbruk senare i livet (se exempelvis 

Amodeo m.fl., 2009; Brunnberg m.fl., 2007; Delucia, Belz & Chassin, 2001; Lagerberg & 

Sundelin, 2000; Werner & Johnson, 2004). Barn till alkoholiserade föräldrar löper även en 

högre risk för inåtvända problem, såsom exempelvis depression, ångest och ätstörningar. 

Dessa barn har även en större alkoholkonsumtion än de barn som växer upp i familjer utan 

missbruk (Barber & Gilbertsson, 1999; Brunnberg m.fl., 2007Delucia m.fl, 2001). Bengtsson 

och Gavelin (2004) menar att många föräldrar tror att ett bra sätt att lära ungdomar att hantera 

alkohol är att bjuda dem på alkohol hemma. Så är inte fallet. Av de ungdomar som ofta blev 

bjudna på alkohol hemma är över hälften storkonsumenter, medan i de fall där ungdomen inte 

blir bjuden hemma är endast en tiondel storkonsumenter. Ungdomar vill att deras föräldrar 

ska argumentera för att de är för unga för att dricka. För barnet blir detta ett tecken på att 

föräldern bryr sig om och uppmärksammar dennes fritid. Brunnberg m.fl.(2007) skriver att 

barn till alkoholister löper större risk att drabbas av skolproblem och kognitiva svårigheter. 

Barn till alkoholmissbrukare är också mer benägna att se sina föräldrar som dåliga förebilder 

och upplever mer konflikter i hemmet, med fysisk och psykisk misshandel som följd, än de 

barn som inte lever i hem med missbruk (Barber & Gilbertsson, 1999). Det finns likaså en 

påtagligt större risk för att barn till föräldrar med alkoholmissbruk blir omhändertagna av 

socialtjänsten och hamnar i familjehem. Missbruksfamiljer och individer i familjer med 

missbruk saknar ofta ett formellt nätverk, eller upplever en rädsla för att använda det. En av 

anledningarna till detta kan vara att rädslan för att barnen ska bli omhändertagna är för stor. 

Detta gör att dessa familjer ofta blir väldigt ensamma i sin problematik (Bengtsson & Gavelin, 

2004; Nygaard & Soothill, 2002).    

Föräldrars missbruk medför en mängd negativa följder som blir problematiska för barnets 

uppväxt och utveckling. Det är snarare dessa faktorer som leder till ett normbrytande beteende 

eller en negativ anpassning hos barnet än själva missbruket i sig. En riskfaktor är en process 

eller händelse som kan öka sannolikheten för ett visst utfall, exempelvis att vissa beteenden 

hos föräldrarna påverkar barnets utveckling negativt. Detta betyder att man kan se att vissa 

riskfaktorer hos föräldrarna samvarierar med barnets beteende och egen problematik senare i 

livet. Det går dock inte att säga att barnets problematik förorsakas av de riskfaktorer som 

finns hos föräldrarna, utan forskningen visar enbart på att variablerna samspelar (Andershed 

& Andershed, 2005). Ett flertal studier visar att den sociala ärftligheten till alkoholmissbruk är 

multifaktoriell och kan bero på många olika saker i barnens uppväxt (se till exempel 

Andershed & Andershed, 2005; Brunnberg m.fl., 2007; Delucia m.fl., 2001; Lagerberg & 

Sundelin, 2000). Gruppen alkoholiserade föräldrar är en stor och heterogen grupp med många 

undergrupper, där forskning visar att andra problem än just alkoholismen kan spela in för 

barnens utveckling. Det är inte ovanligt att de föräldrar som har ett missbruk även lider av 

andra psykosociala svårigheter. Dessa problem blir för barnet ytterligare riskfaktorer för att 

själva hamna i svårigheter senare i livet. Exempel på detta kan vara asocialitet, som även det 

påverkar barns utveckling negativt (Brunnberg m.fl., 2007). Det är även så att ju fler 

riskfaktorer barnet utsätts för, desto större är risken för ett negativt utfall i barnets 

utvecklingsprocess. Exempel på detta kan vara om ett barn har missbrukande föräldrar och 

samtidigt växer upp i ett område med låg socioekonomisk status med hög kriminalitet samt få 

organiserade sociala aktiviteter med andra vuxna förebilder. Då byggs riskfaktorerna på 

varandra och risken för ett normbrytande beteende och psykosociala svårigheter hos barnet 
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ökar (Andershed & Andershed, 2005; Brunnberg m.fl., 2007; Delucia m.fl., 2001; Nygaard & 

Soothill, 2002).  

Individnivå 
Riskfaktorer på individnivå är sådana karaktärsdrag eller handlingssätt som individen besitter 

i sin personlighet, oavsett var uppkomsten av dem är. Detta kan vara ärftliga egenskaper eller 

beteenden som individen utvecklar på grund av sin närmiljö. Temperament ses som en 

egenskap ganska stabil över tid och detta är ett personlighetsdrag som kan vara en riskfaktor 

om temperamentet är svårhanterligt och svårstyrt för individen. Det kan även ses som en 

riskfaktor om individen saknar eller har dålig impulskontroll (Andershed & Andershed, 2005; 

Werner & Johnson, 2004). Andra karaktärsdrag som kan spela in är oräddhet, bristfällig 

känsloreglering, brist i empati, impulsivitet, tillbakadragenhet, aggressivitet, låg intelligens, 

bristfällig skolprestation samt att ha normbrytande beteenden. Ett normbrytande beteende kan 

alltså leda till ett större normbrytande beteende senare i livet. Men även om det till en början 

är ett beteende på individnivå så är föräldra-barnrelationen en väldigt viktig faktor i huruvida 

det normbrytande beteendet ska utvecklas under barndomen. De barn som har en sämre 

relation till sina föräldrar visade större risk för att utvecklas negativt (Andershed & 

Andershed, 2005). Det finns även studier som visar att alkoholism eller dåligt alkoholbruk är 

genetiskt och därmed är det genetiska arvet i sig en riskfaktor (Andershed & Andershed, 

2005; Bengtsson & Gavelin, 2004).  

Familjenivå 
Riskfaktorer på individ-, familj- och samhällsnivå kan alla vara komponenter för hur barns 

beteende och förmågor utvecklas, dock så menar Andershed och Andershed (2005) att det är 

riskfaktorer på familjenivå som är de viktigaste för att förstå utvecklingen av ett 

normbrytande beteende hos barn. När föräldrar har en otillräcklig uppfostringsmetod kan 

detta vara en riskfaktor för beteendeavvikelse hos barnet. Detta kan exempelvis vara 

konflikter mellan föräldrar och barn, samt brist i föräldrars övervakning/tillsyn och 

engagemang i barnet. 

Vilka riskfaktorer barn utsätts för måste även sättas i samband med barnets ålder och därmed 

utvecklingsstadium. En riskfaktor kan spela olika roll för barnets utveckling beroende på när 

barnet utsätts för den. Ett exempel på detta kan vara försummelse (som kan vara en 

konsekvens av alkoholmissbruk). Utsätts ett spädbarn för försummelse kan det leda till 

kognitiva och sociala utvecklingssvårigheter, medan om en tonåring utsätts för samma sak 

kan en beteendestörning utvecklas (Bengtsson & Gavelin, 2004; Lagerberg & Sundelin, 

2000). Samma sak med övervakning/tillsyn och engagemang från föräldrarnas sida, vilket 

verkar vara en större riskfaktor för ungdomar än för yngre barn (Andershed & Andershed, 

2005). Det är stor risk för barn som växer upp i hem med missbruk att drabbas av 

tillitsproblem. Detta förklaras med att barn ofta känner en enorm besvikelse över att inte 

kunna lita på föräldern, då denne har missbrukat. Om barnet inte får hjälp med dessa känslor 

kan det leda till att barnet inte litar på någon, inte ens sig själv (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

Trots många riskfaktorer kan barnens, som växer upp i ett hem med alkoholmissbruk, 

utveckling se väldigt olika ut. Det finns de barn som klarar sig mycket bra, växer upp och 

skaffar sig utbildning, bra jobb, familj och övriga fungerande relationer. Detta kan bero på 

övriga faktorer i barnets närmiljö, olika skyddsfaktorer (Brunnberg m.fl., 2007).  

Denvall och Vinnerljung (2006) menar att det generellt råder ökad risk för problembeteende 

om riskfaktorerna är överrepresenterade skyddsfaktorerna. Lagerberg och Sundelin (2000) 

samt Andersson (2008) anser också att styrkan i riskfaktorerna bland annat sitter i antalet 

faktorer kontra skyddsfaktorer. Författarna menar även att utsatthetens styrka samt varaktighet 

av riskfaktorer är viktiga beståndsdelar i hur barnet utvecklas. Levin och Lindén (2006) 
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redogör för att det är balansen mellan de samlade skydds- och riskfaktorerna som är 

avgörande för utfallet, och att detta är en väldigt viktig slutsats för allt socialt arbete.  

Att lyckas trots sämre förutsättningar 
I en amerikansk studie (Amodeo m.fl., 2009) där kvinnors upplevelser av att växa upp med 

alkoholiserade föräldrar beaktades, tillfrågades deltagarna om deras egen bedömning av 

effekten av föräldrarnas alkoholism på deras utveckling. Majoriteten av kvinnorna (64,3 %) 

svarade att det var en negativ effekt, medan ungefär en fjärdedel (26,2%) betygsatte effekten 

som positiv. 7,1 % uppskattade effekten som neutral. De kvinnor som menade att 

utvecklingseffekten varit positiv beskrev att deras personlighet förstärktes genom denna 

erfarenhet. De beskrev att de fått kvalitéer samt en stolthet och självsäkerhet i att gå sin egen 

väg, som de inte tror de upplevt utan sin uppväxt. De upplevde att de fått en särskild drivkraft 

för personlig utveckling och skapande. De menade även att de fått en större medvetenhet om 

vikten av att vara en bra förälder och insikter till att hjälpa andra med alkohol- eller 

drogproblem. Resultatet av studien visar att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk inte 

nödvändigtvis behöver leda till negativa effekter eller negativa uppfattningar av effekter för 

de berörda barnen. 

Vuxna barn till alkoholiserade föräldrar som lyckats i livet, och idag har ett fungerande 

familjeliv och arbete, hade stort stöd av annan närstående vuxen i barndomen och under 

tonårstiden. För de vuxna där utfallet inte varit lika positivt saknades ofta detta viktiga stöd. 

Kontakten med en nära vuxen kunde vara en ej missbrukande förälder, mor- och farföräldrar, 

en kompis mamma eller pappa eller annan nära släkting. Det visade sig att denna kontakt var 

mycket viktig för barnets utveckling. Denne vuxne fanns där för barnet och var också ofta ett 

stöd i familjen. Detta gav barnen en trygghet och därmed en växande självkänsla. Främjandet 

av självkänsla och självsäkerhet hos barnet och ungdomen är troligtvis den viktigaste 

beståndsdelen i alla typer av effektiva insatser (Andershed & Andershed, 2005; Bengtsson & 

Gavelin, 2004; Werner & Johnson, 2004). Att ha en nära relation, mycket stöd från och en bra 

kontakt med sina syskon är också viktiga faktorer för bra adaption som vuxen. Dessa 

kontakter fortsätter oftast i vuxen ålder också, och det blir väldigt viktigt för dessa barn att 

fortsätta upprätthålla goda relationer till sina syskon. Oftast är det äldsta barnet i en 

syskonskara där föräldrarna har missbruksproblem mest utsatt, då denne ofta tar på sig 

föräldrarollen i hemmet och ska upprätthålla ordningen och skydda de yngre syskonen, med 

risk att sätta sina egna behov åt sidan. Barn till alkoholister, och då särskilt om barnets roll har 

varit att ta hand om syskonen, söker sig ofta till vård- och människoorienterade yrken som 

vuxna. De har ända sedan de var små barn lärt sig att vårda och ta hand om andra, dessutom 

kan de uppleva en längtan att ge det de själva inte har fått (Bengtsson & Gavelin, 2004; 

Werner & Johnson, 2004).      

Preventiva insatser 
Brunnberg m.fl (2007) menar att då risken för att gruppen barn som lever i hem med missbruk 

drabbas av ökad ohälsa är väldigt stor, är de en grupp där preventiva insatser är nödvändiga. 

Skyddsfaktorer runt barnen kan hjälpa till att reducera riskfaktorer, därför är förebyggande 

insatser viktiga för dessa utsatta barn. Detta har dock inte tagits till vara enligt författarna, 

utan det finns en stor kunskapslucka på detta område och att en brist på arbete med preventiva 

insatser. Även Barber och Gilbertsson (1999) väcker frågan om vilken eller vilka processer 

som ansvarar för barnens utveckling. De menar att det behövs fler studier, särskilt 

longitudinella, där jämförelser mellan barn som påverkas och inte påverkas negativt av 

föräldrars alkoholmissbruk behövs för att förstå vilka faktorer som påverkar vad. Denna typ 

av forskning kan mer sannolikt fånga komplexiteten i de orsakssamband och variabler mellan 

barns utveckling och uppväxten i ett hem med alkoholmissbruk. Andersson (2008) skriver att 

det inte bara är viktigt att studera vilka skyddsfaktorer som bidrar till att barnet återhämtar sig, 



6 

 

utan att förstå hur dessa faktorer kan bidra till ett positivt utfall för barnets utveckling. Om 

forskningen kan visa det så kan lämpliga interventions- och preventionsstrategier tas fram. 

Det finns vissa grupper av barn som socialtjänsten uppger är svåra att nå, en sådan grupp är 

barn till missbrukande föräldrar. Ett stort problem för socialtjänsten med dessa grupper är 

bristen på tid och pengar, samt en saknad av samverkan med andra verksamheter. De uppger 

även att det är för få som anmäler eventuella misstankar om att dessa barn far illa. De insatser 

som ska ges till barnet kan inte sättas ur sitt familjesammanhang, det vill säga det missbruk 

som finns hos föräldern eller föräldrarna. Att tillfredsställa barnets behov i dessa familjer 

handlar nästan alltid om att hjälpa föräldrarna i deras missbruksproblematik. Detta då det ofta 

är den problematiken som försvårar deras föräldraroll. Missbruk kan förändras över tid och 

återfall i missbruk är vanligt förekommande och svåra att förutse. Detta innebär att barn till 

missbrukare, även under olika insatser, inte alltid är helt skyddade från missbruk i familjen 

även om socialtjänsten tror det. Det är därför viktigt att socialtjänsten, eller den aktör som 

tillhandahåller insatsen försäkrar sig om att barnet inte är i behov av ytterligare stöd eller 

skydd. Ett sätt för samhället att stödja barn till missbrukare är olika gruppverksamheter. Dessa 

verksamheter kan vara både offentliga och frivilliga, det kan också vara samverkan av olika 

instanser som genomför dessa verksamheter. Olika stödgrupper anses vara en bra metod för 

att barnen ska inse att de inte är ensamma i sin problematik, samt få en möjlighet att bearbeta 

sina upplevelser (Socialstyrelsen, 2009).  

Förebyggande arbete på familjenivå bör ligga i att stärka relationerna i familjen så att stödet 

från föräldrar till barn ökar. Det kan även vara viktigt att se över ritualer och rutiner familjen 

brukat ha och eventuellt återinföra dessa. Detta kan leda till att föräldrarna lättare ser 

konsekvenserna av sitt missbruk. I de fall där endast den ene föräldern missbrukar är det 

viktigt att stödja den nyktre föräldern, så att denne kan bibehålla en stabilitet och trygghet hos 

barnen. I skolan bör all personal få större kunskap och utbildning kring barn till missbrukares 

situation för att kunna ge dem det bästa stödet. Även elever bör få större kunskap kring 

alkohol och hur det kan påverka en familj som har missbruksproblem. Det är också viktigt att 

elevhälsopersonalen är synlig i skolan, så att eleverna lätt kan få kontakt med dessa samt 

känna ett förtroende för dem. Elevhälsopersonalen i sin tur ska visa empati och förståelse för 

barnets situation samt kunna förmedla eventuell vidarekontakt till andra instanser (Brunnberg 

m.fl, 2007). 

 



7 

 

Teoretiskt perspektiv 
Uppsatsens teoretiska perspektiv har sin utgångspunkt i olika begrepp som kan beskriva 

faktorer som varit viktiga för barn som växt upp i hem med missbrukande föräldrar. I 

forskningen finns det många olika begrepp som beskriver det uppsatsen benämner som 

skyddsfaktorer.  

Sommerschild (1999) skriver om att bemästra som ett begrepp som ger uttryck för att varje 

individ har kapital som gör att denne kan klara av att hantera svåra situationer och utvecklas 

gynnsamt. Författaren menar också att det i varje situation som individen befinner sig i, finns 

resurser som gör att individen bemästrar den. Andershed & Andershed (2005) benämner 

begreppet protektiva faktorer, som de menar är faktorer som skyddar barnet i dess utveckling. 

Protektiva faktorer kan fungera på olika sätt, de kan ha verkan på effekten av riskfaktorer, 

bara genom att finnas där. De kan också verka som en form av buffert mot att ens exponeras 

eller utsättas för en riskfaktor. Vilket i sin tur leder till påverkan för risken för ett negativt 

utfall för barnets utveckling. Författarna förklarar även begreppet recilience, som de menar 

har en stark koppling till begreppet protektiva faktorer och ger uttryck för de barn som 

utvecklas normalt eller positivt trots att de har riskfaktorer runt omkring sig. I Sverige kallas 

också dessa barn för maskrosbarn. Andersson (2008) menar att begreppet maskrosbarn inte är 

lämpligt att använda i dessa sammanhang, då det står för en osårbarhet hos barnen. 

Författaren anser att dessa barn aldrig är osårbara, utan att det handlar om att kunna hantera 

och komma över de svårigheter individen haft i sin barndom. Resilens är ett begrepp även hon 

använder för att beskriva den motståndskraft och återhämtningsförmåga som vissa barn 

besitter. Det handlar inte om positiv anpassning eller motståndskraft generellt, utan om positiv 

anpassning under svåra utvecklingsvillkor. Andershed och Andershed (2005) skriver även om 

begrepp som resursfaktorer och kompenserande faktorer som andra benämningar på 

ovanstående föreställningar. På engelska används ofta begreppet coping som ett sätt att 

beskriva hur en individ hanterar eller klarar av sin situation, trots att den är svår (Gjærum, 

Grøholt & Sommerschild, 1999). Payne (2005) menar dock att coping mer handlar om en 

förmåga att hantera sina problem utan ångest och att individen besitter coping-mekanismer 

som en del av dennes egenskaper. Dessa mekanismer hjälper individen att fungera i den 

sociala miljön även om denne har problem. Det är som hjälpmedel för individen att svara på 

händelser och förändringar och ändå utvecklas gynnsamt.  

Skyddsfaktorer 
I uppsatsen används begreppet skyddsfaktorer. Begreppet är utvalt, då jag efter att ha studerat 

olika begrepp som betyder ungefär samma sak, kan se att det begreppet bäst beskriver de 

faktorer som studien avser att beskriva. Det är faktorer som kan verka som skydd för barnet 

att utveckla vissa normbrytande beteenden eller psykosociala svårigheter. Dessa faktorer kan 

både vara inre skyddsfaktorer, såsom medfödda eller socialt utvecklade egenskaper, samt yttre 

skyddsfaktorer, de processer och de faktorer som finns runt individen i dennes uppväxt.  

Försvarsmekanismer  
Inom den psykodynamiska teorin växte jagpsykologin fram som ett redskap för att förstå hur 

individen ska leva i interaktion med andra människor. Företrädare för jagpsykologin var 

Sigmund Freud, Anna Freud och Erik Erikson (Helleday & Berg Wikander, 2007). För att 

kunna hantera svåra situationer samt reducera ångest använder barnet försvarsmekanismer 

som skydd. Olika försvarsmekanismer aktiveras beroende på vilket skydd barnet behöver i 

den specifika situationen (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

Den strukturella modellen utgörs av tre delar, detet, jaget och överjaget. När ett barn föds är 

det styrt av sina infantila impulser och driftstillfredsställelsen är koncentrerad till munnen. 

Jaget växer fram hos barnet, när denne börjar känna tillit till sin mamma. Jaget representerar 
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de funktioner som behövs för att en människa ska kunna fungera i en relation med andra 

människor. Minnet, perceptionen, motoriken, alla sinnen och försvarsmekanismerna hör till 

jaget. Jaget har en viktig medlande funktion mellan detets drifter och överjagets krav. Detet 

består av drifter och vill ha omedelbar behovstillfredsställelse medan överjaget betraktas som 

människans samvete och moral som människan har fått med sig sedan barnsben. Ofta uppstår 

det konflikter mellan överjaget och detet, jaget ska då förmedla mellan dessa och hitta 

lösningar (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009; Helleday & Berg Wikander, 2007). Det 

finns stöd för att barn vid redan två års ålder kan förvrida sina medvetna intryck och 

upplevelser för att undvika obehag hos sig själv. Barnet kan se hur världen är beskaffad och 

jämföra det med hur den borde vara, vilket kan ge en konflikt mellan de olika jagen i 

jagpsykologin. Till följd av de konflikter som uppstår mellan detet och överjaget, kan 

individen uppleva ångest. För att hantera och reducera ångesten tar jaget till 

försvarsmekanismer som skydd. Ofta fungerar även känslor som försvar mot andra känslor, 

exempel på detta kan vara känslan av ilska istället för skam eller rädsla eller skam istället för 

sorg och så vidare. Det finns olika försvarsmekanismer som aktiveras beroende på situation 

och individ (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Vid ett framgångsrikt försvar, eller 

användande av försvarsmekanism, fungerar psyket så att avvärjningen av det obehagliga 

hindrar känslan från att stegras, och det kan göra att psykiska onda upphör, minnet av 

upplevelsen glöms bort (Sjöbäck, 1984). 

Bortträngning 
Med hjälp av bortträngning förskjuts minnen och tankar till det omedvetna planet, där de inte 

försvinner helt, utan påverkar jagets funktion hämmande. Teorin om bortträngning användes 

av Anna Freud för att kunna förklara beteenden hos traumatiserade barn efter andra 

världskriget. Bortträngning anses vara det mest effektiva försvaret, men också det farligaste. 

Denna försvarsmekanism kräver ett ständigt energiuppbåd samt att det bortträngda ofta blir ett 

permanent substitut till att hantera sin ångest. Att individen spaltar av sig själv på detta sätt 

gentemot jaget, affektmässigt, kan leda till förstörelse av personens integritet. 

Bortträngningen kan därför ge resultat som kompromiss- och neurosbildning (Freud, 1994). 

Bortträngningar är primitiva avvärjningsmanövrar som jaget utför i ett tidigt outvecklat stadie. 

Dessa luckor i minnet som bortträningen skapar kommer alltid finnas där, dock styrs minnet 

av emotionella faktorer, såsom lukter starka känsloladdningar. Det obehagliga och de 

händelser som är förknippade med rädsla glömmer individen lättast, eller är lättast att tränga 

bort (Sjöbäck, 1984).  

Förskjutning 
En annan välutvecklad försvarsmekanism hos individen är förskjutning. Förskjutning används 

för att kanalisera sina otillåtna impulser på ett annat objekt än det som utlöste dem. Ett 

exempel på detta kan vara när barnet förstör sina leksaker, fast barnet egentligen är arg på sin 

mamma. Förskjutning kan även visas i form av fobier, och då fobisk projektion, individen 

förskjuter sin rädsla på/över något till något annat. Det kan även vara förskjutning på 

ångestens objekt, vilket barn ofta visar i rädsla för vilda djur, när rädslan sitter i en ologisk 

fantasibemängd fruktan för sina föräldrar. Medhjälp av denna förskjutning finns rädslan inte 

längre så nära inpå individen och denne kan därför hantera den på ett bättre sätt. En 

fördröjning av en affektreaktion kan också vara en förskjutning, då individen anser det lättare 

att leva ut sina känsloyttringar på någon annan eller i ett annat sammanhang (Sjöbäck, 1984).  

Regression 
Regression betyder återvändande och innebär att individen degraderar till ett tidigare 

utvecklingsstadie, och återupptäcker tidigare önskningar som var viktiga för individen då. Det 

händer oftast när en impuls i ett senare utvecklingsstadium blivit ångest- eller skuldbelastat. 

Individen går bakåt i utvecklingsstadier, från ett mer moget sätt att stärka självkänsla och 
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självförtroende på, till ett mer primitivt sätt, exempelvis genom att vara mer klängig och 

uppmärksamhetskrävande. Individen kan vara sökande av beröm, tillgivenhet och 

uppskattning av personer runt omkring denne. Individen kan också använda sig av mat och 

dryck som kompensation för förlorad tillgivenhet och uppmärksamhet. Dessa regressiva 

handlingar antas ofta vara bakomliggande faktorer till ett mat- eller dryckesmissbruk 

(Sjöbäck, 1984).   

Identifikation 
Med identifikation menas att individen assimilerar någon annans beteende in i sin egen 

jagbild och därmed in i det egna jaget. Individen tar helt enkelt över andras karaktärsdrag, 

intressen, åsikter och motiv in i sin egen personlighet. Till skillnad från imitation innehar 

identifikation en stark känslomässig anknytning till den person som individen identifierar sig 

med. Identifikation kan utvecklas och leda till personlighetsförändringar hos individen, med 

inga betänkligheter på förändringarnas lämplighet eller att de faktiskt sker. De känslomässiga 

band som kan skapa identifikation är kärlek och tillgivenhet eller rädsla och hat (Sjöbäck, 

1984). 

Andra viktiga faktorer 
Att barn kan bemästra sin situation beror på att de har olika ramvillkor för motståndskraft, 

eller olika skyddsfaktorer. En viktig sådan skyddsfaktor är att ha en trygg och känslomässig 

anknytning och god relation till kompetenta omtänksamma vuxna i familjen eller i närmiljön. 

Många barn som växer upp i hem med missbruk har i alla fall en förälder, som oftast kanske 

inte missbrukar, som de känner stark anknytning till och som de kan anförtro sig åt. I dessa 

familjer blir även syskonrelationer väldigt viktiga. Även om familjen utsätts för allvarliga 

kriser och missförhållanden så kan familjeprocessen göra att relationerna i familjen blir 

starkare och det skapar en ännu större sammanhållning, vilket är en viktig skyddsfaktor för 

barnet (Andersson, 2008; Sommerschild, 1999; Werner & Johnson, 2004). Andra viktiga 

skyddsfaktorer som kan stärka barnets självförtroende, samt ge det trygghet, kan vara att ha 

ett utvecklat förstånd, speciella talanger, att se bra ut eller att vara populär i skolan, ha en god 

social begåvning, religiös övertygelse, god kognitiv förmåga, en positiv syn på sig själv, 

motivation, att vara duktig i skolan eller att själv träffa en stöttande partner senare i livet. 

Andra viktiga skyddsfaktorer kan vara intelligens, sociala färdigheter och bra relation till 

skolan. Egenskaper hos barnet som ger positiv uppmärksamhet och stöd från omgivningen 

blir automatiskt skyddsfaktorer, då det är uppmärksamheten som är positiv för barnet. Därför 

kan även egenskaper som att ha en bra förmåga att förstå och komma överens med vuxna, 

problemlösningsförmåga, empati, ett gott humör och att vara ambitiös vara skyddsfaktorer. 

Eftersom det är förmågor som uppskattas och uppmuntras av vuxna människor. Om skolan 

blir en positiv upplevelse för barnet, exempelvis om denne är populär, intelligent, duktig i 

skolan så leder detta till att skolan blir en skyddsfaktor. Då kan barnet se skolgången som en 

flykt från hemmet och hittar ofta anknytningspersoner och förebilder i exempelvis lärare. 

Många skyddsfaktorer kan fungera som vändpunkter i individens liv, dessa vändpunkter äger 

ofta rum under transformeringen från tonåring till vuxen. Många individer ser detta som en 

andra chans till att forma sitt eget liv så som de vill. I dessa avgörande epoker brukar just att 

träffa en stabil partner eller skaffa sig en bra utbildning eller ett bra jobb vara viktiga faktorer. 

(Andershed & Andershed, 2005; Andersson, 2008; Denvall och Vinnerljung, 2006; 

Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & Johnson, 2004).  

Levin och Lindén (2006) menar att det finns tre framstående nivåer, där faktorer som stärker 

motståndskraften för utsatta individer finns. Först är det individens egen förmåga, exempelvis 

god fysisk hälsa, utåtriktat temperament, intelligens och impulskontroll. Den andra nivån är 

det nära nätverket. Att ha åtminstone en nära person som individen känner att denne kan 

anförtro sig åt och vända sig till i svåra situationer har visat sig vara betydelsefullt. Den tredje 
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nivån är det externa stödsystemet, där ingår personer i barnets sekundära nätverk. Det kan 

vara en lärare, en fotbollstränare, socialsekreteraren eller liknande som blir viktig för barnets 

trygghet och utveckling. I Amodeos m.fl. (2009) studie visar det sig att socialt stöd i tonåren 

samt en upplevelse av en positiv familjemiljö, trots missbruket, var faktorer som var positiva 

för barnen. Vidare menar författarna att de barn som klarat sig bra senare i livet hade upplevt 

ett lägre antal familjekonflikter, vilket kan ha hjälpt dem från en del av de negativa effekterna.  

Andershed & Andershed (2005) menar att det troligtvis också är, precis som med riskfaktorer, 

att skyddsfaktorernas betydelse har olika effekt över tid. Vissa faktorer är viktigare under 

vissa utvecklingsperioder. Ett exempel på detta kan vara hur individens personlighet har varit 

i uppväxten. Om barnet exempelvis var lugn som spädbarn och därmed lättare att ta hand om, 

kan det vara en skyddsfaktor som är väldigt viktig för spädbarnet, då föräldrarna troligtvis 

orkade med att ta hand om barnet bättre och ge det närhet och trygghet, trots sitt missbruk. I 

tonåren kanske det inte är lika viktigt att vara ett lugnt barn, utan det är mer viktigt att ha 

skolframgång och positiva relationer till kompisar (Andersson, 2008; Bengtsson & Gavelin, 

2004; Werner & Johnson, 2004).  
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Metod 
Val av metod 
Metodvalet speglar studiens syfte och frågeställningar. Då syftet bland annat är att förstå 

varför vissa faktorer fungerar som skyddsfaktorer för barn som växer upp under 

missgynnande förhållanden blir valet kvalitativ metod (se Fejes & Thornberg, 2009). 

Eftersom jag söker den egna subjektiva upplevelsen hos vuxna barn till missbrukare och deras 

livsberättelser blev metodvalet att göra personliga intervjuer. Wiederberg (2002) skriver att 

forskaren ska välja intervjuer som metod om denne önskar få fram respondentens förståelse 

av fenomenet. Då min önskan är att gå djupare in i ämnesområdet är en semistrukturerad 

intervju bäst lämpad (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) skriver att en 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår från ett frågeschema, men är fri att 

välja ordningsföljd på frågorna. Det finns även utrymme för följdfrågor vid de svar som 

författaren uppfattar som viktiga. Detta kan hjälpa respondenterna att framställa sin egen 

berättelse och prata mycket fritt. Det blev också naturligt för respondenterna att utveckla 

svaren på frågorna själva, och det blev mer som ett samtal mellan mig och respondenten än en 

intervju. Det i sin tur, gav ett djup till intervjuerna. En intervjuguide användes, där de teman 

som intervjun skulle beröra samt några huvudfrågor som önskades besvaras ställdes upp. En 

intervjuguide kan vara den minneslista som intervjuaren använder för att se vilka 

ämnesområden och frågeställningar denne vill ha besvarade (Bryman, 2011). Intervjun hade 

huvudteman med ett flertal underrubriker. Huvudtemana var respondentens barndom, 

tonårstid och vuxenliv. De underteman som berördes i alla tre teman var bland annat 

familjerelationer, skola, kompisrelationer, alkohol- och drogbruk i familjen, boendesituation 

samt fritidssysselsättning. Vidare var studien retrospektiv, vilket innebär att respondenterna 

såg tillbaka på sin uppväxt.  

Förförståelse  
Då studien bygger på ett hermeneutiskt synsätt och det är forskaren som tolkar intervjuerna, 

kan förförståelsen alltid påverka de tolkningar som görs, utefter vad respondenterna säger. Jag 

som forskare måste titta på detaljerna för att förstå helheten och de förstås i relation till 

varandra. Det är det som kallas den hermeneutiska cirkeln. Det är genom detta som nya 

slutsatser kan dras. Forskarens egen roll i intervjuerna måste även beaktas. Då en 

semistrukturerad intervju med följdfrågor till respondenterna användes, är det viktigt att 

studera att intervjun inte vinklades eller att följdfrågorna inte ställdes i eventuellt önskade 

riktningar. Bedömningen är, efter att ha lyssnat på intervjuerna och transkriberat dem, att både 

intervjufrågorna och följdfrågorna var öppna frågor, som bjöd in respondenten till att tala fritt. 

En viss personkännedom av respondenterna fanns, vilket kan ha påverkat dem (läs mer under 

rubriken urval). Respondenterna kan ha känt sig kuvade eller hämmade att prata om deras 

uppväxt med mig, även om de tackat ja och var införstådda med vad studien skulle handla 

om. Det kan även ha varit tvärtom, att det var just jag som utförde intervjuerna ökade 

samtalsinlevelsen och äktheten i samtalet, då de kände sig bekväma med att inte prata med 

någon total främling. Det kan också ha ökat djupet i intervjuerna, då det redan fanns ett visst 

förtroende mellan intervjuaren och respondenten. En duktig intervjuare är ofta en social 

person, som har ett intresse för andra människor, är duktig på att lyssna och är orädd och 

vänlig. Dessa egenskaper är en bra plattform för att kunna få respondenten att öppna upp sig 

och känna sig bekväm i situationen (Widerberg, 2002). Jag anser att jag besitter dessa 

kvalitéer, och även om jag inte är en van intervjuare så var intervjuerna avspända och ledde 

till givande och öppna berättelser från respondenterna. 
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Litteratursökning 
I litteratursökningen har databaserna Summon och Social Services Abstract använts för att få 

fram de artiklar och studier som var önskvärt. Sökningen har varit avgränsad till enbart 

tidskriftsartiklar från vetenskapligt granskade publikationer. De sökord som använts är: 

skyddsfaktorer, missbruk, uppväxt, barn, addiction, child, growing up, protective factors, 

children of alcoholics, intervention och support. Liknande uppsatser har också studerats och 

därmed har förslag framkommit på relevant litteratur. Böcker har lånats på Örebro universitets 

bibliotek. 

Exkludering av studier på grund av tidsbegränsning för när studien får vara publicerad är 

gjord, och i arbetet inkluderas därför studier från 1998 och framåt. Sjutton år kan tyckas vara 

en lång tidsperiod, men efter att ha granskat det aktuella materialet anser jag att det 

fortfarande är relevant för dagens forskning. Eftersom studien fokuserar på barn som vuxit 

upp i ett hem med enbart alkoholmissbruk och drogmissbruk, exkluderades även studier som 

sammanbinder dessa komponenter med andra, som exempelvis psykiska problem och 

misshandel. 

Urval 
Respondenturvalet bestämdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då intresset är att 

förstå varför vissa faktorer fungerar som skydd för barn som vuxit upp i missbruk, blev 

respondentgruppen naturligt just vuxna barn som vuxit upp i dessa förhållanden. Att det just 

var vuxna barn till missbrukare som skulle kontaktas har att göra med att intresset låg i hela 

deras livsberättelser. Det var också viktigt att utifrån dessa livsberättelser sedan kunna utläsa 

vilka skeden, händelser och faktorer som varit viktiga för dem. Det behövdes även en vetskap 

kring att respondenterna i vuxen ålder inte hade något missbruk eller utmärkande 

normbrytande beteende, då de i så fall skulle ha fallit utanför ramarna för studiens syfte. De 

individer som deltog i intervjuerna var ett målstyrt urval utifrån ovan angiven population. Ett 

målstyrt urval innebär att intervjupersonerna väljs utifrån att de ska kunna besvara 

forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Urvalet består av fem individer, med ett åldersspann 

mellan 29- och 40 år. Alla respondenter har en bakgrund med en eller två föräldrar som levt i 

missbruk under olika tidsepoker i deras liv. Respondenterna valdes utifrån ett subjektivt urval. 

Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) menar att ett subjektivt urval innebär att 

författaren avgör själv vilka som skall ingå i studien. Dock består urvalet endast av kvinnor, 

vilket inte är ett aktivt val och som kanske kan påverka slutresultatet av studien. 

Respondenterna valdes ut bland annat genom snöbollsmetoden, där en intervjuad person gav 

tips om andra som skulle kunna ingå i studien samt bli intervjuade (Widerberg, 2002). 

Kontakt togs med en respondent som var känd av författaren sedan tidigare och personen i 

fråga motsvarade kriterierna för studiens syfte. Utifrån den kontakten gavs förslag på 

ytterligare fyra eventuella respondenter. Dessa tillfrågades och två tackade nej till deltagande. 

Ytterligare två respondenter kontaktades genom tips från vänner och bekanta. Dessa 

accepterade medverkan i studien. 

Till en början kontaktades de tänkta respondenterna via Messenger, en kontakttjänst via 

sociala medier. De kontaktades på detta sätt då detta kan anses vara ett känsligt ämne, och en 

vilja fanns att respondenterna skulle kunna fundera i lugn och ro innan de svarade. Min egen 

hypotes var att respondenterna skulle finna det lättare att tänka över sitt deltagande i studien 

via mail än på telefon, och en önskan var att enbart ha med respondenter som var säkra på sitt 

deltagande. Av den anledningen kontaktades respondenterna inte via muntlig metod. Alla 

respondenter besvarade förfrågan via sociala medier. 

Metoden för urvalet grundar sig i att det är svårt att få tag på respondenter som innehar den 

kunskap och erfarenheter studien eftersökte. Dels kan ämnet för studien uppfattas som 
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känsligt, men det är också så att det är svårt att få tag på individer som är uppväxta i 

missbruksmiljö, som det har gått bra för i livet. Det finns ingen självklar arena att söka dessa 

respondenter på. Det är även så att individer som växt upp i hem med missbruk inte vill 

uppmärksamma detta i en större grad och det är därför svårt att finna dem (Woititz, 2002).   

Tillvägagångssätt 

Intervju 
Respondenterna kontaktades via mail i sociala medier. I mailet beskrevs ärendet, att deras 

medverkan skulle bidra till en c-uppsats, studiens syfte samt vilka ämnesområden en eventuell 

intervju skulle innefatta och vilka intresseområden som fanns inom dessa ämnen. Det fanns en 

tydlighet i poängterandet att deltagandet var helt frivilligt och att respondenterna kunde 

avbryta sin medverkan när de själva ville (se informationskravet under etiska överväganden 

samt bilaga 3). Sju personer tillfrågades, varav fem tackade ja. Vid intervjun fick 

respondenterna även skriva under en blankett, där deras medgivande till intervjun fastställdes, 

samt att de fick information om deras medverkan i uppsatsen (se bilaga 1). En intervju 

genomfördes i min bostad, två intervjuer genomfördes i respondenternas bostäder och två 

intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna varade mellan en 

timme och en timme och tio minuter. Samtliga intervjuer spelades in, dels för att viktig 

information inte skulle missas samt att fokuseringen helt och fullt kunde riktas till 

respondenten vid intervjun. Detta skulle kunna vara svårt om en viss uppmärksamhet behövt 

läggas på att anteckna. Det fanns även en önskan om att transkribera intervjun i sin helhet för 

att lättare kunna analysera den och där fick heller ingen viktig fakta gå förlorad. Alla 

respondenter var medvetna om att intervjun spelades in, men att materialet enbart fanns 

tillgängligt för mig under utformningen av uppsatsen. Innan utförandet av intervjuerna 

utformades en intervjuguide, där de områden som var önskvärda att belysa under samtalet 

samlades (se bilaga 2). En intervjuguide behöver inte följas rakt av, utan funktionen kan bestå 

i att vara ett underlag och hjälp till intervjuaren att ha något att luta sig mot och hålla sig till 

ämnet (Widerberg, 2002). Vid transkriberingen skrevs hela den bandade intervjun ner från 

start till slut, med pauser, avbrott, skratt, tystnad. Detta var ett medvetet val, då inget fick 

förbises, men också för att kunna genomföra en analys av insatsen som intervjuare. För att få 

veta hur stor del jag hade i styrningen av intervjun var det till stor hjälp att verkligen lyssna in 

och skriva ner hela intervjun. En klarare bild av en eventuell påverkan och styrning på 

respondenternas svar uppstod i och med detta. Widerberg (2002) menar att en hel 

intervjuskrift säger mer om både intervjuaren och intervjupersonen än vad ett sammandrag 

gör. Intervjuaren får här tillfälle att studera sig själv och sin egen inverkan på 

intervjupersonen, detta kan vara avgörande information för analysen och tolkandet av hela 

temat.  

Analysmetod 
Vid analys av materialet intogs ett hermeneutiskt synsätt. Detta val grundas i att avsikten med 

analysen är att tolka meningen i materialet, med speciellt fokus på de valda teman som 

intervjuguiden innehöll (Kvale & Brinkmann, 2014). Vad kan utläsas av data och vad innebär 

detta i relation till studiens syfte och frågeställningar, vad kan tydas vara viktigt. En tolkning 

görs av det som sagts i intervjun och därefter söks förståelse och mening med detta. Tolkaren 

blir automatiskt medskapare till texten och de tolkade meningarna (Kvale & Brinkmann, 

2012). Detta innebär att analysen är skapad efter de tolkningar som gjorts av respondenternas 

livsberättelser. Vid analys användes en narrativ analysmetod med inslag av tematisk analys 

eller kodning. En narrativ analys innebär att intervjuaren lägger fokus på respondentens 

historia. De tidsmässiga och sociala strukturerna samt de olika händelseförloppen som 

förekommer, är viktiga komponenter för analysen (Kvale & Brinkmann, 2014; Widerberg, 

2002). En narrativ analys valdes, då händelseförlopp, strukturer och egenskaper hos 



14 

 

respondenterna som varit viktiga i perspektiv till varandra, under hela dennes livsberättelse, är 

viktigt för att besvara studiens frågeställningar. Även en delvis tematisk analys valdes, då 

vissa centrala teman var uppenbara i samtliga intervjuer och kunde analyseras och jämföras 

med varandra och med teorin. Intervjumaterialet som studiens resultat och analys bygger på 

består av 54 sidor transkriberat material. Efter transkriberingen skrevs alla intervjuer ut och i 

samband med utskriftsarbetet startades analysarbetet. Det var i och med detta som likheter 

och skillnader mellan de olika intervjuerna kunde utläsas, samt att paralleller kunde dras. 

Detta gav ett helhetsperspektiv där fokus låg på det mer övergripande innehållet i varje 

intervju. I samband med detta kategoriserades olika stycken i varje intervju under olika teman. 

Dessa teman var dels sådana som stämde överens i flera intervjuer, samt sådana som återfanns 

i intervjuguiden och grundade sig i studiens syfte och frågeställningar. Genom dessa teman 

växte olika kategorier fram. Kategorierna har tillsammans med frågeställningarna legat till 

grund för de olika rubrikerna i resultat- och analysavsnittet. De teman som framkom var 

skyddsfaktorer, försvarsmekanismer, insatser och speciella viktiga händelser, där alla 

meningar som tolkades kunde höra under de olika temana markerades. Sedan utmynnade 

temat i olika kategorier. Kategorierna var bortträngning, förskjutning, regression, 

identifikation, familjerelationer, relationer till andra vuxna, kompisrelationer, 

fritidsaktiviteter, skola, bakgrund, speciella händelser och professionella insatser. Där delades 

meningarna upp ännu en gång under dessa kategorier och analyserades därefter. Exempel på 

meningar som låg under kategorin skola är ”det var skönt att börja skolan, jag gillade skolan” 

och ”skolan var en plats där jag kunde vara mig själv, för det kunde jag inte hemma”. 

Metodologiska reflektioner 

Validitet 
Inom kvalitativ forskning är poängen med studien inte alltid att mäta det man avsett mäta från 

början. Meningen med att göra personliga intervjuer kan vara att det kan komma fram ny 

spännande information som kan vara viktiga komponenter för studiens slutsatser (Widerberg, 

2002). För att mäta validitet i kvalitativ forskning finns vissa frågor som ska besvaras. Är 

forskningsfrågan passande för kvalitativ forskning, passar de valda metoderna 

forskningsfrågan samt hur väl besvarar resultatet forskningsfrågan (Thornberg & Fejes, 

2012). För studiens syfte och frågeställningar var en kvalitativ intervju den forskningsmetod 

som var mest passande (se förklaring under val av metod). De intervjuer som genomförts gav 

den information och kunskap som tillsammans med framtaget teoretiskt perspektiv behövdes 

för att besvara studiens frågeställningar. Tolkningen är att det studien avsåg att undersöka 

undersökts. Dock framkom, tack vare intervjuerna, mer kunskap kring ämnet som hjälpte till i 

analysarbetet. Flyvbjerg (2006) skriver att valet av metod kommer påverka studien i det fall 

då det inte går att göra om exakt samma studie. Det betyder dock inte att samma 

problemområde inte kan undersökas eller att studien inte kan tillföra kunskap till den 

vetenskapliga utvecklingen.  

Reliabilitet  
Objektivitet i studier med personliga intervjuer kan vara ett begrepp som synkroniserar illa. 

Syftet med studien är inte att forskaren ska vara utbytbar, då denne har en stor roll vid 

tolkning av materialet. Att söka kunskap genom samtal eller intervjuer är intersubjektiv och 

social och innebär att intervjuaren och respondenten skapar kunskap tillsammans (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Jag anser att jag, med min förförståelse och utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar haft en stor inverkan på studiens analysdel och därmed slutsatser. Jag tror 

däremot inte att intervjuerna och respondenternas svar hade varit väldigt annorlunda om det 

hade varit en annan person som gjorde intervjuerna. Upplevelsen under intervjuerna, och efter 

att ha lyssnat på samt transkriberat dem, var att respondenterna pratade väldigt fritt under 

samtalen och att jag inte ställde ledande frågor eller uppmanade respondenterna att säga vissa 
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saker. Däremot, i vissa lägen, valde jag att styra respondenten i vissa riktningar i berättelsen, 

det var dock inom de teman som fanns i intervjuguiden. Detta hade en annan intervjuare 

också kunnat göra, då intervjuguiden ska styra intervjun. Respondenternas berättelser och svar 

upplevdes som trovärdiga och sanningsenliga, vilket också styrker reliabiliteten i uppsatsen. 

För att styrka respondenternas uttalanden i resultatet används citat. Henriksson och Månsson 

(1996) menar att användningen av citat inte bara har en illustrativ uppgift utan även hjälper 

läsaren att bedöma trovärdigheten i författarens tolkningar och analyser. Författarna betonar 

därför vikten av att använda citat i en relativt hög omfattning. Denna studie innehåller många 

citat som är direkt återgivna ur intervjuerna. Detta kan tolkas öka studiens reliabilitet. 

Det är väldigt viktigt för reliabiliteten i kvalitativa studier att vara saklig och trovärdig. Ett 

sätt att visa detta är att redovisa grundligt hur forskaren gått till väga och varför olika beslut 

har fattats och vilka överväganden som tagits till vara på (Thornberg & Fejes; Widerberg, 

2002). Studiens metoddel beskriver på ett metodiskt och utförligt sätt hur varje del i arbetet 

tagit form och utvecklats, detta styrker ytterligare reliabiliteten i studien. 

Generaliserbarhet  
Problemet med att göra icke sannolikhetsurval av respondenterna är att det är svårt att säga 

något om den stora population som urvalet är en del av (Danermark m.fl., 2003). Meningen 

med en kvalitativ studie behöver inte alltid vara att resultatet ska kunna vara kvantitativt 

representativt. Kunskap kan vara socialt och historiskt kontextbundna (Kvale & Brinkmann, 

2014; Widerberg, 2002). Generalisering handlar om när, var, hur och för vilka individer eller 

grupper som forskningsresultatet är användbara (Thornberg & Fejes, 2009). En tolkning är att 

min studie kan vara till hjälp i arbetet med barn som växer upp i hem med missbruk. Detta för 

att mina respondenter påvisade ett stort antal liknande resurser och egenskaper som var av 

stor, och ibland avgörande, betydelse för deras positiva utveckling. Dock visar studien mer 

förståelse för vilka skyddsfaktorer som kan vara bidragande krafter för att skydda de utsatta 

barnen, än att helt sanningsenligt säga att dessa faktorer gäller för alla barn i liknande 

situationer. Flyvbjerg (2006) menar att även om det i de flesta kvalitativa studier inte går att 

återinföra exakt samma studie rent praktiskt betyder det inte att kunskapen från studien inte 

kan användas för att tillföra kunskap till vetenskapsområdet.  

Att jag valt att enbart göra fem intervjuer kan göra att den formella generaliserbarheten blir 

sämre. Flyvbjerg (2006) skriver dock att formell generalisering endast är en av många vägar 

att uppnå kunskap. Kunskap kan samlas in genom att studera ett enda fall och använda 

lärdomen utifrån hur just det området eller de processerna fungerar som exempel för hur 

liknande förlopp fungerar. Dessa studier kan därför vara centrala för vetenskaplig utveckling. 

Etiska överväganden 
I Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2013) står de grundprinciper studien bör ta i beaktande 

när det kommer till etiska överväganden och frågor. Forskningskravet innebär att den 

forskning som utövas håller hög kvalitet och innehåller viktiga frågor för att föra kunskapen 

och utvecklingen framåt. Andra krav som ska ställas på studien är individskyddskravet, vilket 

är ett begrepp som innebär att individer i studien inte får utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta anses som den självfallna utgångspunkten för 

denna typ av överväganden. Informationskravet innebär att alla individer som deltar i studien 

ska vara medvetna om varför de deltar i studien och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Individen skall även bli informerad om att denne kan avbryta sin medverkan och 

att deltagandet är frivilligt. Detta krav uppfyllde jag, läs mer ovan, under tillvägagångssätt 

intervju. I samtyckeskravet förutsätts att de individer som ingår i studien ska ge sitt samtycke 

till medverkan. Vid intervjutillfället fick samtliga respondenter skriva under ett 

informationsblad om medverkan samt sitt samtycke till medverkan. Konfidentialitetskravet, 
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att personuppgifter ska bevaras konfidentiellt samt nyttjandekravet, att materialet endast får 

användas till den överenskomna studien är krav som min studie har följt, då det enbart är jag 

som hanterat det konfidentiella materialet och respondenterna är anonyma i studien. Alla 

namn som används i studien är fiktiva, vilket även ökar konfidentialiteten.  

Den kunskap som frambringas genom en intervju är beroende av den sociala relationen 

mellan intervjuare och respondent. Intervjuaren har till uppgift att få respondenten att känna 

sig bekväm i situationen, så att denne vill prata om vad som ibland kan vara känsliga ämnen. 

Här krävs det en hårfin balansgång mellan att få fram viktig kunskap samt att visa etisk 

respekt för respondentens integritet (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta var viktigt för mig att 

beakta i mina intervjuer, då de behandlade ett ämne som kan vara skamfyllt och känsligt hos 

respondenten. Om det inte är det idag så har det kanske en gång varit det, och min intention 

var aldrig att få fram händelser som var övermäktiga för respondenten. Tvärtom var det att 

hitta positiva erfarenheter och egenskaper i individens uppväxt.  

Det kan inom den kvalitativa forskningen råda en etisk konflikt mellan att erhålla kunskap 

och etisk omsorg om respondenten (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag kunde uppleva att 

respondentens kroppsspråk och det hon förmedlade, inte alltid överensstämde med hennes 

egen uppfattning om situationen. Där ställdes jag som forskare i ett etiskt dilemma, då jag vill 

förmedla en så rätt kunskapsbild av respondenternas utvecklingshistoria som möjligt. Kvale & 

Brinkmann (2014) menar att intervjuaren kan gå miste om värdefull kunskap om hon bara 

lyssnar till respondentens verbala svar, då denne kan besitta ett stort försvar och förnekande i 

sin berättelse. 
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Resultat och analys 
Respondenterna i intervjuerna består av fem kvinnor, med en åldervidd mellan 29-40 år, 

Stina, Klara, Emelie, Lina och Ann-Sofie (observera att namnen är fiktiva). Alla 

respondenterna är födda i ett hem med båda sina föräldrar, där minst en av föräldrarna är 

alkohol- eller narkotikamissbrukare och har missbrukat under olika tidsepoker av 

respondenternas liv. Under uppväxten har tre av respondenterna vuxit upp med båda sina 

biologiska föräldrar, Emelie har bott hos sin mamma som haft ensam vårdnad om henne och 

Ann-Sofie blev fosterhemsplacerad när hon var tre år gammal. Respondenterna har 

gemensamt att de kommer från relativt stora familjer, där den respondent med minst antal 

syskon är tre barn i familjen, och den med flest antal syskon är sju barn i familjen. De är 

födda och uppvuxna i mindre samhällen i Sverige. Idag är alla respondenter vuxna och alla 

utom Emelie lever i kärleksrelationer. Alla utom Lina har egna barn som de bor tillsammans 

med. Alla respondenter har arbeten och en fungerande ekonomi. Det som även förenar de 

olika respondenterna, förutom Ann-Sofie, är att de själva upplever, trots sina föräldrars 

missbruk, att de haft relativt trygga uppväxter. 

Skyddande faktorer för respondenterna 

Bortträngning som skyddsfaktor 
Emelie växte upp i en liten ort på landsbygden. Hennes pappa sattes i fängelse för 

narkotikainnehav redan när hon var ett år gammal och mamman träffade snabbt en ny kille, 

som också missbrukade och som dessutom misshandlade mamman.  

 Jag var väl fyra ungefär och han, han letade efter mamma och mamma hade gömt sig 

någonstans för han gick bärsärkagång med yxan och sa att han skulle döda henne och då sa 

han att om du inte säger vart mamma är så ska jag, och så höjde han näven, men det är den 

känslan och de där svarta ögonen som bara, och så jag lite tyst pekade bara på vart mamma 

var, men sen kommer inte jag ihåg vad som hände efter det. 

Emelie berättar att det är det enda negativa minnet hon har från barndomen, att hon annars 

minns det som en ”bullerbykänsla”, där familjen bodde i ett brukssamhälle och hon märkte 

aldrig av något konstigt. Även om hon nu i efterhand vet att det förekom mycket narkotika i 

hemmen. Hon beskriver att hon ibland kan få tillbakablickar av vissa bildsekvenser och då vet 

hon inte om det är verkliga minnen eller om hon drömt dem. Hon berättar även att hon och 

mamman nu i efterhand har pratat om uppväxten och hon minns den inte alls lika rörig som 

mamman beskriver den. Freud (1994) menar att ett av jagets försvar mot ångest och svåra 

situationer som barnet inte klarar av att hantera kan vara bortträngning. En tolkning är att 

Emelie har trängt bort många av de ångestfyllda och oroliga minnena från sin uppväxttid och 

endast har kvar de lustfyllda och goda minnena. Detta för att hon lättare ska kunna hantera sin 

uppväxtsituation. Sjöbäck (1984) skriver att obehagliga minnen och minnen som styrs av 

rädsla har barnet lättast att förtränga. Det kan tolkas som att Emelie har behövt använda sig av 

bortträngning för att kunna hantera de år som de bodde tillsammans med denne missbrukande 

och misshandlande man. Denna försvarsmekanism kan ha fungerat som ett skydd för Emelie. 

Emelie beskriver vidare att hon inte har lust att varken prata eller tänka så mycket på det som 

pappa har gjort eller hur han levde, hon känner att han kan få leva gott de år som är kvar. 

Detta kan förstås som ett tecken på att det är för jobbigt för jaget att ta fram de bortträngda 

minnena, och därför väljer Emelie att fortsätta leva med denna försvarsmekanism. 

Både Klara och Stina menar att de minns en relativt bra barndomstid. Deras föräldrar 

hamnade på behandlingshem när de bara var några år gamla. Klara var 3 år och Stina var 

cirka 4 år. Klara säger: 

Då höll de nog på och knarkade rätt så rejält mamma och pappa och det var väl efter det de 

kände att nej, vi måste ta tag i det och efter det fick de ju komma till behandlingshemmet, 

så jag tycker att jag har haft en ganska bra uppväxt faktiskt. 
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Stina beskriver sin uppväxt, innan hennes föräldrar kom på behandlingshem, som att det var 

ganska mycket fest och mycket folk hemma hos dem hela tiden. Hon minns vissa 

bildsekvenser av att det var mycket glas och flaskor på bordet och hon vet att hennes mamma 

och pappa festade mycket med sina storasystrars mamma och nya kille. ”Det var väldigt 

mycket folk hit och dit och mamma och pappa festade väldigt mycket, och vi barn var ju mitt 

uppe i det hela tiden”. Stina beskriver vid en period senare i hennes liv, när hennes föräldrar 

börjat dricka igen, som en period i livet med väldigt mycket luckor. Hon kommer inte ihåg 

riktigt vad som hände och tiden flyter ihop. Hon menar att hon lärde sig att ignorera saker och 

tror att det är därför hon har så mycket luckor från sin uppväxt.  

En tolkning är att både Stina och Klara använder sig av försvarsmekanismen bortträngning i 

sina beskrivningar av sin uppväxttid. Stina säger klart och tydligt att hon har minnesluckor 

och att mycket av det hemskaste är bortglömt. Klara beskriver i ena meningen hur hennes 

föräldrar knarkade väldigt mycket och i nästa att hon upplever att hon haft en väldigt bra 

barndom. Detta kan tolkas som bero på att bortträngningsmekanismen hjälper dem att minnas 

det som var bra och lustfyllt med uppväxten. Tolkningen kan styrkas i Sjöbäcks (1984) 

beskrivelse av att barnet har lättast för att förtränga obehagliga minnen i relation till positiva 

och lustfyllda minnen. Det kan dock även vara så att de glömt händelser och känslor från sin 

barndom, då detta var cirka tjugo år sedan. 

Förskjutning som skyddsfaktor 
Ann-Sofie blev fosterhemsplacerad redan när hon var tre år gammal. Ann-Sofies pappa var 

gravt alkoholiserad och misshandlade Ann-Sofie, hennes syskon och hennes mamma. Ann-

Sofie beskriver minnet från dagen för bortlämnandet som kristallklart: 

Det är ett sånt där minne som aldrig försvinner och den där känslan av vad gör jag här, 

varför ska jag vara här och min mamma vinkar och åker, så det var tufft. 

Ann-Sofie har fått veta i efterhand att tanken med placeringen var att det skulle vara 

avlastning för hennes mamma, då hon inte klarade av att ta hand om Ann-Sofie i sin tuffa 

situation. Placeringen blev dock permanent, och nästa gång Ann-Sofie träffade och pratade 

med sin mamma var hon tretton år. I fosterfamiljen hade Ann-Sofie svårt med anpassning och 

att knyta an. Hon ville inte ha kroppskontakt och värjde sig när de ville att hon skulle sitta i 

knä och kramas. Hon beskriver att efter ett tag förändrades fosterföräldrarnas sätt gentemot 

henne, till att bli hårt och kallt istället för varmt och närhetssökande. Ann-Sofie tror att detta 

berodde på att de inte fick någon kärlek tillbaka från henne. Senare beskriver Ann-Sofie sin 

svårighet med varaktighet i pojkvänsrelationer under sin uppväxt: 

När det gäller pojkvänner har det alltid varit jag som brutit, alltid, och det tror jag berodde 

på att jag var väldigt bitter över att jag hade en familj som lämnade bort mig, min första 

biologiska, och sen hamnade jag i en familj, min fosterfamilj, som också övergav mig. Så 

jag tror någonstans att varje gång jag gick in i en relation var jag väldigt mån om att det är 

jag som ska styra när det tar slut.   

Förskjutning innebär att individen kanaliserar sin ilska och sina otillåtna impulser på ett annat 

objekt än det som utlöste känslorna från början (Sjöbäck, 1984). Ann-Sofies reaktion på 

närhet och anknytning gentemot fosterföräldrarna, samt hennes kontrollbehov vid 

relationsavslutningar, kan förstås som ett tecken på förskjutning från hennes sida. Hon överför 

sin ilska över att ha blivit bortvald och bortlämnad gentemot sin mamma och sin familj på 

sina fosterföräldrar, och låter dem därför inte skapa någon närmare känslomässig kontakt med 

henne. Det kan även tolkas som ett försvar för att inte utsätta sig själv i en situation där hon 

känner sig övergiven igen. Om hon inte skapar en anknytning till den nya familjen behöver 

hon heller aldrig bli känslomässigt nedbruten vid ett eventuellt bortlämnande. I relationer med 

pojkvänner är tolkningen densamma, Ann-Sofie förskjuter sin rädsla och sin besvikelse på att 

bli lämnad av sin mamma på sina pojkvänner och måste därför alltid vara den som lämnar 
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dem. Hon har en rädsla för att bli lämnad och försvarsmekanismen förskjutning hjälpte henne 

att hantera problemet och fungerade därför som ett skydd för henne under uppväxten. Ann-

Sofie beskriver även att hon var ganska utåtagerande i skolan och periodvis ganska besvärlig 

där. Detta kan också tolkas som ett tecken på förskjutning. Ann-Sofie visade sin frustration 

över sin hemsituation och sin hemmiljö genom att agera ut sina känslor i skolan istället för 

hemma.  

De andra respondenterna skildrar också att de någon gång under sin uppväxt haft problem 

med skolan, och då oftast när det varit som rörigast hemma. Klara beskriver att hon var i 

skolan, men satt i cafeterian: 

Jag var ju i skolan, fast jag var i cafeterian. För det var ju ingen som var på mig att jag 

skulle gå i skolan. Jag fick ju med mig lappar hem, men det var ju ingen som brydde sig. 

Emelie förklarar att när hon gick på gymnasiet bodde hon på ett elevhem och där festades det 

konstant, vilket resulterade i att hon inte klarade av skolan. Hon struntade lite i den och även 

om hon var på lektionerna så sov hon igenom dem. Lina menar att under högstadietiden så 

orkade hon inte riktigt med skolan, trots sina höga prestationskrav, hon struntade i allt. Hon 

beskriver att hon ofta kom sent på morgonen och gjorde det mesta för att slippa vara i skolan. 

Stina framställer sin högstadietid som oerhört rörig, med väldigt mycket skolk. Hon ville inte 

vara i skolan, så då struntade hon i att vara där helt enkelt. Att utöva frustration och en form 

av vanmakt över skolan och sina skolresultat kan ses som ett sätt att utöva förskjutning. 

Genom att försvara sig mot den ångestladdade känslan av vanmakt och frustration över sin 

hemsituation så kan detta visa sig i form av förskjutning av dessa känslor på skolan. På 

samma sätt beskriver Sjöbäck (1984) att förskjutning kan visa sig genom att individen riktar 

sina emotioner mot andra objekt än de som framkallade känslorna.  

Stina beskriver vidare att hennes uppväxt var fylld av väldigt mycket ilska. Hon var arg på allt 

och alla. Hon skildrar även en stor besvikelse och ilska gentemot sina föräldrar för att de, när 

Stina var tretton år, börjat dricka igen: 

Man blev väldigt arg för man hade ingen att ty sig till eller ingen som gav en den där 

tryggheten. Det är nog mitt största minne av relationen till mamma och pappa och speciellt 

till pappa är att jag kände ett så intensivt hat mot honom, jag hatade honom och det hade 

nog att göra med att jag var så besviken. 

Stina beskriver visserligen att hon känner en ilska, hat och frustration gentemot sina föräldrar, 

men detta kan även tolkas som att hon använder sig av försvarsmekanismen förskjutning. 

Detta då hon beskriver att hon är arg på allt och alla under den här tiden. Stina kunde inte 

prata med sina föräldrar och beskriva sin frustration, och då var det lättare för hennes psyke 

att ta ut det på andra saker och personer än att möta ångesten i relationen med sina föräldrar. 

Denna förskjutning av känslor menar Sjöbäck (1984) kan vara typiska tecken för att individen 

använder sig av försvarsmekanismen förskjutning. 

Stina återger även att hon led av en extrem dödsångest som barn. Hon kunde inte sova på 

nätterna och har fortfarande, i vuxen ålder, problem med att somna på kvällarna. Hon säger att 

hon var väldigt orolig som barn och de känslorna sitter fortfarande kvar i henne. När vi pratar 

om hennes uppväxt berättar hon att: 

Mamma har sagt att jag försökte väcka mamma och pappa utan att lyckas för att de var 

däckade. Jag kommer så väl ihåg när mamma och pappa skulle gå och lägga sig samtidigt 

som vi barn och det blev mörkt i huset och alla sov, det tyckte jag var jättejobbigt och det 

kommer nog från sådana upplevelser som jag inte riktigt kommer ihåg. Det präglar mig än 

idag, att leva med lite ångest. 

Detta kan tolkas som att förskjutningen visas i att Stina överför sin rädsla för att hennes 

föräldrar ska dö på en egen dödsångest och rädsla för att somna. Det kan vara så att hon 
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trodde att hennes föräldrar var döda då hon inte kunde väcka dem, vilket ledde till en ångest 

jaget inte kunde hantera. Stinas sätt att hantera händelsen kan ha varit att förskjuta den till en 

egen rädsla för att somna på natten, vilket lever kvar än idag. Förskjutning kan visas i form av 

att individen förskjuter sin rädsla på/över något till något annat som är mer hanterbart för 

individen (Sjöbäck, 1984).   

Lina har alltid levt med ett extremt kontrollbehov och ett väldigt högt prestationskrav. ”Jag 

minns ett engelskaprov och jag hade ett fel och höll på att bryta ihop totalt och då kanske jag 

gick i femman, fyran”. Den prestationsångesten och det behovet av att ha kontroll över sina 

resultat kan förstås som en förskjutning till att det var en kaotisk hemsituation som Lina inte 

kunde kontrollera. Sjöbäck (1984) menar att barnet med hjälp av förskjutning kan utlösa en 

affektreaktion i ett annat sammanhang eller i en annan situation än den som egentligen var 

anledningen till känslan från begynnelsen. Detta kan förstås som att Linas överdrivna 

känsloreaktion över sitt engelskaprov egentligen bottnar i affekter över hemsituationen. 

Alla respondenter beskriver att de har ett stort behov av att känna trygghet i sina liv och 

särskilt i sina val av relationer. Lina säger:  

Jag har nog alltid haft ett behov av att känna trygghet. Som kanske beror på att det inte 

alltid var så tryggt när jag växte upp. Just vänner så vill jag ha folk som jag kan vara den 

jag är och så att man kan, att folk skattar en så, att man kan vara lite som man är. Att man 

känner sig trygg, ingen som ska vara dum eller elak eller så. 

Klara menar att det viktigaste med hennes relation idag är att hennes man får henne att må bra 

och att hon känner sig trygg med honom. Ann-Sofie beskriver att killar som är svajiga och där 

det händer saker hela tiden aldrig har tilltalat henne, hon har alltid sökt sig till trygga, stabila 

killar. Även Stina säger att det viktigaste med hennes relation i vuxen ålder är att hennes man 

är en trygg, stabil person som står med båda fötterna på jorden, och som hon kan lita på. Att 

respondenterna anser att dessa egenskaper är det viktigaste i deras relationer och i sökandet 

efter relationer kan vara att de använder sig av förskjutning. Sjöbäck (1984) menar att 

förskjutning kan visas i form av fobisk projektion, att individen förskjuter sin rädsla för något 

över till något annat som de kan påverka. Även om några av respondenterna uppger att de 

upplevde trygghet när de växte upp, kan det tolkas som att de i själva verket saknade det. 

Därför förskjuter de känslan av trygghet från sina föräldrar in i dagens relationer. Emelie 

säger att hon har ett behov av att få känna sig trygg och har stora problem med män som 

brusar upp. Även detta kan tolkas som en förskjutning från hennes tid då mamman levde med 

den våldsamme mannen, till en rädsla att själv hamna i ett förhållande där mannen är våldsam 

och det förekommer misshandel. 

Regression som skyddsfaktor 
Ann-Sofie beskriver att när hon var sexton år var hon inte välkommen hem till sin fosterfamilj 

längre. Ann-Sofie hade under sin tonårsperiod varit med i en ungdomsverksamhet organiserad 

av kyrkan i det samhället hon växte upp. Där hade hon lärt känna och öppnat sig för en ledare 

och hans fru, vilka erbjöd Ann-Sofie att bo hos dem samt att hjälpa henne att hämta sina saker 

hos fosterfamiljen. Ann-Sofie upplevde ett jättestarkt förtroende för ungdomsledaren och hans 

fru och kände sig trygg i deras hem och välkommen in i deras familj. Hon beskriver dock 

ändå den tiden som att hon hade en del jobbiga perioder och att hon gjorde lite tonårsrevolt. 

Sjöbäck (1984) menar att regression ofta sker när en impuls i ett senare utvecklingsstadium 

blivit ångest- eller skuldbelastat. Individen går då bakåt i utvecklingsstadier och söker 

bekräftelse på ett mer primitivt sätt, exempelvis genom att vara mer 

uppmärksamhetskrävande. Denna situation kan förstås som att Ann-Sofie använde sig av 

försvaret regression som skydd i sin utveckling. Att bli utslängd från sin fosterfamilj var för 

henne en ångestladdad situation, särskilt med tanke på hennes barndom och att hon en gång 

tidigare blivit bortlämnad, då av sin biologiska mamma. Denna situation hanterade Ann-Sofie 
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genom att regrediera till ett tidigare utvecklingsstadie. Hon var vid den tiden sjutton-arton år, 

vilket kan tyckas vara aningen sent att tonårsrevoltera. Detta kan tolkas som ha varit Ann-

Sofies sätt att hantera den situation som uppstod. Hon blev besvärlig och sökte 

uppmärksamhet i en miljö där hon kände sig trygg. Ann-Sofies beteende kan även tolkas som 

en naturlig del av utvecklingsprocessen under tonårstiden, dock kan hennes beteende ha blivit 

förstärkt genom hennes upplevelse av att bli utslängd från hemmet. 

Identifikation som skyddsfaktor 
Alla respondenter återkommer i sina livsberättelser till olika människor som har varit 

betydelsefulla för dem i livet, olika förebilder. Stina beskriver en tydlig röd tråd i valet av 

nära relationer i sitt liv. Hon har sökt förebilder som står för och lever det liv som hon själv 

inte fick leva, det normala livet. Stinas första bästis skaffade hon i lågstadiet och de var 

bästisar under hela låg- och mellanstadiet, sedan flyttade Stinas familj. Stina beskriver 

bästisen som sin största förebild, då hon enligt Stina levde det perfekta livet: 

Hon levde ett perfekt liv enligt mig, hennes föräldrar var fina människor och de bodde i ett 

fint hus, hon blev min förebild. Tyckte hon om bananer så tyckte jag om bananer, spelade 

hon fotboll så skulle jag spela fotboll och så, det var väldigt sådär. 

När familjen flyttade så skaffade sig Stina en ny bästa kompis, och hon beskriver den 

relationen lite likadan. Enligt Stina hade den nya bästisen samma kvalitéer som den gamla 

bästisen hade och hon blev hennes nya förebild. Klara beskriver att hennes största förebild när 

hon var liten var hennes storebror, vilken hon även tyckte om att umgås mycket med. Hon 

ville vara som han och ser tillbaka på sig själv mer som en lillebror än en lillasyster. När 

Emelie framställer sig själv så beskriver hon sig med de egenskaper som hon upplever att 

hennes egen mamma har. Genom hela hennes livsberättelse kan man utläsa att hennes 

mamma är hennes största förebild, vilket hon även bekräftar i en konkret ställd fråga. Sjöbäck 

(1984) menar att genom identifikation assimilerar individen någon annans beteende och 

egenskaper in i sin egen personlighet. Individen tar över den andra personens karaktärsdrag, 

intressen och åsikter och gör dem till sina egna. Individen skapar ofta identifikation med en 

person som denne känner en stark känslomässig koppling till. En tolkning är att 

respondenterna använder sig av identifikation, då de delvis påverkat och ändrat sin egen 

personlighet för sin vilja att bli som sina förebilder. Detta kan förstås som att identifikation 

har fungerat som ett skydd för respondenterna, då det kan behövas identifikation med positiva 

förebilder runt omkring individen för positiv utveckling, särskilt om det finns en brist på 

förebilder i det egna hemmet. En annan tolkning är att respondenterna sökt förebilder utan att 

använda sig av försvarsmekanismen identifikation. I Emelies fall skulle hennes efterliknelse 

av sin mamma kunna vara ett naturligt sätt för ett barn att se upp till och vilja vara lik sin 

mamma, samt ha sin mamma som förebild.  

När Stina var sexton år blev hon placerad hos en kvinna som hon beskriver som fantastisk, där 

Stina enbart minns omställningen som positiv: 

Det var så skönt att kunna komma hem och slippa oroa sig för att det var fylleslag hemma, 

det var så skönt att komma hem och veta att man kunde få lite lagad mat och inte behöva 

göra allting själv. 

Kvinnan blev Stinas nya förebild och Stina anser själv att det var mycket tack vare henne som 

hon kom på fötter igen och fick ordning på sitt liv. Stina beskriver att hon tog efter 

fosterhemsmammans värderingar och fick helt andra perspektiv på sig själv och på sitt liv. 

Här kan identifikationen tolkas som ett positivt inslag, då Stina helt plötsligt genom 

identifikationen till familjehemsmamman fick ett annat synsätt och i och med det en positiv 

framtidstro.  
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Alla respondenter beskriver en önskan och längtan efter att få vara normal. En tolkning är att 

identifikationen kan ligga i begreppet normal och att begäret efter det normala blir ett sätt att 

forma sitt liv. Lina berättar om att hon under sin uppväxt hela tiden hade en strävan efter 

något annat, att kunna ha pengar, att inte känna att man var annorlunda än sina kompisar. Hon 

hade en vision och en motivation att visa de andra att hon skulle bli något annat än vad hennes 

föräldrar var. Stina förklarar att hennes önskan att vara normal har varit hennes drivkraft 

genom livet: 

Sen också den här längtan som jag alltid haft efter att få vara normal. För det tror jag har 

varit en ganska stor drivkraft, att få bli den som man vill bli och det är inga stora drömmar, 

men så blev det för mig. 

Klara beskriver sin känsla av utanförskap och en längtan efter att få vara normal när hon och 

hennes familj bodde på behandlingshem för missbrukare: 

Man märkte ju att vi är något annat. De är normala och vi är konstiga. Lite som att vi skulle 

tillhöra någon sekt, då det var verkligen vi och dom. Så jag skämdes för att vara från 

behandlingshemmet, det var inget man ville berätta om och det märkte man ju jättetidigt. 

Det kan förstås som att identifikationen i dessa fall har varit som en strävan för 

respondenterna att ändra sina liv och få det ”normala” livet. Sjöbäck (1984) menar att 

känslomässiga band såsom kärlek och tillgivenhet kan skapa identifikation. Respondenterna 

skapar en identifikation gentemot det normala livet tack vare de känslomässiga banden i form 

av tillgivenhet och strävan mot detta liv. Därmed även mot de som enligt dem innehar detta 

liv.  

Familjerelationer som skyddsfaktor 
Alla respondenter utom Ann-Sofie beskriver en väldigt nära relation till en eller båda sina 

föräldrar under uppväxtåren, trots att de i perioder har levt i missbruk.  

Lina berättar att hon alltid haft en väldigt bra och nära relation till sin mamma. Mamman har 

varit den som varit mest närvarande och det var där Lina och hennes syskon bodde efter att 

hennes föräldrar skiljde sig när hon var tre år. Lina menar att det var inget alternativ att bo hos 

pappan då han hade alkoholproblem redan då och fullt upp med att ta hand om sig själv. Lina 

kunde alltid under sin uppväxt komma till sin mamma om det var något, dock förändrades 

detta under Linas högstadieperiod, då mamman levde med alkoholiserad man och hade egna 

psykiska besvär. Lina beskriver situationen som en stor förändring i hennes hemmiljö, och 

hon kan idag se att förändringen mellan henne och hennes mamma berodde på de ändrade 

hemförhållandena. 

Det förändrades ju så, absolut att hon var ju sjuk och mådde dåligt och sådär, och då har väl 

inte hon samma kraft heller när det är tonåringar hemma. 

Lina mer eller mindre flydde hemifrån vid den här tidpunkten och levde hos sin dåvarande 

pojkvän, där hon hade en trygg plats. Den något äldre pojkvännen var ett stort stöd och en 

viktig relation för Lina under den här tiden. Hon menar vidare att hon alltid har haft en väldigt 

nära relation till sina helsyskon, varpå hennes storasyster många gånger agerat mamma till 

Lina, när hennes egen mamma har brustit i den rollen. Flera studier visar att en av de 

viktigaste skyddsfaktorerna för barnets utveckling är att ha en trygg och känslomässig 

anknytning och god relation till vuxna i familjen eller närmiljön. I familjer där det 

förekommer missbruk blir också syskonrelationer väldigt viktiga för barnets trygghetskänsla 

(Andersson, 2008; Sommerschild, 1999; Werner & Johnson, 2004). Det kan tolkas som att 

Linas goda och trygga relation till sin mamma och sina syskon har varit väldigt viktiga i 

hennes gynnsamma utvecklingsprocess. Hon beskriver att hon alltid känt att hon kunnat 

komma till sin mamma om det varit något, och i de fall där mamman inte orkat så har hon haft 
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sina syskon. I ett utsatt läge hade hon även sin dåvarande pojkvän att ty sig till och söka stöd 

hos.      

Stina, Klara och Emelie redogör även de för bra och viktiga relationer till föräldrar och 

syskon. Stina berättar om en väldigt kärleksfull familjemiljö och menar att hennes mamma 

och pappa alltid har varit väldigt omhändertagande och även om de haft problem så har de 

alltid varit väldigt måna om henne och hennes syskon. När Stina var liten och innan hennes 

föräldrar kom till behandlingshem för första gången, så hamnade hon och hennes syskon på 

barnhem några månader. Hon menar att det var det som fick föräldrarna att skärpa till sig. 

”Ja, för vi barn var ändå viktigast för dem även om de festade så var vi väldigt viktiga och då 

ville de ordna upp allt och få tillbaka oss”. 

Stina beskriver att även i de perioder när hennes föräldrar missbrukade som mest, kände hon 

ändå att hon alltid haft en bra relation till sin mamma. De dagar när mamman var nykter så 

kunde de ha jättetrevligt hemma tillsammans och sitta och prata länge. Det har alltid funnits 

en ärlighet mellan dem som Stina känner har varit viktig för henne. En tolkning är att den nära 

relationen och goda anknytning som Stina känner till sin mamma har skapat en trygghet och 

fungerat som en skyddsfaktor för Stinas gynnsamma utveckling. Stina uppger även att det 

mellan henne och hennes syskon har varit väldigt nära och bra relationer.  

Sen mellan oss syskon har det alltid varit supertight. Och det är väl för att vi är så nära i 

ålder, men det har alltid varit väldigt bra. Sen har det väl behövt vara det i perioder också, 

då vi varit mycket själva. Som de stora, Karin och Sofie har ju fått tagit hand om oss väldigt 

mycket och varit barnvakt och så. 

Studier visar att även om familjen utsätts för allvarliga kriser och missförhållanden så kan 

familjeprocessen göra att relationerna i familjen blir starkare och det skapar en ännu större 

sammanhållning, vilket är en viktig skyddsfaktor för barnet (Andersson, 2008; Sommerschild, 

1999; Werner & Johnson, 2004). Det kan förstås som att det är sådana relationer som Stina 

beskriver när hon påpekar att banden och relationerna syskonen emellan har behövt vara bra, 

då de har fått vara och klarat sig mycket själva. 

Klara säger att hon hade en bra relation till sina föräldrar och sina syskon. Hon påpekar dock 

att hennes mamma och pappa alltid kändes stressade, de hade ju så många barn, så även om 

de inte hade så mycket tid till henne upplevde hon att relationen dem emellan var bra. Klara 

var ganska tillbakadragen som barn och sprang ofta iväg och lekte själv. För Klara var 

förhållandet till sin bror särskilt viktigt under uppväxtåren. 

David var ju min största förebild när jag var liten, det var han jag gick in till när jag var 

rädd och vaknade på natten. Jag gick inte in till mamma och pappa, för pappa blev så arg 

kommer jag ihåg, och då hängde jag mycket med David. 

En tolkning är att Klaras relation till sin bror var en väldigt viktig skyddsfaktor för henne 

under hennes uppväxttid. Då Klara växte upp i en familj med mycket syskon som hördes och 

syntes mycket, och hon beskriver sig själv som lite tillbakadragen, och sina föräldrar som lite 

stressade, så kan det förstås som att även om hon hade en bra relation till sina föräldrar, hann 

de inte alltid med att ge henne den uppmärksamhet hon behövde. Det kan ha varit så att det 

var andra syskon i familjen som var mer framåt och därför fick mer uppmärksamhet från 

föräldrarna. Den uppmärksamhet Klara behövde kan hon ha fått från sin bror istället. Det kan 

även tolkas som att Klara valde att gå till David då hon beskriver att hon såg honom som en 

förebild (se under rubriken identifikation som skyddsfaktor) och att hon därför kände sig mest 

trygg med honom. Studier (Andersson & Andersson, 2008; Sommerschild, 1999; Werner & 

Johnson, 2004) visar att i hem med missbruk kan syskonrelationer kompensera relationen 

mellan barnet och föräldern, i de fall då denna är bristfällig. 
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Även Emelie skildrar sina familjerelationer som väldigt positiva. Hon ser sin mamma som en 

förebild, då hon klarade att komma ur sitt missbruk och varit nykter sedan Emelie var 8 år. 

Emelie menar dock att hon haft en nära och varm relation med sin mamma även när mamman 

missbrukade, och att hon är glad över att hon fick bo kvar hos sin mamma under mammans 

tid på behandlingshem. 

Vi har alltid haft en kärleksfull familj, när man pratar med kompisar runt omkring så är det 

inte många som har det och det är ju ganska konstigt, eller hur man ska se det, med tanke på 

det som vi varit med om. Väldigt kärleksfull och vi är ju många syskon. 

Att ha en nära relation, mycket stöd från och en bra kontakt med sina syskon är viktiga 

faktorer för bra adaption som vuxen. Dessa kontakter fortsätter oftast i vuxen ålder också, och 

det blir väldigt viktigt för dessa barn att fortsätta upprätthålla goda relationer till sina syskon 

(Bengtsson & Gavelin, 2004; Werner & Johnson, 2004). Emelie beskriver att hon fortfarande 

än idag har en väldigt nära relation till sina syskon och att detta är väldigt viktigt för henne, 

och för hennes syskon, att upprätthålla. Emelies kontakt med sin pappa har sett olika ut under 

uppväxtåren. Pappan åkte i fängelse för narkotikainnehav när Emelie bara var ett år, och 

under de åren han satt i fängelse och under de efterföljande åren minns Emelie endast 

sporadisk kontakt med sin pappa. Hon och hennes syskon åkte och hälsade på honom ibland 

och ibland kom han och hälsade på dem. 

Mamma har alltid haft ensam vårdnad, men jag har inget minne av att jag träffade pappa 

kontinuerligt under den tiden. Han kom väl ut och sen var han lika mycket i drogerna igen 

och det har han ju varit tills, ja, nu är det väl nio år sen som han varit drogfri. Det var alltid 

den här besvikelsen när han skulle komma och hälsa på, då kunde han ringa och säga att 

han var sjuk fast man visste att han inte var sjuk, för man såg det på mamma och Hans. Ja, 

mammas man såg att det inte var så, han har ju också knarkat så det vet man ju. 

Emelie beskriver en enorm besvikelse gentemot sin pappa och den relationen som aldrig 

riktigt fick bli bra. Hon skrev många brev och uttryckte detta för honom i breven. Hon 

förtydligade att hon ville att han skulle bli frisk, men att hon inte hade någon önskan av att 

vara med honom. En stark känsla hos barn till missbrukare är känslan av besvikelse över att 

det inte går att lita på föräldern. Om barnet inte får hjälp med den känslan kan konsekvensen 

bli att barnet inte litar på någon, inte sig själv heller (Bengtsson & Gavelin, 2004). En 

tolkning är att i den här frustrationen och besvikelsen gentemot sin pappa har Emelie haft en 

enorm skyddsfaktor i sin mamma. Hennes mamma har alltid funnits där, enligt Emelie, trots 

sina egna bekymmer och trots sitt eget missbruk. Mamman har hjälpt henne att se att hon i 

alla fall kan lita på en förälder, då hennes pappa har brustit i sin föräldraroll. Detta, samt 

hennes nära och viktiga syskonrelationer kan förstås vara en stor del i Emelies positiva 

utveckling.  

Ann-Sofie fosterhemsplacerades när hon var tre år gammal och beskriver de första åren med 

sin biologiska familj som väldigt färgade av rädsla. Hon hade en gravt alkoholiserad pappa 

som även misshandlade Ann-Sofie, hennes syskon och hennes mamma. Hon säger att det 

positiva som hon kan minnas från den tiden är gemenskapen mellan syskonen. ”Det ljusa jag 

kan minnas är samhörigheten mellan oss syskon, att det ändå fanns där, att vi var en enhet”. 

På samma sätt beskriver Werner och Johnson (2004) att när familjer utsätts för allvarliga 

kriser så kan en större sammanhållning mellan syskonen skapas. Detta kan förstås i relation 

till Ann-Sofies fall. Precis som i Stinas resonemang (se citat ovan) om att syskonen många 

gånger var tvungna att vara tighta i brist på föräldrarnas engagemang och närvaro, kan det ha 

varit likadant i Ann-Sofies familj. Då pappan och mamman hade stora bekymmer, var 

syskonen tvungna att finnas där för varandra och ge varandra stöttning. När Ann-Sofie kom 

till sin fosterhemsfamilj knöt hon inte an, vare sig till föräldrarna eller till sin fosterfamilj. Det 

kan tolkas som att Ann-Sofies tidiga nära relationer till sina biologiska syskon var av yttersta 

vikt för henne som skyddsfaktorer, då hon saknade dessa band i sin fosterfamilj. Sedan kom 
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hon även att utveckla starka band till andra viktiga vuxna och detta bidrog också, och kanske 

till och med i större grad, till hennes gynnsamma utveckling.   

Relationer till andra vuxna som skyddsfaktor 
Ann-Sofie berättar att hon alltid, kontinuerligt under sin uppväxt, haft några starka vuxna 

förebilder omkring sig, som har påverkat henne och påverkar henne än idag i hela hennes 

tankesätt och sätt att vara. Ann-Sofie arbetar idag som förskollärare och hon beskriver det 

såhär. 

Jag utgår ifrån och tänker att jag ska vara en god pedagog och en glad och trygg person, för 

man kan alltid stöta på barn som behöver det. Och man kanske aldrig får veta att man 

betyder så mycket för det barnet, men så det har ju påverkat hela mitt tankesätt till mitt jobb 

att ja, det är ju så, man söker tryggheten någon annanstans. Några starka, betydelsefulla 

vuxna har stärkt mig succesivt. 

En viktig skyddsfaktor är att ha en trygg och känslomässig anknytning och god relation till 

kompetenta omtänksamma vuxna i närmiljön (Andersson, 2008). I det externa stödsystemet 

ingår personer i barnets sekundära nätverk. Det kan vara en lärare, en fotbollstränare, 

socialsekreteraren eller liknande som blir viktig för barnets trygghet och utveckling. Socialt 

stöd i tonåren anses som en extra viktig skyddsfaktor för individen (Amodeo m.fl., 2009; 

Levin & Lindén, 2006). En tolkning är att för Ann-Sofies del, då hennes familjerelationer var 

bristfälliga, blev relationerna till andra kompetenta vuxna i närmiljön ännu viktigare för 

henne, än vad de kanske hade varit om hon hade fungerande familjerelationer. Ann-Sofie 

redogör för några lärare, några ungdomsledare samt kompisars föräldrar som fungerat som 

förebilder för henne i hennes sekundära nätverk. Hon säger att det var andra vuxna runt 

omkring henne som fick bära upp föräldraskapet och att det var väldigt viktigt för henne att ha 

dessa positiva förebilder runt omkring sig. Detta kan tolkas ha varit betydande skyddsfaktorer 

för henne. Då hon fick sin trygghet och sin positiva identitetsutveckling genom dessa 

betydande, nära, omtänksamma vuxna.  

Emelie återger att, förutom relationen till sin mamma och sina syskon, så har hennes mammas 

syskon också varit av stor betydelse för henne under hennes uppväxt. Hennes ena morbror var 

ett stort stöd när hennes mamma skulle in på behandlingshem. Det var han som ordnade med 

allt rent praktiskt och fick Emelies mamma att ta tag i sin problematik. 

Men mammas bror i alla fall, han hade ringt till behandlingshemmet och sagt, för mamma 

var ju velig, det var ju fram och tillbaka, ska vi eller ska vi inte, nej, vi skiter i det, nej vi 

måste, och så. Min morbror ringde och sa att antingen åker vi nu eller så kommer barnen bli 

omhändertagna. 

Studier visar att en viktig kontakt med en nära vuxen exempelvis kunde vara en nykter 

släkting. Det visade sig att denna kontakt var väldigt viktig för barnets utveckling. Denne 

vuxne fanns där för barnet och var också ofta ett stöd i familjen. Detta gav barnet en känsla av 

trygghet och därmed en växande självkänsla (Andershed & Andershed, 2005; Bengtsson & 

Gavelin, 2004; Werner & Johnson, 2004). Emelie menar att hon även bott hos en annan 

morbror under en period i tonåren då hon inte hade någon annanstans att ta vägen. Hon 

beskriver det som att släkten på mammas sida alltid har varit väldigt nära och alltid ställt upp 

för varandra. De ses mycket och värdesätter relationerna sinsemellan. En tolkning är att 

värmen i och synen på relationer har varit viktig för Emelie under hennes uppväxt, och att 

relationerna har fungerat som skyddsfaktorer för henne. Särskilt i perioder då hennes 

relationer till sina föräldrar brustit, då Emelies nära relation med sin mamma kan tolkas ha 

varit av yttersta vikt för henne som skyddsfaktor. 

Varken Stina, Klara eller Lina beskriver att det funnits några speciellt viktiga vuxna personer i 

deras liv under deras tidiga uppväxtår, förutom deras föräldrar. Detta kan förstås i relation till 

att de anser sig haft bra föräldra-barn relationer och att deras trygghet redan var befäst i dessa 
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förhållanden. För både Stina och Klara eskalerade dock deras föräldrars missbruk när de var i 

femton- sextonårsåldern. Båda flickorna blev då fosterhemsplacerade och beskriver deras 

reaktion till detta på olika sätt. Stina har bara positiva minnen av placeringen och den nya 

relationen till fostermamman. Hon beskriver att fostermamman var ”så himla lätt att ha att 

göra med” och de pratade väldigt mycket med varandra. Hon upplevde att deras relation 

snabbt blev väldigt nära och betydelsefull för henne. Även nu i vuxen ålder berättar Stina att 

den kontakten betyder jättemycket för henne. 

Den är jättebra, sen träffas vi ju inte världsofta, men så är det ju, livet kommer emellan. 

Men det är ju liksom mormor för mina barn. Så det är ju jättebra, så henne vill jag aldrig 

förlora i mitt liv, hon ska alltid finnas kvar. 

Stina skildrar tiden innan fosterhemsplaceringen som väldigt rörig, då hennes hemsituation 

med två missbrukande föräldrar var ohållbar. Hon var fylld av mycket ilska och hat. Hon 

skötte inte skolan, skolkade mycket, festade och var ute hela nätterna. När hon placerades så 

beskriver hon att hon helt plötsligt fick motivation till att börja om sitt liv och tog tag i skolan 

igen och började sköta sig. På samma sätt visar studier att motivation och att ha en positiv syn 

på sig själv är viktiga skyddsfaktorer för individen (Andershed & Andershed, 2005; 

Andersson, 2008; Denvall & Vinnerljung, 2006; Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 

2000; Werner & Johnson, 2004). Stina kunde efter placeringen slappna av mer hemma och 

det var någon som brydde sig om vad hon gjorde och hur det gick för henne. Levin och 

Lindén (2006) skriver om olika nivåer för individen varpå dennes skyddsfaktorer befinner sig. 

Den andra nivån är det nära nätverket, att ha åtminstone en nära person som individen känner 

att denne kan anförtro sig åt och vända sig till i svåra situationer har visat sig vara 

betydelsefullt för individens utveckling. En tolkning är att relationen till fostermamman var av 

avgörande faktor för utfallet av Stinas framtid, då det var i och med den relationen som Stina 

började ta tag i sitt liv och började få framtidsutsikter, såsom skyddsfaktorerna en positiv syn 

på sig själv och motivation till förändring. Det var i en period då Stina inte längre kände något 

förtroende för sin mamma och den relationen, som tidigare hade varit en viktig skyddsfaktor i 

Stinas liv, var väldigt bräcklig och skör. Det kan också ha varit placeringen i sig som 

fungerade som en skyddsfaktor, men efter Stinas skildring tolkas det som att just relationen 

till fostermamman var av stor vikt för den förändring hon genomgick.  

Klaras placering var också positiv, dock inte lika problemfri. Hon menar att det var tufft att 

flytta in och leva tillsammans när man är främlingar. Det tog ett tag innan hon kände att hon 

trivdes. Klara tvingades sluta röka för sin fostermamma, vilket hon tyckte var väldigt jobbigt. 

Innan kunde hon ta cigaretter av sina föräldrar, då de tillät henne att röka, men så var det inte 

nu. Det var även andra regler som Klara var tvungen att leva efter, som hon inte var van vid. 

Hon var van att ta hand om och bestämma över sig själv. 

Ja, för hon satte ju stopp för saker. Och till en början blev man jättesur för att någon skulle 

komma och bestämma, och då en främmande människa ska bestämma också och man är 

sexton och så, du vet allmänt tonårsstinn ändå. Så det var jobbigt, men å andra sidan var det 

ganska skönt med någon som sätter stopp. Men sen när man inte har haft någon som sätter 

stopp, då har man ju blivit rätt så duktig på att sätta sina egna gränser, som sagt innan jag 

var sexton hade ju jag kunnat knarka och dricka och allt möjligt. Hembränt försökte jag ju 

undvika och sådär, just för att jag visste att jag var tvungen att ta mitt eget ansvar för det är 

ingen annan som gör det. Så jag kände att jag blev sur när hon sa nej, för jag kände att vadå, 

jag kan väl, men nu så förstår jag. Så det var ju lite både och var det. 

Klara beskriver att hon och hennes fostermamma var väldigt olika i personligheten och att 

deras relation växte fram. Det var jobbigt, men hon kände ändå en trygghet från fosterhemmet 

som hon inte känt hemifrån på länge. Hon kände att de blev som en familj och hittade på 

saker tillsammans. Förutom ett tryggare hem så började även Klara att ta tag i skolan, vilket 

hon i princip helt hade slutat med innan placeringen. Hon lyckades få godkänt i matte, 
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engelska och svenska i högstadiet så att hon kunde söka in till de nationella programmen på 

gymnasiet och slapp det individuella programmet. Hon beskriver det som att hon först då 

kunde ta tag i skolan, för då hade hon ork till det. Innan placeringen så kände Klara inte att det 

var någon mening med skolan, utan det var först efter de nya hemförhållandena som hon 

kände att hon hade möjligheter. Detta kan tolkas som att även i Klaras fall var relationen till 

fosterfamiljen en avgörande skyddsfaktor för hur hennes framtid kom att bli. När hon väl 

började känna en trygghet i sitt hem och fick någon som brydde sig om vad hon gjorde i 

skolan och på helgerna så orkade hon skärpa till sig och få en framtidstro. 

Kompisrelationer som skyddsfaktor 
Gemensamt för alla respondenter är att de upplever att de haft ganska gott om 

kompisrelationer under uppväxten. Ann-Sofie, Stina och Emelie anser till och med att de varit 

populära i skolan. Lina menar att kompisarna inte har ”flockat sig” kring henne, men hon har 

heller aldrig känt sig ensam, utan alltid haft kompisar att vara med. Hon har inte varit 

populärast, men heller inte opopulär. Klara säger att det var under det en kort period när 

familjen precis flyttat, efter att ha bott på samma ställe under hela hennes uppväxt, som hon 

blev retad och inte hade några kompisar som hon tyckte om att umgås med. Det gick dock 

snabbt över och bortsett från den korta tidsperioden har hon alltid haft bra och nära 

kompisrelationer. Emelie beskriver sig själv när hon som åttaåring flyttade till orten där 

hennes mamma skulle vara på behandlingshem som enbart positiv. 

 Jättemycket kompisar och det vet jag i efterhand vissa som sagt att Emelie är så och så, det 

är ju avundsjuka. Jag kom dit och såg bra ut, hade långt ljust hår, värsta hårsvallet och jag 

hade så fin cykel och sådär, det har man ju hört i efterhand. Där kom jag, mina föräldrar 

missbrukar och så blev jag ju utvald till Lucia också på toppen av det. Jag har haft det 

jättebra, jag kom in i klassen jättefint, både lärare och kompisar. 

Att se bra ut eller att vara populär i skolan, ha en god social begåvning eller att inneha 

egenskaper som ger positiv uppmärksamhet och stöd från omgivningen blir automatiskt 

skyddsfaktorer, då uppmärksamheten är positiv för barnet (Andershed & Andershed, 2005; 

Andersson, 2008; Denvall & Vinnerljung, 2006; Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 

2000; Werner & Johnson, 2004). Detta är egenskaper som respondenterna äger och det kan 

tolkas som att det är tack vare sådana egenskaper som de har haft lätt att få kompisar och 

därmed uppmärksamhet från dessa. Denna uppmärksamhet, och såklart relationerna till 

kompisar, kan ha fungerat som skyddsfaktorer för respondenterna, då de, precis som 

författarna beskriver, blivit sedda och omtyckta.  

Fritidsaktiviteter som skyddsfaktor 
Lina började spela handboll redan när hon gick i andra klass. Hon gillade att det var lagsport 

och att det blev en sammanhållning i laget. Det var också så att nästan alla Linas kompisar 

spelade handboll, vilket gjorde att det blev en aktivitet kompisarna sysslade med. Att ha 

speciella talanger som stärker individens självkänsla och självförtroende kan vara viktiga 

skyddsfaktorer för individen (Andershed & Andershed, 2005; Andersson, 2008; Denvall & 

Vinnerljung, 2006; Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & Johnson, 

2004). Lina beskriver handbollen som en viktig del i hennes liv, då hon gillade sporten och 

ansåg sig själv vara duktig på den. Det kan förstås som att handbollen gav henne en styrka 

och ett självförtroende att se sig själv vara bra på något så konkret som en sport. Jag tolkar det 

som att det stärkte hennes personlighetsutveckling positivt. Lina beskriver dock att intresset 

för hennes fritidsaktiviteter var svalt från föräldrarnas sida och hon säger särskilt att hon 

aldrig kände att de intresserade sig för exempelvis handbollen. 

Emelie var väldigt aktiv på fritiden, hon var med i scouterna och började dansa när hon 

började mellanstadiet.  
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Jag tror det var i fyran som jag började dansa på dansskola. Och började med disco och 

bugg, sen eskalerade det till mixing blues och showdans och allt möjligt. Jag tränade fem 

gånger i veckan och så tävling på helgen, så det blev en väldigt stor del av mitt liv. 

Till skillnad från Lina så berättar Emelie om ett stort engagemang från familjens sida i hennes 

fritid och i hennes syskons fritid. Alla hennes syskon har alltid varit aktiva i olika föreningar 

och utövat olika sporter. 

Det har alltid funnits ett engagemang, liksom från syskon och föräldrar, man följer med på 

matcher, inte att man känner sig tvingad utan mer ja, när är den matchen, jag vill följa med. 

Det engagemanget gentemot Emelie från hennes familj kan tolkas ha påverkat henne och 

relationerna i familjen positivt. Emelie fick positiv uppmärksamhet och stärkte därmed sitt 

självförtroende i och med dansen. Emelie återkommer gång på gång till att de är en sådan 

kärleksfull och omtänksam familj där alla är måna om varandra och detta kan ses som en 

skyddsfaktor för henne. På samma sätt beskriver Amadeo m.fl. (2009) att en positiv 

familjemiljö, trots missbruk, är en faktor som är positiv för barnet. De barn som klarat sig bra 

senare i livet har i genomsnitt upplevt mindre antal familjekonflikter och har en tätare 

sammanhållning i familjen än de som inte har klarat sig lika bra.  

Stina beskriver att hon under högstadietiden, vilka var de jobbigaste åren för hennes föräldrars 

missbruk, gick på gymnastik på vardagkvällarna och att det betydde jättemycket för henne. 

Hon ville helst av allt dansa balett, men det fick hon inte för hennes föräldrar. Nu i efterhand 

kan hon se att balettförbudet troligen hade att göra med att det var för dyrt.  

Då började jag på gymnastik, snäppet under balett, men alltid något. Och det var jättekul 

och det höll jag på med i två år. Det gjorde jag fast jag inte ville gå i skolan eller så, så 

gymnastiken var jätteviktig för mig. Jag tog bussen dit nästan varje kväll, så det var kul. 

Det var själva aktiviteten Stina gillade att utöva, hon kände att hon var duktig på det och att 

hon fick en sorts bekräftelse i det. Detta kan förstås som att aktiviteten fungerade som en 

skyddsfaktor i hennes då ganska trasiga tillvaro. Stina menar vidare att det var skönt att 

komma och umgås med barn som var normala, att hon inte behövde älta eller tänka på hur 

hon hade det hemma. Hon kunde bara vara sig själv och göra något som hon tyckte var kul. 

Levin och Lindén (2006) skriver om det externa stödsystemet, som personer som ingår i 

barnets sekundära nätverk. Jag tolkar det som att en plats också kan ingå i barnets sekundära 

nätverk, då detta var en aktivitet ordnat av en förening, men det var själva platsen och 

aktiviteten som Stina hämtade sin kraft, trygghet och energi ifrån. Det var inte människorna 

och relationerna som fanns vid aktiviteten som fungerade som skyddande för Stina. 

Klara hade under de år som hennes föräldrar missbrukade som mest också en form av 

tillflyktsort. Hon beskriver det som att hon blundande lite för vad som skedde i hennes hem 

och var aldrig hemma. Hon bodde i princip hemma hos sin pojkvän och hans föräldrar.  

Jag var inte hemma så mycket. Jag hade en pojkvän, Erik, så jag bodde i princip hemma 

hos dom. Han gick också i högstadiet på min skola, så det tyckte jag var rätt skönt, att jag 

hade någon att bo hos, men det var ju för att jag tyckte att det var jobbigt när jag var 

hemma. 

Detta är en tolkning av, precis som i Stinas fall, att själva platsen var en viktig skyddsfaktor 

för Klara, mer än vad relationen till pojkvännen var. Klara beskriver att när hon sedan blev 

fosterhemsplacerad var hon ganska snabb med att avsluta relationen, då hon inte kände något 

behov av den längre. Hon menar att då trivdes hon hemma igen och hade ingen anledning att 

fly längre.    

Även Ann-Sofie beskriver hennes tidiga och breda engagemang i olika föreningar och 

aktiviteter som en flykt från hemmet. 
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Jag var tidigt engagerad i både det ena och det andra. Det första var ju vi unga hette det, det 

var ju studieförbundet som arrangerade i församlingshemmet i kyrkan under många år. Så 

där var jag med som barn först, sen när jag var tretton så blev jag ungdomsledare under 

flera år. Det var en sysselsättning och ett sätt att komma hemifrån. Det var nog mycket så 

att jag försökte hitta kanaler att slippa vara hemma.  

Jag tolkar att det även i Ann-Sofies fall handlade om fritidsaktiviteter som skyddsfaktorer, där 

de skyddar för att individen slipper vara hemma. På samma sätt visar tidigare forskning 

(Andershed & Andershed, 2005; Andersson, 2008; Denvall & Vinnerljung, 2006; 

Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & Johnson, 2004) att om barnet 

blir bekräftat i exempelvis skolan, så att denne får en positiv bild av skolan, fungerar den som 

en skyddsfaktor för barnet. Då kan barnet se skolgången som en flykt från hemmet. Detta 

exempel kan även ses fungera på andra arenor utöver skolan. Som i Ann-Sofies fall, hon var 

engagerad i Vi unga och spenderade mycket tid där, vilket blev en flykt från hemmet och 

därför även fungerade som en skyddsfaktor för henne. 

Skolan som skyddsfaktor 
Alla respondenter upplever skolan som något positivt och det är ingen som uppfattar sig ha 

haft svårt i skolan. Klara beskriver att hon tyckte att det var skönt att börja skolan och att hon 

gillade skolan från första stund. Klara säger att hon hade det ganska lätt i skolan och gillade 

framför allt matematik. Ann-Sofie minns också skolan som positiv, även om hon på grund av 

omständigheterna hemma ibland kunde vara ganska utåtagerande. Ann-Sofie upplever sig 

själv som estetiskt lagd och har alltid föredragit de ämnena framför de övriga. Hon uppger 

dock att hon alltid gillat skolan och menar att skolan blev en plats där hon kunde vara sig 

själv, för det kunde hon inte hemma. Stina beskriver att hon alltid haft lätt för skolämnena, 

men att hon fått kämpa lite extra med matematiken. Emelie berättar att hon såg dåligt och att 

hon därför hade lite problem i skolan till en början, men det växte bort och efter det har hon 

aldrig haft några problem när hon väl har ansträngt sig. Lina redogör för att hon hade ”hyfsat 

lätt” i skolan, men att hon även fick kämpa med vissa saker. Hon har dock alltid varit väldigt 

ambitiös och levt med enorma prestationskrav på sig själv (detta har redogjorts för under 

rubriken förskjutning). En förklaring till dessa krav kan också vara att hon ville synas och få 

positiv uppmärksamhet hemifrån. ”Jag ville väl synas och vara duktig. Särskilt med tanke på 

föräldrarna kanske, ibland fick man ju tassa lite på tå, kanske framförallt hos pappa”. 

Egenskaper hos barnet som ger positiv uppmärksamhet och stöd från omgivningen blir 

automatiskt skyddsfaktorer, då det är uppmärksamheten i sig som är positiv för barnet. Alla 

aktiviteter som bygger upp barnets självförtroende och självkänsla fungerar som 

skyddsfaktorer, då detta kan vara det viktigaste för att stärka barnets gynnsamma utveckling 

(Andershed & Andershed, 2005; Andersson, 2008; Denvall & Vinnerljung, 2006; 

Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & Johnson, 2004). Detta kan i 

Linas fall tolkas som att hon genom att visa sig duktig i skolan och leva upp till sina höga 

prestationskrav fick ett ökat självförtroende samt att hon sökte positiv uppmärksamhet från 

sina föräldrar. Författarna menar vidare att andra viktiga skyddsfaktorer som kan stärka 

barnets självförtroende, samt ge det trygghet, kan vara att ha ett utvecklat förstånd, speciella 

talanger, god kognitiv förmåga, intelligens, att vara ambitiös och duktig i skolan samt att ha 

en bra anknytning till skolan. Om skolan blir en positiv upplevelse för barnet, exempelvis om 

denne är intelligent och duktig i skolan så leder detta till att skolan blir en skyddsfaktor. Jag 

tolkar att skolan har fungerat som en skyddsfaktor för alla respondenter. De fick i och med sin 

skolgång känna att de var duktiga på något konkret, såsom exempelvis matematik eller 

estetiska ämnen och det bidrog till ett ökat självförtroende. De gillade att vara i skolan och såg 

sig själv ha lätt för skolämnena. Detta kan tyda på egenskaper som intelligens, god kognitiv 

förmåga, att vara ambitiös samt speciella talanger, vilka fungerar som skyddsfaktorer då det 

ger respondenterna självförtroende och trygghet i form av att de trivs och utvecklas. 
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För Emelie fungerade skolan som en skyddsfaktor på ett annat plan. Den var en räddning när 

hon själv hamnade i dåliga alkoholvanor, samt använde narkotika, under sin gymnasietid, då 

hon bodde på elevhem och det var väldigt mycket festande där.  

Jag tror att det var skolan som räddade mig. Annars vet man inte riktigt vart man hade 

hamnat, det var ju inte många klasskamrater som gick ut med fina betyg, om man ska se på 

ett normalt sätt. Jag kände att det var jätteviktigt för att kunna plugga vidare och det var ju 

bra att jag gjorde det, så att jag kom in på universitetet sen.  

Detta tankesätt kan tolkas som att Emelie besitter egenskaper av att ha ett välutvecklat 

förstånd. Det är inte är alla sjuttonåringar som lever i missbruksliknande tillstånd som tänker 

att skolan är viktig för framtiden. Där anser jag att hon använde sig av sin egen förmåga för 

att stärka sin motståndskraft. På samma sätt beskriver Levin och Lindén (2006) att i 

individens egen förmåga finns faktorer som individen har i sin personlighet, exempelvis 

intelligens. Dessa egenskaper använder individen för att stärka sin egen motståndskraft. 

Emelies intelligens och förstånd kan förstås som skyddsfaktorer som hjälpte henne att se att 

skolan, som också verkar som en skyddsfaktor fast i det sekundära systemet, var viktig för att 

hennes framtid skulle få ett positivt utfall. 

Bakgrund som skyddsfaktor  
Flera respondenter påpekar att det är deras bakgrund som gjort att de kommit så långt i sin 

personliga utveckling idag som de gjort. Klara menar att det är tack vare allt elände hon har 

sett i samband med missbruk som hon själv valde att ta avstånd från det. 

Mycket för att man kan se hur dåligt det kan gå. Delvis mamma och pappa, men också när 

man har varit runt missbrukare, att man ser att det ger ju liksom inget, det är ju bara 

negativt liksom. Så mycket ens egen vilja att vilja göra bättre liksom. Man styr ju sitt eget 

liv, det blir ju det man gör det till, så känner jag. 

Lina berättar även hon att konsekvensen av att ha sett och upplevt alkoholism så nära inpå sig 

själv gjort att hon insåg hur fel livet kan gå. ”Jag kände, jag vill inte hamna där. Jag vill ha 

det annorlunda”. Stina återger att hon väljer att se mycket positivt i livet istället för det 

negativa. Hon har fått hitta sätt att överleva och har alltid haft en stark drivkraft framåt. Hon 

upplever inte sig själv som stark, utan menar mer att hon många gånger inte haft något annat 

alternativ än att vara stark och då har hon blivit det. Ann-Sofie berättar att hon alltid behövt 

vara väldigt lösningsfokuserad, då hon tidigt i livet fick klara sig själv och att det har gjort 

henne väldigt förståndig. Hon har varit van att ta tag i saker själv och att hon har fått vara en 

stark person, fast hon kanske inte alla gånger har känt sig stark. Det är först i vuxen ålder, då 

hon är trygg i sitt eget nätverk som hon tillåtit sig själv att vara svag. Amodeo m.fl. (2009) 

skriver att barn till missbrukare får särskilda egenskaper och en stolthet i att gå sin egen väg. 

De upplever att de fått en särskild drivkraft i livet för sin egna personliga utveckling. Detta 

kan förstås som att respondenterna fått särskilda egenskaper, som de kanske många gånger 

har varit tvungna att skapa i sin identitet, för att kunna utvecklas på ett bra sätt och ibland till 

och med för att kunna ta sig igenom vissa situationer och epoker i deras liv. Dessa egenskaper 

kan ha varit väldigt viktiga för respondenterna i deras strävan att ta sig framåt och i deras 

fungerande vuxenliv.  

Speciella händelser som påverkat respondenterna 
Samtliga respondenter lyfter särskilda tillfällen eller händelser i sitt liv, där det kan tolkas som 

att vissa skyddsfaktorer varit viktiga komponenter för stora förändringar. 

Efter intervjun med Emelie tolkar jag hennes val att flytta från elevhemmet på gymnasiet, och 

därmed sluta leva ett destruktivt liv med alkohol och droger, och börja sköta skolan igen, som 

en viktig händelse i hennes liv i riktning mot en positiv utveckling. Emelie beskriver den tiden 

som att hon levde här och nu och att hon inte hade så mycket annat att göra än att umgås med 
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de människorna hon gjorde och syssla med det de gjorde. Hon beskriver att det var skolan 

som räddade henne. En tolkning är at det även var hennes framtidstro och hopp om att få leva 

ett bra liv som vuxen, genom att få en examen, som räddade henne och motiverade henne ur 

sitt destruktiva levnadssätt.  

Ann-Sofie redogör för att en viktig händelse i hennes liv, som påverkat och format hennes liv, 

var när hon vid sexton års ålder inte var välkommen hem till sin fosterfamilj längre. Hon 

kände då att hon hade chansen att skapa ett annat liv för sig själv än det hon hittills levt. Hon 

beskriver det som en vilja att stå på egna ben och klara sig själv. 

När jag fick klart för mig att jag inte var välkommen hem, det var en brytpunkt, nu tar det 

här livet slut och ett annat tar vid. Nu ska jag stå på egna ben och börja mitt vuxenliv. Nu 

ska jag stå på egna ben. 

Hon beskriver även att andra stora händelser för henne i hennes liv var när hon träffade sin 

man samt fick sina barn. Stina beskriver liknande viktiga händelser i sitt liv, när hon bestämde 

sig för att hennes strävan efter ett vanligt ”svenssonliv” skulle gå i uppfyllelse, när hon 

träffade sin blivande man samt när hon fick sina barn. Jag tolkar dock att en viktig händelse, 

som påverkat utfallet på Stinas liv, var när hon blev fosterhemsplacerad som sextonåring. 

Innan placeringen levde Stina ett väldigt destruktivt tonårsliv, vilket fick en tvär vändning i 

och med det nya fosterhemmet. Stina orkade i och med placeringen och tryggheten och 

intresset hemifrån börja engagera sig i skolan igen, sluta skolka och sluta festa så mycket som 

hon gjorde. Klara menar att hennes fosterhemsplacering samt när hon träffade sin blivande 

man var viktiga händelser i hennes liv. 

En stor vändpunkt för mig är ju när jag flyttade till min fostermamma. Annars känner jag 

mest att jag har följt med folk lite så, jag har anpassat mig efter andra och det har jag gjort 

ganska mycket hela tiden tills jag träffade min man faktiskt. Då stod han på mig och 

liksom, nej, du måste vara dig själv. Så han känner jag har varit jätteviktig för mig. 

Även Lina och Emelie menar att viktiga händelser i deras liv var när de träffade sina blivande 

män. Emelie poängterar också att födelsen av hennes två barn var viktiga ögonblick. Emelie 

lever dock inte med sina barns pappa idag utan är singel, men anser ändå att den perioden, och 

hennes familjeliv med sina två döttrar idag är viktiga epoker i hennes liv och för hennes 

identitetsutveckling.  

Många skyddsfaktorer kan fungera som vändpunkter i individens liv, dessa vändpunkter äger 

ofta rum under transformeringen från tonåring till vuxen. Många individer ser detta som en 

andra chans till att forma sitt eget liv så som de vill. I dessa avgörande epoker brukar just att 

träffa en stabil partner vara en viktig skyddsfaktor (Andershed & Andershed, 2005; 

Andersson, 2008; Denvall & Vinnerljung, 2006; Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 

2000; Werner & Johnson, 2004). Jag tolkar det som att det varit viktigt för respondenterna att 

hitta stabila partners, som de känner sig trygga med och som de känner att de kan vara sig 

själva med. Partnern fungerar/fungerade som skyddsfaktorer hos respondenterna och hjälpte 

dem i sökandet och formandet efter det liv de ville ha och hade bestämt sig för att leva. Det 

kan förstås som att deras stabila partner hjälpt till att forma respondenterna i transformeringen 

från tonåring till vuxen, då alla respondenter beskriver att de träffade sina män relativt tidigt i 

livet.  

Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver att valet av yrkesliv kan påverkas av individens 

bakgrund. Ofta i form av att barn som levt i hem med missbruk söker sig till vård- och 

människoorienterade yrken som vuxna, då de kan uppleva en längtan av att ge det de själva 

inte har fått. Detta kan också förstås som att respondenterna vill ge sina familjer den trygghet 

och stabilitet som de själva kanske inte fått. Det kan vara därför det är så viktigt för 
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respondenterna med egenskaper som trygghet och stabilitet hos sin partner, så att de 

tillsammans kan förmedla dessa egenskaper i uppfostran på sina barn.  

Stina menar att de kanske viktigaste händelserna i hennes liv var när hennes barn föddes. Hon 

anser att hennes egen uppväxt påverkat henne väldigt mycket i sin relation till sina egna barn 

och i rollen som mamma. 

Jag tycker att det är superviktigt att man pratar med barnen, att man är öppen. Jag pratar 

med mina barn om allt, allt från vad de är rädda för och jag är alltid ärlig. Jag skulle aldrig 

hålla på och förställa mig, för de märker det, barn fattar så himla mycket mer än vad man 

tror. Jag tror att om man inte är ärlig eller inte säger vissa saker så skapar det en otrygghet, 

som det gjorde för oss. 

Ann-Sofie menar att hennes föräldraskap idag bygger väldigt mycket på att finnas till hands 

för barnen, samtala med dem, att se dem samt att hon aldrig någonsin skulle överge dem. 

Detta kan tolkas som tydliga resultat av Ann-Sofies egen barndom, då hon aldrig blev sedd av 

sina föräldrar, inte kände något förtroende för dem samt att de övergav henne. Amodeo m.fl. 

(2009) skriver att många barn till missbrukare fått en större medvetenhet om vikten av att vara 

en bra förälder. Detta tolkar jag tydligt är resultatet hos respondenterna, då de i alla fall 

beskriver hur viktigt de anser att deras föräldraskap är, samt att de egenskaper de själva vill ha 

som föräldrar är sådana egenskaper som deras egna föräldrar ofta saknat. Emelie är 

undantaget, hon beskriver sitt eget föräldraskap så som hennes egen mamma var och är mot 

henne. 

Folk säger att jag är väldigt pedagogisk och kärleksfull, jag var ju hemma tre och ett halvt 

år med dom och det skulle jag göra om om jag fick. Det var helt fantastiskt, det bästa som 

finns. Jag tror att jag är lite som min egen mamma, kärleksfull och varm.  

Skillnaden mellan Emelie och de övriga respondenterna är också att hon anser att hennes 

mamma har varit en väldigt bra mamma och deras relation har alltid varit väldigt nära och 

öppen. Hon har alltid sett sin mamma som en förebild och därför kan hennes vilja att 

efterlikna sin mamma vara Emelies sätt att vara den bästa föräldern hon kan vara. 

Professionella insatser och skyddande faktorer 
Klara, Stina och Emelie har under perioder av sitt liv bott på behandlingshem för missbrukare, 

då deras föräldrar fått hjälp där. Klara och Stina menar att de i stort sett under hela sin 

uppväxt bott på behandlingshem, då deras föräldrar började arbeta på behandlingshemmet 

efter de själva behandlats klart och var utskrivna. Emelies mamma började också hon arbeta 

på det behandlingshemmet där hon blev behandlad efter utskrivning, men familjen bodde inte 

i anslutning till hemmet, som Klara och Stina beskriver att de gjorde. Emelies mamma och 

hennes mammas man blev inskrivna på behandlingshemmet när Emelie var åtta år och de har 

varit nyktra sedan dess.  

Vi bodde ju på behnadlingshemmet i ett år, sedan flyttade vi och mamma började jobba där 

istället, behandlingsassistent, så himla bra. Hon har aldrig fallit dit igen. 

Klaras föräldrar var nyktra under tiden de arbetade och bodde i anslutning till 

behandlingshemmet. Hon anser att det var lätt för dem där, då de fick en enorm stöttning och 

sammanhållning med människor som var i samma situation som de var. Hon beskriver dock 

att bo på behandlingshemmet ibland kunde vara svårt för henne. 

Det var ju som ett vanligt liv, jag visste inget annat. Vi bodde i ett hus bredvid 

behandlingshemmet, först bodde vi på behandlingshemmet i ett år eller så, men man märkte 

ju kompisar man hade som bodde nere på byn, det var inget man märkte när man var liten, 

men när man tänker tillbaka på det så. Föräldrarna behandlade en ju lite konstigt, som att 

man var sämre än de andra.  
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Stina berättar att hennes föräldrar bodde på ett behandlingshem som var upprättat av LP-

stiftelsen. Ett behandlingshem med kristen inriktning, där hon menar att föräldrarna höll sig 

nyktra så länge de var på hemmet då de bodde och umgicks med likasinnade. Det var möten 

och en enorm sammanhållning bland de som bodde där, men de fick egentligen inga verktyg 

för hur de skulle klara sig i sin alkoholism utanför behandlingshemmet. Hon är därför ganska 

kritisk till den formen av behandling, då hennes föräldrar började dricka igen så fort de 

lämnade hemmet. Socialstyrelsen (2009) skriver att de insatser som ska ges till barnet i hem 

med missbruk, inte kan sättas ur sitt sammanhang. Därför är det av stor vikt att föräldrarna får 

hjälp att komma ur sitt missbruk, då det är oftast det som föreligger deras brist i 

föräldraskapet. Att respondenternas föräldrar under perioder behandlades på behandlingshem 

kan tolkas vara, inte bara en hjälp till de missbrukande föräldrarna, utan även insatser till 

barnen. Detta i form av att förhoppningsvis få nyktra föräldrar som kunde ge respondenterna 

den trygghet de behövde för att utvecklas gynnsamt. Socialstyrelsen (2009) menar vidare att 

missbruk kan förändras över tid och återfall i missbruk är vanligt och väldigt svårt att förutse. 

Därför är det viktigt att socialtjänsten försäkrar sig om att barnet inte är i behov av extra stöd 

eller skydd i hem där missbruk förekommer eller har förekommit. Både Klara och Stinas 

föräldrar fick återföll i missbruk efter att de hade lämnat behandlingshemmen. Stina beskriver 

det som att allt bara rasade utför och det tog flera år innan Stina blev fosterhemsplacerad och 

familjen fick hjälp. Under dessa år mådde Stina väldigt dåligt, hon skolkade och festade 

mycket. Även om hon inte pratade med någon om hur hon hade det hemma, så tror hon att 

många visste om hur hennes hemsituation såg ut. En tolkning är att socialtjänsten inte hade 

tillräcklig uppföljning på hur föräldrarnas nykterhet fortlöpte efter att familjen flyttat från 

behandlingshemmet. Socialstyrelsen (2009) uppger att det ibland kan vara svårt att nå barn till 

missbrukande föräldrar och att detta beror på bristen av tid och pengar samt att det är få som 

anmäler eventuella misstankar om att dessa barn far illa. En tolkning kan vara att 

socialtjänsten varken hade tid eller pengar till att genomföra en bra uppföljning kring familjen 

samt att de inte fick någon återkoppling från exempelvis skola angående Stinas hemsituation. 

Klara menar även hon att hon tror att människor runt omkring henne visste hur hon hade det. 

”Folk visste ju om det, men det blir liksom lite som att man inte pratar om det”. 

Klara hade det också jobbigt i skolan under högstadiet, då det var som värst med hennes 

föräldrars missbruk. Hon hade dock en extra resurs, Gun, tillsammans med hennes bästa 

kompis. Gun tog med tjejerna och fikade en gång i veckan och i den tjejgruppen fick Klara en 

chans att ventilera sin situation. Klara beskriver dock att det inte hjälpte henne nämnvärt.    

Nej, det hjälpte inte. Jag fick fika, det gjorde ju inte att det gick bättre i skolan eller att det 

blev bättre hemma. Det kanske hjälpte för min kompis, för hon hade ju lite andra problem, 

men för mig hjälpte det inte alls. 

Klara beskriver vidare att attityden kring hennes skolproblem var ganska nonchalanta. Hon 

upplever att lärarna inte brydde sig, då det var okej för henne att vara strulig och ha problem 

eftersom hennes hemsituation såg ut som den gjorde. 

Men sen var det också, vi fick en resurslärare, för min bästa kompis, hon hade också 

mycket problem i skolan, men hon kom från en rätt fin familj med mycket pengar och då är 

det ju konstigt för då förutsätter de att hon ska göra så bra ifrån sig i skolan. Medan jag som 

hade det jobbigt hemma får vara dålig i skolan, det är okej. Jag hade ju istället behövt 

någon som var på mig mer, istället för att det är lugnt och jag förstår, istället bara nej, skärp 

till dig. Så det hade jag behövt i skolan, någon som hade peppat mig, för det hade jag ju 

ingen, det var bara folk som klappade mig på axeln. 

Det kan tolkas som att detta var skolans sätt att försöka hjälpa Klara i hennes skolproblematik, 

istället för att gå till botten med varför problematiken existerar och vad den bottnar i, 

nämligen i hennes hemsituation. Ett sätt för samhället att stödja barn till missbrukare är olika 

gruppverksamheter. Olika stödgrupper anses vara en bra metod för att barnen ska inse att de 
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inte är ensamma i sin problematik, samt få en möjlighet att bearbeta sina upplevelser 

(Socialstyrelsen, 2009). En tolkning av en tjejgrupp som insats är att den skulle kunna ha varit 

framgångsrik om betoningen på det verkliga problemet hos Klara hade behandlats, nu blev det 

istället bara ett tillfälle för henne att få gratis fika. Brunnberg m.fl. (2007) skriver att i skolan 

bör all personal få större kunskap och utbildning kring barn till missbrukares situation för att 

kunna ge dem det bästa stödet. Det kan tolkas som att detta saknas i den skolmiljön som Klara 

befann sig i, då hon inte fick det bästa stödet för en individ i hennes situation.  

Stina beskriver sin högstadietid som en saknad av någon vuxen som ruskade om henne och 

fick henne på rätt bana igen.  

Någon som liksom bara skakade om mig och fick mig på rätt bana igen. För det kan man ju 

inte göra själv, så det ville jag nog absolut och det gjorde att man blev väldigt arg för man 

hade ingen att ty sig till eller ingen som gav en den där tryggheten.  

Det kan förstås som att både Klara och Stina behövde mer krafttag istället för klappar på 

axeln. De behövde strama tyglar och människor som satte gränser, då de inte hade det 

hemifrån. Både Klara och Stina fosterhemsplacerades några år senare och båda resulterade i 

ett gynnsamt utfall (se tidigare beskrivningar). En tolkning av detta är att de båda skulle 

kunna haft en bättre högstadietid om de fått hjälp från socialtjänsten och blivit placerade 

tidigare än vad de blev. Brunnberg m.fl. (2007) menar att det är viktigt att skola och 

elevhälsopersonal förmedlar en vidarekontakt till andra instanser när detta krävs för barnets 

bästa. Det kan ha varit en brist på detta från skolans sida, då ingenting som gav resultat hände, 

trots att de enligt respondenterna visste om hur de hade det hemma. Det kan även vara en 

brist, som jag nämnt tidigare, från socialtjänstens sida i form av begränsade resurser, vilket 

kan ha lett till de sena insatserna. 
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Diskussion  
Studiens syfte är att belysa vilka faktorer som är viktiga för att skydda barn som växt upp i 

hem med missbruk från att utveckla ett eget missbruk eller psykisk ohälsa, samt att förstå 

varför dessa faktorer är viktiga för barnets utveckling. Syftet är också att visa vilka 

hjälpinsatser inom ramen för socialt arbete som kan gynna personer preventivt som växer upp 

med föräldrar med missbruk. De frågor som ställts är vilka faktorer som barn, som växt upp 

med förälder/föräldrar med missbruk, anser skydda dem från att utveckla ett eget missbruk 

eller psykisk ohälsa, samt hur beskriver barnen varför dessa faktorer skyddat dem. Studien 

syftar även besvara hur socionomen kan tillhandahålla insatser som en del av preventiva 

faktorer hos barn till missbrukare. 

Skyddande faktorer i barnens liv 
Resultaten visar att det finns ett antal olika faktorer som skyddar barn som växt upp i hem 

med missbruk från att utveckla ett ogynnsamt beteende i vuxen ålder. Dessa skyddsfaktorer 

fungerar som skydd på olika sätt beroende på faktor. Dels besitter barnet inre skyddsfaktorer, 

som är en del av dennes personlighet och stärker barnet eller hjälper det att hantera svåra 

situationer som annars skulle verka ångestladdade. Det kan också vara skyddsfaktorer i 

barnets miljö, såsom familjerelationer, relationer till andra, skolan eller fritidsaktiviteter som 

fungerar stärkande för barnet. Detta för att barnet får trygghet och uppmärksamhet genom 

dessa faktorer, vilket leder till att barnet bygger upp ett självförtroende och en självkänsla som 

är två av de mest viktiga skyddsfaktorer ett utsatt barn kan ha (Andershed & Andershed, 

2005; Bengtsson & Gavelin, 2004; Werner & Johnson, 2004). Gemensamt för alla 

respondenter är att de beskriver att de, i alla fall i perioder av sin uppväxt, har haft väldigt fina 

relationer till sina föräldrar, eller som i Ann-Sofies fall till sina syskon. Detta kan tolkas vara 

den avgörande faktorn till att respondenterna idag lever ett liv utan missbruk och psykisk 

ohälsa. På samma sätt beskriver Bengtsson och Gavelin (2004) att ha starka familjeband och 

nära relationer inom familjen, trots ett pågående missbruk, kan vara avgörande faktorer för 

utfallet av barnets utveckling. Att relationerna inom familjerna är viktiga skyddsfaktorer 

styrks även av fler studier (se exempelvis Brunnberg m.fl., 2007; Lagerberg & Sundelin, 

2000; Werner & Johnson, 2004).  

Respondenterna har oftast haft någon nära vuxen omkring sig som sett och hört dem om de 

velat, och som gett dem den uppmärksamhet som de behövt. Emelie menar att hon är tacksam 

över att hon fick bo kvar hos sin mamma hela tiden och att socialtjänsten gav hennes mamma 

en chans att bli nykter och samtidigt ta hand om sina barn. Emelie anser att barnen var 

mammans största drivkraft till att förändra sitt liv. På samma sätt beskriver Stina att 

anledningen till att hennes föräldrar höll sig nyktra under den största delen av Stinas uppväxt 

har att göra med att de alltid ville sätta barnen i främsta rummet. Barnen var hennes föräldrars 

sporre att klara av att leva ett liv utan alkohol. Woititz (2002) skriver att avsikten från 

föräldrar som lever i ett missbruk ofta är god gentemot sina barn. Syftet är inte att ljuga eller 

att svika, men det är oftast utfallet ändå, då de inte kan hålla sitt ord när det kommer till att 

vara nyktra. Studiens respondenter beskriver att deras familjerelationer, och i synnerhet 

föräldrarelationer, periodvis fungerade väldigt bra och att det berodde mycket på att deras 

föräldrar klarade av att vara nyktra under långa perioder. Min tolkning, efter att ha studerat 

respondenternas berättelser, är att Woititz (2002) beskrivning av föräldrar med missbruk är en 

heterogen sanning, även om jag är medveten om att detta kan vara vardagen för många barn 

som växer upp i hem med missbruk. En tolkning är att det trots risken för återfall är viktigt att 

försöka skapa insatser som så långt det är möjligt bidrar till en fortsatt stark 

familjesammanhållning. Detta då familjerelationerna fungerar som en viktig skyddsfaktor för 

barnen. Socialstyrelsen (2009) menar att stödinsatser för barn och unga i familjer med 

missbruk behöver inriktas på att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Denna 
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beskrivning kan enligt tidigare argument förstås som ett etiskt dilemma, då det är en riskfaktor 

för barnet att växa upp i ett hem med missbruk (se exempelvis Amodeo m.fl., 2009; Griffin & 

Paris, 2009; Barber & Gilbertson, 1999; Lagerberg & Sundelin, 2000) samt en skyddsfaktor 

med starka familjeband och familjeanknytning (se exempelvis Andersson, 2008; 

Sommerschild, 1999; Werner & Johnson, 2004). Här behöver socialtjänsten arbeta med bättre 

och tätare uppföljningar i de utsatta familjerna, så att de får en bättre och snabbare vetskap om 

hur situationen för barnen ser ut. Därmed kan de tillgodose barnets behov och barnets bästa. 

Respondenternas berättelser utspelar sig på 1970-1990-talen och det finns en förhoppning om 

att det sker en bättre uppföljning från socialtjänsten i utsatta familjer idag, än vad som gjordes 

då. Socialstyrelsen (2009) skriver dock att anledningen till att barn till missbrukande föräldrar 

är en svår grupp att nå är bristen på tid och pengar. Om socialtjänsten har brist på tid och 

pengar för ändamålet är en tolkning att uppföljningen tyvärr inte ser bättre ut i dagens 

samhälle än vad den gjorde vid tiden för respondenternas livsberättelser. Socialstyrelsen 

(2009) menar vidare att de saknar ett samarbete med andra verksamheter, att det i dagsläget är 

för få som anmäler att dessa barn far illa, trots anmälningsskyldighet. Det kan vara så att det 

krävs en större kunskap i verksamheterna där dessa barn kan upptäckas, så att personalen 

förstår vad en anmälan kan leda till och hur den kan vara behjälplig för barnet i fråga.   

Vändpunkter som skyddande faktorer 
Vissa händelser i respondenternas liv var mer betydelsefulla för dem än andra, det kunde 

handla om att träffa den stora kärleken eller när de fick sina barn. Jag kunde även tolka vissa 

kritiska ögonblick där livet för respondenten fick en så kallad vändpunkt. Tidigare forskning 

(Andershed & Andershed, 2005; Andersson, 2008; Denvall & Vinnerljung, 2006; 

Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & Johnson, 2004) visar att 

vändpunkter ofta äger rum i transformeringen från tonåring till vuxen. Skyddsfaktorer kan 

fungera som vändpunkter, då det kan vara en faktor som får individen att göra en förändring i 

sitt liv. Många individer ser detta som en andra chans och en möjlighet att forma sitt eget liv 

så som de själva vill. Andersson (2008) menar att en vändpunkt är när en individ gör en 

förändring i sitt liv, till det positiva, som de flesta inte uppfattar hör till normalutvecklingen, 

utan om positiva möjligheter för barn i risk. Individen får då kraft att förändra. Det kan handla 

om både inre och yttre sociala förändringar. Ofta är vändpunkter förknippade med en person 

eller en plats, som varit eller är skyddsfaktorer för individen. I arbetet med att analysera vilka 

delar som varit viktiga händelser i respondenternas liv, tolkar jag att de alla haft vändpunkter 

som på något sätt har förändrat deras liv. Dessa vändpunkter har på olika sätt varit viktiga för 

individernas utveckling och kan i vissa fall förstås ha varit av avgörande betydelse för 

respondenternas utfall. Då dessa vändpunkter kan tolkas vara av yttersta vikt för att hjälpa 

utsatta barn kan vi fråga oss vad de får för konsekvenser för socialt arbete samt om vi som 

socionomer kan arbeta för eller skapa dessa vändpunkter.  

Klara och Stina blev fosterhemsplacerade när de var 15 och 16 år gamla. Detta blev, precis 

som tidigare forskning visar, (se exempelvis Andersson, 2008) en vändpunkt i Klaras liv, där 

hon såg sin chans och hade orken att ta tag i sitt liv och forma det till något bra. Hon tog tag i 

skolan, då hon ansåg att det skulle vara viktigt för henne i framtiden i sökandet efter ett bra 

jobb. Stina hade liknande typ av erfarenhet och fick i och med sin fosterhemsplacering en 

vändpunkt som gjorde att hon förändrade sitt destruktiva beteende och började se en chans att 

påverka sin framtid till att bli något positivt. Det är socialsekreterarens arbetsuppgift att 

placera utsatta barn i familjehem vid behov, eller att ge det stöd som behövs i familjen för att 

tillgodose barnets bästa. I Stinas och Klaras fall är en tolkning att om de och deras föräldrar 

fått hjälp och stöd tidigare kanske inte en placering varit nödvändig, och barnets bästa skulle 

varit att de fick bo kvar hos sina föräldrar. Då deras föräldrar lyckats vara nyktra i långa 

perioder tidigare kanske de skulle ha lyckats igen om de fått hjälp och stöd i ett tidigare skede.  
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Ann-Sofies vändpunkt var när hon en dag inte var välkommen hem längre, då kände hon en 

önskan och en drivkraft att förändra och skapa ett nytt liv så som hon ville ha det. Hon fick 

hjälp de första åren av en ungdomsledare och hans fru, som lät henne bo hos dem och hon 

uppger att socialtjänsten inte ville hjälpa henne. Här kan det förstås som att Ann-Sofie hade 

tur att hon hade någonstans att vända sig i detta svåra skede. Likväl som Ann-Sofies 

utveckling blev gynnsam och hon skapade sig ett liv hon kunde vara stolt över, kunde utfallet 

för Ann-Sofie blivit negativt, om ingen hade hjälpt eller fångat upp henne. Här hade 

socialtjänsten behövt tagit ett större ansvar och stöttat Ann-Sofie och hjälpt henne 

ekonomiskt, då drivkraften för förändring fanns. För Emelie och Lina handlade deras 

vändpunkter i form av skyddsfaktorer om familj och andra nära vänner som hjälpte dem till 

förändring. Detta ger ytterligare belägg för att det är viktigt för socionomen att värna om det 

utsatta barnets familjerelationer. Det ger även ett svar på studiens sista frågeställning, som var 

hur socionomen kan hjälpa till att tillhandahålla skyddande faktorer som en del av preventiva 

insatser hos barn till missbrukare. 

Implikationer för socialt arbete 
För att socionomen ska kunna använda sig av vändpunkterna i de utsatta barnens liv behövs 

mer kunskap om hur dessa kan nås. Ibland kan resurser behöva läggas innan det blir så illa att 

barnen behöver en vändpunkt, utan bara någon eller något som leder dem på rätt väg. Här kan 

socionomer ute på fältet, på de arenor där dessa barn kan fångas upp, såsom kuratorer, 

socialsekreterare, ungdomsgruppsledare och så vidare, vara av yttersta vikt för ett gynnsamt 

utfall. Det kan vara viktigt att ge barnen tillräckligt med motivation i skolan och gå till botten 

med varför de som har problem i skolan har dessa problem. Alla respondenter beskriver 

perioder i sina liv då de hade det för jobbigt hemma för att orka med skolan. Ann-Sofie 

beskriver till och med att hon kunde vara utåtagerande, som ett sätt att avreagera sig eller våga 

vara sig själv på en plats där hon kände sig trygg. Aktuell forskning (se Andershed & 

Andershed, 2005; Andersson, 2008; Denvall & Vinnerljung, 2006; Sommerschild, 1999; 

Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & Johnson, 2004) visar att skolan kan bli en 

skyddsfaktor om barnet upplever skolan som positiv och exempelvis om denne är populär, 

intelligent eller duktig i skolan. Barnet kan då se skolgången som en flykt från hemmet och 

hittar ofta anknytningspersoner och förebilder i exempelvis lärare. Detta kan tolkas som att 

personal överlag i skolan behöver vara bättre på att se, fånga upp och lyssna på barnen så att 

ett förtroende skapas. Skolan i sig behöver vara en plats där alla barn känner sig trygga och 

vill vara. Kanske kan vi genom detta hjälpa dessa barn i ett tidigare skede, då skolan är en 

plats alla barn ska befinna sig i. Det är även viktigt att skolan har en tydligare kontakt med 

hemmet när det är barn som har problem i skolan. Detta då skolan i sin tur kan vara en 

verksamhet som vidarebefordrar och belyser problemet till rätt instans, om barnets 

skolproblem grundar sig i barnets problematiska hemsituation.  

Brunnberg m.fl (2007) menar att det är viktigt att elevhälsopersonalen är synlig i skolan, så att 

eleverna lätt kan få kontakt med dessa samt känna ett förtroende för dem. 

Elevhälsopersonalen i sin tur ska visa empati och förståelse för barnets situation samt kunna 

förmedla eventuell vidarekontakt till andra instanser. En kontakt med elevhälsopersonal, 

såsom exempelvis en kurator, skulle kunna ha varit av hjälp för alla respondenterna. Denna 

kontakt skulle sedan kunnat vidareförmedla den eventuella problematik som framgick i 

mötena och vara behjälplig i processen. Ingen av respondenterna nämnde någon från skolan 

som visade något egentligt intresse för deras problematik eller var dem behjälpliga. Detta kan 

tolkas som att elevhälsopersonalen inte var synlig på skolorna och inte var lätta att kontakta 

och få förtroende för. Det kan också tolkas som att relationen mellan lärarna och 

elevhälsopersonalen var dålig, då exempelvis kuratorn kanske aldrig var medveten om 

respondenternas problem.  
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Vissa respondenter beskriver att de inte kände ett stort samtalsbehov i perioder då de hade det 

som tuffast, utan mer att de eftersökte neutrala arenor att vara på. I dessa perioder hade dock 

respondenterna heller ingen de kände att de kunde vända sig till med sin problematik. Det kan 

tolkas som att respondenterna dock hade ett samtalsbehov, men saknade forumet eller den 

trygga och stabila kontakten som behövs för att kunna öppna sig. De kanske behövde en plats 

där de kunde känna att de fick stöd och hjälp med detta och tillsammans med andra hitta 

verktyg för att lättare hantera sin hemsituation. Detta antagande grundar sig i att när 

respondenterna väl hittade en trygg person som de kunde lita på (Stina och Klara sina nya 

fostermammor, Lina sin pojkvän, Ann-Sofie ungdomsledaren och Emelie sin storebror) så 

öppnade alla upp sig och menar att de stöd de fick från dessa personer varit väldigt 

betydelsefullt för dem. Brunnberg m.fl (2007) menar att gruppstödsverksamhet tycks vara en 

positiv form av stödverksamhet för barn till missbrukare. I detta forum får de chansen att 

stärka sin självkänsla, självbild och självförtroende samt får verktyg för att lättare kunna 

hantera sin livssituation. Författarna skriver vidare att det är få som har mätt effekten av 

gruppstöd till barn med föräldrar med alkoholproblem och att det därför bör satsas mer på 

evidensbaserad forskning inom området. Gruppstödsverksamhet skulle kunna ses som en bra 

organiserad verksamhet för respondenterna. En tolkning är att respondenterna i många fall 

skulle ha behövt prata med någon som förstår sig på deras situation och befinna sig i ett 

sammanhang där de inte behövde känna sig annorlunda, utan där hade de fått vara normala 

barn och ungdomar. De kanske även hade fått de verktyg de behövde för att lättare kunna 

hantera sina livssituationer och på det sättet sluppit många tuffa skeden i livet. Det kan förstås 

som att dessa gruppstödsverksamheter fungerar positivt till dessa utsatta barn och därför 

behövs det göras mer evidensbaserad forskning kring vad det är i verksamheten som 

stimulerar ett positivt utfall. Framförallt för att detta ska kunna göras ännu bättre samt hjälpa 

till att identifiera dessa barn tidigare och hitta fungerande prevention och intervention. 

Metodologisk diskussion 
Under studiens gång har det metodval jag valt, i form av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, visat sig vara relevant för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuerna ledde till djupa och intressanta dialoger, där nya reflektioner kring 

respondenternas livsberättelser framfördes. Om jag valt en annan metod hade studien saknat 

nyansering och den fördjupning som nu finns. Exempelvis hade en enkät kanske gett svar på 

vilka skyddsfaktorer som varit viktiga i respondenternas liv, men den hade inte gett svar på 

frågan varför de varit viktiga, då detta i flera fall är tolkningar kring hur respondenterna 

berättat sin livshistoria samt att de gav fler perspektiv på mina frågeställningar och svar.  

Studiens syfte var att belysa vilka skyddsfaktorer som är viktiga för att barn som växt upp i 

hem med missbruk inte ska utveckla ett eget missbruk eller psykisk ohälsa samt varför dessa 

faktorer är viktiga. I och med den teorigrund jag valde för analysen blev en stor del i mitt 

resultat inriktat på de inre skyddsfaktorer som individen besatt, samt på relationer i 

respondentens sociala nätverk. Om ett större fokus hade lagts på skyddsfaktorer i form av 

olika arenor som varit viktiga för barnet kanske både resultat, analys och därmed slutsatserna 

av studien sett annorlunda ut. Intervjuerna berörde dock dessa områden också, och även om 

till exempel skolan varit en viktig skyddsfaktor för många av respondenterna, och även andra 

arenor i form av olika fritidsaktiviteter, så är min tolkning att det varit andra faktorer som 

varit viktigare för respondenterna. 

I vissa skeenden tror jag att respondenternas förträngningsmekanism gjort att deras berättelser 

blivit mer positiva än hur den objektiva verkligheten ibland såg ut. Respondenterna kunde 

berätta en sak, som för mig inte var särskilt positiv, och sedan knyta an till att de haft en 

positiv och trygg uppväxt. Detta är min tolkning som forskare och jag är medveten om att 
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detta synsätt speglar analysen, då jag i vissa fall sett bortom respondentens verbala svar och 

dragit egna slutsatser av hur jag tolkar situationens betydelse i respondentens berättelse.  

Det kan även ha varit så att respondenterna haft vissa skyddsfaktorer till förfogande, som de 

själva varit omedvetna om eller inte lagt någon större vikt vid, och därför inte återgett detta i 

intervjuerna. Ett exempel på detta kan vara en personegenskap eller en del av sin personlighet, 

som respondenten inte är medveten om att denne besitter. Sådana egenskaper kan ha varit av 

stor betydelse för respondentens utveckling som barn och spelade en stor roll som 

skyddsfaktorer. Nu i efterhand blir det respondentens egen konstruktion av situationen och det 

behöver inte alltid betyda att det är den reella sanningen, utan det är respondentens sanning. 

På grund av detta kan vissa skyddsfaktorer fattas resultatet. 

Konklusioner samt vidare forskning 
Studien tillskapar nya frågor som skulle kunna besvaras genom att sätta studien i relation till 

en annan studie med vuxna barn med liknande förutsättningar som det gått sämre för. Dels för 

att kunna se likheter och skillnader i barnens uppväxt samt kunna göra en djupare 

undersökning kring vilka skyddsfaktorer som är av relevans eller till och med av avgörande 

faktor för barnen. I en jämförelse med en sådan studie skulle denna studies trovärdighet kunna 

befästas än mer än vad den gör nu. Alla studiens tolkningar är antaganden byggda utifrån 

respondenternas livsberättelser. Att se om tolkningarna känns relevanta i jämförelse med 

berättelser som de barn som det gått sämre för bär på, skulle fylla vissa kunskapsluckor inom 

området. Det kan vara så att de barnen också har haft betydande skyddsfaktorer runt omkring 

sig, men att riskfaktorerna har varit fler eller av en större grad. Tidigare forskning (Andershed 

& Andershed, 2005; Brunnberg m.fl., 2007; Delucia m.fl., 2001; Nygaard & Soothill, 2002) 

visar att ju fler riskfaktorer barnet utsätts för, desto större är risken för ett negativt utfall i 

barnets utvecklingsprocess. Riskfaktorerna blir då överrepresenterade skyddsfaktorerna och 

risken för ett normbrytande beteende och psykosociala svårigheter hos barnet ökar. En annan 

tolkning är att skyddsfaktorerna haft betydelse även i de fall då utfallet varit sämre för barnet, 

men inte i samma utsträckning som de haft för de barn som lyckats väl. 

Under arbetets gång skapades funderingar kring hur mycket annorlunda respondenternas 

reflektioner kring livet och hur de tänker och agerar idag skulle varit om de haft en annan 

uppväxt. Under intervjuerna upplevdes att respondenterna besatt en stor intelligens och detta 

kan tolkas ha hjälpt dem i deras utveckling. Alla utom en av respondenterna har en 

universitetsutbildning. En tolkning är att respondenternas språk, tankar och egna reflektioner 

var välutvecklade. Enligt aktuell forskning (Andershed & Andershed, 2005; Andersson, 2008; 

Denvall & Vinnerljung, 2006; Sommerschild, 1999; Lagerberg & Sundelin, 2000; Werner & 

Johnson, 2004) fungerar intelligens som en skyddsfaktor. En fundering är hur stor roll 

intelligensen har i relation till att respondenterna klarat sig så bra. Det kanske kan vara så att 

respondenterna tack vare sin intelligens varit tillräckligt smarta att ta vara på och utnyttja 

skyddsfaktorerna runt omkring dem samt de bra tillfällen som ges dem. Vidare forskning på 

området kring intelligensens betydelse kring utsatta barns utveckling skulle vara önskvärt. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att det är viktigt för socionomen att ha 

kunskap kring vilka skyddsfaktorer som kan vara viktiga för utsatta barn, då dessa behöver få 

utrymme för att barnet ska utvecklas gynnsamt. Det är även viktigt då socionomen kan stärka 

och tillhandahålla vissa faktorer, så att dessa kan fungera som ett preventivt skydd för barnet. 
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Bilaga 1 
 

Information om medverkan    
 

Hej! 

 

Jag heter Linnea Larsson. Jag går termin 6 på socionomprogrammet vid Örebro universitet 

och skriver en c-uppsats under våren. 

Syftet med uppsatsen är att titta på vilka faktorer som är viktiga för att skydda barn som växt 

upp i hem med missbruk från att utveckla ett eget missbruk. Jag vill även belysa vilka insatser 

på samhällelig nivå som är viktiga för att förhindra detta. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du har som uppgiftslämnare rätt att avbryta din 

medverkan när som helst. Du bedömer själv vilka frågor du vill svara på. 

Intervjun kommer att spelas in på band och är beräknad att ta cirka en timme. Om jag 

eventuellt behöver komplettera med vidare frågor önskar jag att få återkomma till dig. Om du 

vill kan jag ordna så att du får läsa igenom intervjun efter att den är utskriven. I uppsatsen 

kommer jag att använda både citat och referat från intervjun. 

 

Datamaterialet (det du sagt vid intervjun) kommer att avidentifieras så att du i uppsatsen är 

helt anonym. Under arbetets gång kommer uppgifterna att förvaras hos mig och kommer bara 

att användas av mig som information till min uppsats. Efter utskrift kommer det inspelade 

materialet att raderas. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Tack för att du möjliggör denna studie! 

 

 

Vid frågor är du välkommen att ringa/maila mig. Mina uppgifter är: 

 

Linnea 076-171 21 79 

linlah112@studentmail.oru.se 

 

Ansvarig handledare för uppsatsen är Anna Petersén, Örebro universitet. 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Barndom 

Hem 

Alkohol/ Drogbruk i familjen 

Relationer till syskon/föräldrar/ andra släktingar 

Viktiga händelser i familjelivet 

Syn på familjen, värme, känslokyla, utstötning, etc 

Syn på sig själv och medlem i familjen och de övriga 

Flyttningar 
 

Skolan 

Upplevelse av låg och mellanstadiet, kontakt med lärare, egen prestation, kontakt med 

klasskamrater, svårigheter ev. elevhälsokontakt, viktiga händelser 

Skolk, anledning 
 

Fritid 

Fritidssysselsättning 

Förälders engagemang i fritiden 

 

 

Tonår 13 – uppåt 

Alkohol/Drogbruk i familjen 

Kompisars betydelse, positiva, negativa 

Sociala relationer, positiva, negativa, ev pojkvän/flickvän 

Skolsituation (se frågor från barndom) 

Fritidsysselsättningar/föräldrars engagemang i fritiden 

Boendesituation, 

Alkoholdebut  

Relation till föräldrar/familj 

 

 

Vuxenliv 20 - uppåt 

Boendesituation 

Familjesituation 

Relation till ev. partner/egna barn 

Försörjning/Sysselsättning 

Hur ser ditt alkoholbruk ut idag/syn på alkohol 

Umgänge 

Relation till föräldrar/övrig familj 

Kritiska händelser 

 

Vad anser du vara den viktigaste/de viktigaste anledningarna till att du själv inte hamnat i ett 

eget missbruk? 

  



 

 

Bilaga 3 
 

Mail till respondenterna 

 

Hej! 

Hoppas allt är bra med dig! 

Jag studerar på socionomprogrammet och de närmaste veckorna är det c-uppsats som står på 

schemat och jag tänkte fråga dig om jag skulle kunna få intervjua dig? 

Jag har tänkt skriva om barn som vuxit upp i hem med missbruk och vilka faktorer som 

viktiga för att skydda barnet från att själv hamna i missbruk eller få andra psykiska 

svårigheter.  

Intervjun kommer i princip handla om din uppväxt. Skola, familj, vänner och så vidare. Du är 

helt anonym i uppsatsen och är det någon fråga du inte vill svara på så behöver du inte. Du 

kan givetvis avbryta din medverkan vid vilken tidpunkt som helst. 

Vore toppen om du ville vara med! 

Må så gott! 

/Linnea 

 

 


