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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vuxna barn till missbrukare har påverkats 

av att växa upp i ett hem där det förekommer missbruk. Vi har gjort en vetenskaplig 

kunskapsöversikt där vi använt oss av internationella och nationella artiklar samt relevant 

litteratur för att få en övergripande kunskapsöversikt om ämnet. 

I vår studie har vi funnit en rad risker som barn till missbrukare riskerar att utsättas för både 

när det gäller psykisk ohälsa, stressymptom och sjukdomssymptom. De löper även större risk 

för barnolycksfall samt eget missbruk. Vi har funnit att bra självkänsla grundar sig i socialt 

stöd och dessa två faktorer är viktiga för att barn till missbrukare ska kunna utnyttja den inre 

motståndskraft de besitter. Vi har sett att föräldrar med missbruk har svårigheter att utgöra det 

sociala stödet för barnet och därför har syskon och socialt nätverk utanför familjen stor 

betydelse. Föräldrarnas missbruk påverkar barnets anknytning som i längden kan påverka 

barnets förmåga att uttrycka sina känslor och påverka barnets nära relationer i vuxen ålder. 
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1. Inledning 

2008 fanns det enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) ungefär 385 000 barn som växer upp i 

en familj där antingen ena eller båda föräldrarna missbrukar. Det innebär att dessa barn lider 

av konsekvenserna av deras förälders/föräldrars missbruk. Socialstyrelsen (2009) visar att när 

barnens förälder/föräldrar är under en påverkningsperiod eller rus tillgodoses inte barnen med 

den uppmärksamhet, närhet och struktur som ett barn behöver. Mycket fokus tas bort från 

barnen då hela familjen ägnar mycket energi åt det förekommande missbruket.  

Enligt Socialstyrelsen (2009) löper de barn som växer upp under missbruksförhållanden större 

risk för psykisk ohälsa, missbruksproblem, kriminalitet samt andra avvikande beteenden. 

Enligt Hansen (1995) är det även vanligt att de uppvisar både fysiska och psykiska symptom 

redan som barn. Ofta visar sig barnens problem i utagerande beteende, sociala svårigheter 

samt sjukdomssymptom som huvudvärk och magsmärtor. Av de barn som växer upp med 

missbrukande föräldrar lyfter Werner och Smith (2003) fram de motståndskraftiga barnen. De 

motståndskraftiga barnen kännetecknas av att de är vakna, självständiga, öppna för nya 

intryck och socialt orienterade redan i tidig ålder. Det är barn som trots sin uppväxt blir friska 

och trygga som vuxna. Hwang och Nilsson (2011) menar att dessa barns framgång kan 

förklaras med hjälp av anknytnings- och utvecklingsteori.  

Det är intressant hur dessa barn trots sin uppväxt växer upp till starka och stabila individer. 

Det syns inte på ytan vad dessa människor har gått igenom, men vi kan inte undgå vår 

nyfikenhet av vad man kan finna om man skrapar lite på ytan. Det finns tidigare forskning 

som visar att växa upp i missbruksförhållanden har en påverkan på hur ens liv utformas. Till 

exempel visar Werner och Smith (2003) att motståndskraftiga barns uppväxt påverkar deras 

studieval, yrkesval samt deras syn på familj. Det finns dock lite forskning som förklarar hur 

barndomen och erfarenheterna påverkar barn till alkoholmissbrukare i vuxen ålder. Vi tycker 

därför att det är viktigt att skapa en förståelse om hur en sådan barndom påverkar och formar 

en person. Genom att förstå hur en uppväxt av detta slag påverkar barnet kan insatserna för 

barn till missbrukare förbättras både under uppväxten och även under senare skeden i livet. 

Med en djupare förståelse kan insatserna fokusera på grunden till problemet.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att genom en vetenskaplig kunskapsöversikt undersöka hur 

vuxna barn till alkoholmissbrukare har påverkats av att växa upp i ett hem där det 

förekommer missbruk. Detta görs med utgångspunkt i anknytningsteori, utvecklingsteori, 

rollteori samt ett genusperspektiv. 
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1.2 Frågeställningar 

 Hur är det att växa upp i ett hem där det förekommer alkoholmissbruk?  

 Vilka resurser finner man hos motståndskraftiga barn? 

 Hur påverkas en person av att växa upp med föräldrar med alkoholmissbruk? 

 Finns det någon skillnad på hur pojkar och flickor påverkas av missbruket?  

 Hur ter sig det vuxna livet för motståndskraftiga barn?  

 

2. Metod 

2.1 Urval 

Vi har valt att göra en allmän kunskapsöversikt vilket enligt Wengström (2013) innebär att 

man beskriver kunskapsläget inom ett visst område. Wengström (2013) skriver att det bästa 

när man gör en allmän kunskapsöversikt är att finna och inkludera all relevant forskning inom 

det aktuella området. Av praktiska och tidsmässiga skäl har vi inte haft möjlighet att söka och 

läsa all relevant forskning inom området barn till alkoholmissbrukare. Vi har sökt igenom tre 

olika databaser: SocIndex, Swepub och Google schoolar då vi har erfarenhet av att använda 

dessa samt att de innehåller vetenskapliga artiklar som är relevanta för socialt arbete. Vi har 

funnit relevanta artiklar både på Swepub och SocIndex. Vi fann även många relevanta artiklar 

på Google schoolar, dock hade vi inte tillgång till dessa artiklar via den sökvägen vilket vi 

löste genom att finna de artiklarna på SocIndex istället. För att finna relevanta artiklar använde 

vi oss av olika sökord och kombinationer av dessa. Relevanta artiklar för oss har varit att de 

innefattat vissa kvalitetskrav. Våra kvalitetskrav har varit att vi ville att de skulle ha ett etisk 

perspektiv. Vi sökte även enbart efter referee granskat material för ökad pålitlighet och vi 

ville endast ha artiklar skrivna på svenska och engelska av praktiska skäl.  När vi sökte 

artiklar ville vi inte heller ha någon artikel som var äldre än 25år då vi inte ville att de skulle 

vara utdaterade.  

Sökord 

Socindex - Resilience children (1237), Resilience alcohol (84), Resilience and development 

(1075), Resilience children alcohol abuse (29), Resilience children adult (252), Resilience 

children adult outcome (55), Alcohol abuse children positive adult outcome (15), Alcohol 

abuse children (2893). 

SwePub - Genusperspektiv (29), Våld i hemmet (15), Barn missbruk (62), Föräldrar missbruk 

(14), Motståndskaft (37). 

Dessa sökord resulterade i totalt 2904 artiklar. Vi kollade på titlar och såg om de berörde vårt 

ämne, sedan läste vi abstract och utifrån detta bedömde vi huruvida vi ville läsa artiklarna mer 

noggrant, vi valde sedan ut 9 av dessa artiklar.  Vi valde ut dessa artiklar baserat på deras 

relevans för vårt syfte och att de höll de kvalitetskrav vi önskade. Vi valde att inte fokusera på 

vilka metoder som författarna av våra artiklar använt sig utav utan har mer fokuserat på 

innehållet och hur det berörde vårt ämne.  
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Vi sökte främst efter artiklar som berörde barn till alkoholmissbrukare och vuxna barn till 

alkoholmissbrukare. Vi valde dock att utöka vår sökning då vi sökte artiklar om 

motståndskraft hos barn och valde då att söka artiklar om barn som även hade angränsande 

problematik. Efter att vi bedömt att dessa 9 artiklar var relevanta kategoriserade vi dessa efter 

deras innehåll i tre kategorier; Motståndskraft, Barn till missbrukare och Vuxna barn till 

missbrukare.  

 

2.2  Analysmetod 

Vi analyserade materialet genom att koda innehållet och utifrån kodningen fann vi teman i 

materialet, vilket är i enlighet med Wengströms (2013) beskrivning av analysmetod. De 

teman vi fann i materialet ligger till grund för de fem huvudteman som vi har analyserat på en 

djupare nivå för att finna teoretiska kopplingar, Vi har valt att använda oss av de fem 

huvudtemanen för att få en tydligare struktur i arbetet. Våra huvudteman är: Risker för barn 

till missbrukare, Familjevåld vs. Missbruksproblematik, Föräldrars missbruk, 

Motståndskraftiga barn och Vuxna barn till missbrukare. Dessa redovisas i tabell 1 

tillsammans med de underliggande teman. Den här redovisningsmetoden valdes för att det 

skulle vara möjligt att följa vår granskningsprocess, något Wengström (2013) nämner som ett 

krav i analysen.   

Risker för barn till 

missbrukare 
Familjevåld vs. 

Missbruksproblematik 
Föräldrars 

missbruk 
Motståndskraftiga 

barn 
Vuxna barn till 

missbrukare 

Psykisk ohälsa 
Stressymptom 
Sjukdomssymptom 

Förekommer samtidigt 
Samma konsekvenser 
Samma symptom 
Tar efter förälders 

beteende 

Påverkat 

föräldraskap 
Varierande 

risker 
Oberäknelig 
Dålig omsorg 

Socialt stöd och 

självkänsla 
Syskon 
Socialt nätverk 

utanför familjen 
Vändpunkt 
Inre resurser 

Karaktärsdrag 

från barndom 
Anknytning 
Roller 
Socialt stöd 

Tabell 1. Tematisering 

 

2.3 Metoddiskussion 

Det första vi ville göra var att läsa in oss på ämnet. Därför gjorde vi sökningar på olika 

databaser efter internationella och nationella artiklar. Vi letade även efter relevant litteratur på 

biblioteket för att få en övergripande kunskapsöversikt om ämnet. Efter vi läst på mycket om 

ämnet kom vi fram till vårt syfte med arbetet och formulerade ett antal frågeställningar. I 

början av vår studie var syftet att göra intervjuer med vuxna barn till missbrukare. Vi hade 

sedan tänkt analysera empirin från intervjuerna utifrån anknytningsteori, utvecklingsteori och 

genusperspektiv samt kopplat till de roller som beskrivs av Black (1993) och Socialstyrelsen 

(1993). Vi kontaktade olika organisationer som arbetar med barn och vuxna barn till 

missbrukare såsom Maskrosbarn, hållplatsen och barnkraft för att på så sätt komma i kontakt 
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med intervjupersoner. Då dessa organisationer inte besvarade vår förfrågan om 

intervjupersoner valde vi tillslut att istället göra en kunskapsöversikt om ämnet. Vi kunde 

behålla syftet som vi formulerat tidigare men fick ändra våra frågeställningar något.  

 

2.4 Etiska överväganden  

De forskningsetiska principer som Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

(HSFR) (2002) förespråkar bygger på ett forskningskrav och ett individskyddskrav, vilket i 

stora drag innebär att forskning ska inriktas på väsentliga frågor, hålla hög kvalité samt 

utveckla och fördjupa tidigare kunskap samtidigt som individen varken får utsättas för 

förödmjukelse, kränkning, psykisk eller fysisk skada. 

Då vi inte använt oss av intervjupersoner i vår studie har vi inte behövt ta hänsyn till etiska 

forskningsregler på samma sätt som om vi skulle ha använt oss av intervjuer. Vi har inte 

behövt ta hänsyn till vilka risker vår studie kan medföra för deltagarna i form av fysisk och 

psykisk smärta. Vi har dock fått tänka på noggrannhet, opartiskhet och ärlighet i vår studie. Vi 

har reflekterat över varför denna studie behöver göras, hur trovärdig vår studie är och 

huruvida våra resultat är tillförlitliga. Vi har även vart noggranna med att alla studier vi 

använt oss utav under vårt arbete har blivit godkänt av en etisk kommitté. Vi har inkluderat 

alla resultat som vi kommit fram till i vår analysprocess. Vi har försökt hålla oss opartiska till 

fakta som framkommit och inte försökt förvränga den på något sätt. Alla artiklar vi valt att 

använda oss utav i arbetet har även noggrant redovisats. 

 

3. Teorier 

3.1 Psykologiska teorier 

Då ett missbruk hos den ena eller båda föräldrarna kan innebära stor risk för barnet är det av 

intresse att förstå missbrukets påverkan på föräldraskapet och hur det i sin tur påverkar barnet. 

Hill, Nord och Blows (1992) studie om skyddsfaktorer hos barn till missbrukare visar att 

relationen mellan föräldrar och barnet har stor betydelse för barnets välmående och 

utveckling. För att förstå hur denna relation påverkar barnet använder vi oss av 

anknytningsteorin, som enligt Broberg et al. (2006) förklarar barnets anknytning till 

föräldrarna samt hur detta påverkar barnet senare i livet. Förutom en bra anknytning under 

uppväxtåren är det enligt Hwang och Nilsson (2011) viktigt med en bra självkänsla för att 

kunna hantera påfrestande händelser under uppväxten. Därför är det av intresse att använda 

utvecklingsteorin då den enligt Hwang och Nilsson (2011) förklarar barnets utveckling av god 

självkänsla. 

Anknytningsteori   

Genom att använda anknytningsteorin kan vi förstå vad som utgör den trygga basen för barnet 

och hur relationen till föräldrarna påverkar barnet genom livet. Forskarlaget Broberg et al. 
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(2006) har skrivit en bok om den teoretiska grunden till anknytningsteori. Broberg et al. 

(2006) utgår ifrån John Bowlbys version av anknytningsteori och har kompletterat med 

forskarlagets egen forskning samt erfarenheter från psykologiskt och socialt arbete med barn 

och unga för att anpassa teorin efter dagens forskningsresultat.  

Enligt Broberg et al. (2006) är alla barn ”förprogrammerade” att knyta an till sina föräldrar 

och de barn som inte kan använda sina föräldrar som en trygg bas måste skaffa sig strategier 

för att få ett så bra skydd som möjligt från sin förälder. Broberg et al. (2006) menar att dessa 

strategier kan ses som barnets överlevnadsstrategier. Förutom att anknytningen till föräldrarna 

har stor betydelse för barnets överlevnad kan detta även påverka hur barnet kommer kunna 

hantera känslomässiga relationer senare i livet. 

Broberg et al. (2006) menar att det är viktigt att hålla isär barnets anknytning till föräldrarna 

från föräldrarnas förmåga att utgöra en trygg bas för barnet. Enligt Broberg et al. (2006) krävs 

det mer av föräldrarna för att utgöra en trygg bas för barnet än att utgöra barnets 

anknytningsperson eftersom barnet är förprogrammerat att knyta an till sina föräldrar för sin 

överlevnad. Förutsättningarna för att kunna utgöra den trygga basen för barnet är att ägna 

barnet den tid och omsorg som små barn behöver. 

Enligt Broberg et al. (2006) utvecklar barnet anknytningsmönster till sina föräldrar baserat på 

den tillit och trygghet barnet känner för sina föräldrar. De delar in anknytningsmönstren i två 

grupper: trygg anknytning och otrygg anknytning. Trygg anknytning innebär att föräldrarna är 

tillgängliga och skyddar barnet när anknytningssystemet aktiveras. Ett barn med otrygg 

anknytning har inte samma erfarenhet av att föräldrarna finns där när barnets 

anknytningssystem aktiveras. Barnet blir istället avvisat när det är i behov av en trygg och 

pålitlig förälder. Broberg et al. (2006) menar att när föräldrarna väl har brustit i sin pålitlighet 

upplever barnet låg tillit till föräldrarna vilket ger en känsla av otrygghet och att inte veta vad 

som kan förväntas av föräldrarna. 

Vidare kan anknytningsmönstret delas in i fyra olika kategorier där Broberg et al. (2006) 

menar att det finns tre organiserade anknytningar och en oorganiserad anknytning. De tre 

organiserade anknytningarna är trygg anknytning, otrygg undvikande anknytning samt otrygg 

ambivalent/motspänstig anknytning. Broberg et al. (2006) menar att i de tre organiserade 

anknytningsmönstren har samspelet mellan barn och förälder varit tillräckligt konsekvent 

under barnets första tid för att barnet ska ha lyckats utveckla en strategi för att få sitt 

anknytningsbehov tillgodosett. Enligt Broberg et al. (2006) uppstår otrygg undvikande 

anknytning när barnet erfarit att föräldrarna avvisat eller förlöjligat barnets 

anknytningssignaler och lär sig därför att minimera signalerna. Barnet har lärt sig att 

avaktivera sitt system och försöker själv klara av situationer det ännu inte är moget för. Barn 

med otrygg ambivalent anknytning menar Broberg et al. (2006) istället maximerar uttrycket 

av sitt behov av föräldrarna. Detta beror på att föräldrarna har visat sig brista i pålitlighet. 

Broberg et al. (2006) menar att missbrukande föräldrar eller föräldrar som av någon annan 

orsak inte kan tillgodose barnets behov ofta leder till otrygg undvikande anknytning samt 

otrygg ambivalent/motspänstig anknytning hos barnet. 
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Enligt Broberg et al. (2006) bygger den oorganiserade anknytningen, som även kallas 

desorienterad anknytning, på att samspelet mellan barnet och föräldrarna till stor del utgörs av 

rädsla. Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2009) menar att desorienterad 

anknytning innebär att barnet känner rädsla inför sina föräldrar på grund av ett skrämmande 

beteende hos föräldrarna, men eftersom barnet är förprogrammerat att söka anknytning hos 

sina föräldrar kan det inte heller fly från faran. Broberg et al. (2009) menar att ett barn med 

desorienterad anknytning känner sig förvirrat och känslomässigt övergivet då det känner 

rädsla för de personer som ska ge tröst och skydd, vilket barnet inte har någon strategi för att 

hantera. Broberg et al. (2009) menar att det tydligaste tecknet för ett barn med desorienterad 

anknytning är avsaknaden av ett tydligt mönster, en organisation eller en strategi. Barnet har 

ofta en sekundär otrygg anknytningsstrategi som även den kan påverka barnets beteende. 

Enligt Broberg et al. (2009) är anknytningssystemet ständigt påslaget och barnet visar på ett 

väldigt motsägelsefullt beteende.   

Broberg et al. (2009) förklarar desorienterad anknytnings förekomst med att föräldern kan ha 

minnen av egna traumatiska upplevelser och detta gör att omvårdnadssituationen väcker en 

rädsla hos föräldern som blockerar förmågan att stödja barnet. Enligt Broberg et al. (2009) 

kan detta göra att föräldern reagerar med rädsla på barnets anknytningssystem genom ett 

hotfullt, skrämt eller ett splittrat beteende. Enligt Broberg et al. (2006) kan föräldrarnas 

oförmåga att stödja barnet, förutom egna traumatiska upplevelser, även bero på eget missbruk.  

Enligt Broberg et al. (2006) löper ett barn som har en desorienterad anknytning under sina 

första levnadsår en större risk än andra barn för att få allvarliga störningar i sitt sätt att knyta 

an och relatera till andra människor senare i livet. Broberg et al. (2009) menar att barn med 

desorienterad anknytning har visat både utagerande problem med aggressivitet, trots, 

bristande hänsyn samt en sämre förmåga till självreglering. Detta beteende kan ses hos dessa 

barn även i vuxen ålder. Broberg et al. (2009) menar också att det kan bidra till en överdriven 

rädsla, ångest, känslor av nedstämdhet och depression, låg självkänsla samt social isolering. 

Personer som växt upp med desorienterad anknytning kan enligt Broberg et al. (2009) även få 

problem med sitt tal senare i livet. Talet kan bli osammanhängande, man kanske inte avslutar 

meningar eller börjar prata så detaljerat att personen man talar med inte förstår något.  

I och med att Broberg et al. (2006) menar att barnets anknytning till föräldrarna kan 

återspeglas i senare relationer kan denna teori användas för att förstå hur motståndskraftiga 

barns uppväxt påverkar deras relationer senare. Detta kan förklara huruvida de känner 

trygghet, tillit samt söker sig till andra personer. Enligt Broberg et al. (2006) förklarar 

anknytningsteorin barnets förmåga och förutsättning att bygga goda relationer. Detta kan 

kopplas till utvecklingsteorin då Hwang och Nilsson (2011) menar att barnets förmåga att 

bygga relationer med andra är betydande för barnets självkänsla och motståndskraft.  

Utvecklingsteori 

För att förstå hur vissa barn till missbrukare utvecklar en motståndskraft använder vi oss av 

utvecklingsteori. Hwang och Nilsson (2011) menar att denna teori förklarar hur barnet 

utvecklar en bra självkänsla och tillit till sig själv vilket är viktiga egenskaper för att barnet 

ska kunna hantera en stressfylld barndom som det innebär att växa upp med missbrukande 
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föräldrar. Enligt Hwang och Nilsson (2011) är barnets utveckling av dessa egenskaper 

beroende av ett socialt stöd från en person som kan utgöra en trygg bas där barnet kan finna 

bekräftelse och uppmuntran.  

Barn börjar utveckla sin självkänsla redan vid sex års ålder och detta är enligt Hwang och 

Nilsson (2011) ett kritiskt stadium i barnets liv. De menar att barnet är väldigt självkritiskt 

med ett skört självförtroende i detta stadium och barnet ställer även höga krav på sig själv, 

vilket resulterar i att det tar misslyckanden väldigt hårt. Om barnet får kritik från sig själv 

eller utifrån kan det leda till att barnets självkänsla kraftigt sänks och att det inte vågar testa 

nya saker eller utvecklas på grund av rädsla att misslyckas. För att stärka barnets självkänsla 

menar Hwang och Nilsson (2011) att det är viktigt att barnet uppmuntras och att dennes 

framsteg bekräftas. Det är även viktigt att det inte ställs för höga och orimliga krav på barnet. 

Om då föräldrarna som Hindberg (2006) beskriver har mycket fokus på problematiken hos 

den ena eller bägge föräldrarna och att den missbrukande föräldern är mer inställd på att 

tillgodose sina egna behov istället för barnets kan det påverka barnets självkänsla negativt.  

I en funktionell familj är det enligt Hwang och Nilsson (2011) föräldrarna som utgör det 

sociala stödet och den trygga basen för barnet. I en familj där ena eller båda föräldrarna 

missbrukar ter sig detta på ett annorlunda sätt. I en familj där föräldrarna inte kan utgöra det 

sociala stödet för barnet menar Hwang och Nilsson (2011) att det sociala nätverket utanför 

kärnfamiljen är av stor betydelse. Det är då viktigt att det finns en granne, släkting, lärare eller 

någon annan stabil vuxen som knyter an till barnet och ger barnet bekräftelse och 

uppmuntran. Hwang och Nilsson (2011) menar att detta sociala stöd är avgörande för barnets 

självkänsla och därigenom även förmågan att hantera en stressfylld uppväxt. Med bra 

självkänsla har barnet förmåga till motståndskraft.  

3.2 Rollteorier 

För att förstå hur motståndskraftiga barn formas är det av intresse att förstå hur omgivningen 

och deras uppväxtförhållanden har påverkat dem. Enligt Goffman (2014) möter vi olika 

förväntningar om hur vi ska vara i interaktion med andra och att vi ofta tar på oss en roll som 

vi tror förväntas av oss. Detta förklarar Goffman (2014) med rollteori och menar att 

samhällets förväntningar och normer formar en bild om hur vi borde vara utifrån våra 

förutsättningar. Kön är en vanlig aspekt som vi formas utifrån då samhället projicerar en bild 

på oss om hur vi borde vara utifrån vårt kön. För att förstå vilken betydelse samhällets 

förväntningar på kön har för de roller som motståndskraftiga barn tar på sig är det intressant 

att använda ett genusperspektiv.  

Goffman (2014) menar även att vi tar på oss olika roller baserat på den situation vi befinner 

oss i och vi människor har lärt oss att använda roller för att passa in i rådande situation eller 

för att skydda oss själva i sårbara situationer. Enligt Socialstyrelsen (1993) visar sig detta hos 

barn till missbrukare då de använder olika roller för att kunna hantera sin tillvaro. Dessa roller 

utgör en slags överlevnadsstrategi och genom att anta olika roller utvecklar barnet 

anpassningsmönster. Black (1993) och Socialstyrelsen (1993) presenterar olika roller som 

barn till missbrukare vanligtvis antar och det är av intresse att analysera motståndskraftiga 
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barn utifrån dessa roller för att förstå hur deras uppväxt under missbruksförhållanden har 

påverkat dem.  

Genusperspektiv 

Liinason (2008) beskriver genusperspektivet som ett perspektiv där kön ses utifrån den 

sociala och kulturella kontexten som individen befinner sig i. Förutom att genusperspektivet 

hjälper oss att belysa aspekter som skapar ojämställdhet menar Liinason (2008) att detta 

perspektiv är ett sätt att förstå hur vi framställs och hur vi framställer oss själva i sociala 

interaktioner och relationer. Liinason (2008) menar att vi tillskriver oss själva en roll utifrån 

den betydelse vårt kön har i den aktuella kontexten. Detta perspektiv genomsyrar även den 

samhälleliga nivån, vilket innebär att genus inte bara skapas i sociala interaktioner utan finns 

runt om oss på olika nivåer. Enligt Friberg och Öhlén (2009) är vanliga föreställningar om 

kön att kvinnan är det känslostyrda könet medan mannen är den mer rationella. Det finns 

förväntningar att det kvinnliga könet ska vara omvårdande, ansvarsfullt och familjeinriktat. 

Detta återspeglas på flickor genom vanliga föreställningar om att de ska vara duktiga, lugna 

och snälla. Mannen tillskrivs däremot inte de omvårdande egenskaperna utan ses vanligtvis 

som det praktiskt lagda könet som inte visar sina känslor. Vanliga föreställningar om pojkar är 

att de ska vara aktiva, högljudda och bråkiga. Detta är alltså förväntningar vi möter dagligen 

vilka till stor del formar oss och den bild vi har av oss själva. Det bör dock uppmärksammas 

att dessa könsroller inte är absoluta och att de inte helt avgör våra egenskaper, men de kan 

vara användbara för att förstå grunden till ett visst beteende. 

I och med att det finns en föreställning om att män och kvinnor har tillgång till olika roller är 

det intressant att se hur motståndskraftiga barn framställs och vilka roller de har tillskrivits. 

Det är intressant att se om de faller in i den föreställning om manligt och kvinnligt beteende 

som nämndes ovan. Det är även intressant vilken betydelse könsrollerna har haft för de 

motståndskraftiga barnens sätt att hantera sin uppväxt på och om könsrollerna ligger till grund 

för andra roller som barnen har tagit på sig.  

Roller - Black 

Claudia Black har lång erfarenhet av vuxna barn till missbrukare och har gjort många studier 

inom området. Hennes bok Det ska aldrig få hända mig! baseras på intervjuer med vuxna 

barn till missbrukare samt hennes tidigare forskningsresultat och i denna studie såg hon att 

barn till missbrukare ofta tar på sig olika roller. Black (1993) har valt att kategorisera dem 

som de ansvariga, anpasslingar eller medlare. Hon har identifierat olika beteenden som barn 

till missbrukare använder för att hantera sin situation, vilket ger oss en förståelse för hur dessa 

barn formas av föräldrarnas missbruk. Då Black (1993) inte har gjort någon koppling mellan 

sina roller och genus använder vi oss av Friberg och Öhléns (2009) genusperspektiv för att 

förstå könets betydelse för rollerna. 

Den ansvariga 

Black (1993) beskriver rollen den ansvariga som ett barn som tar på sig mycket ansvar i 

hemmet och är väldigt ansvarsfullt. Denna roll ses mest hos ensambarn eller det äldsta barnet 
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i en syskonskara. Enligt Black (1993) är ett barn i behov av struktur samt konsekvenser av 

handlingar och eftersom det ofta saknas i dessa hem hittar barnet på egna sätt att själv ordna 

struktur och konsekvenser. Det ansvarsfulla barnet ser till att det är ordning och reda i 

hemmet och ger exempelvis yngre syskon konsekvenser och struktur. Barnet blir skickligt på 

att organisera, påverka andra och uppnå sina mål. Enligt Black (1993) ger denna roll barnet en 

tröst och en stabilitet i livet, vilket de andra i familjen också får då detta barn skapar struktur 

och ordning i hemmet. Enligt Black (1993) förlitar sig detta barn helt och hållet på sig själv då 

det upplever att vuxna inte är att lita på. 

Utifrån den beskrivning som Black (1993) ger av den ansvarige kan denna ses som en 

kvinnoroll. Denna koppling gör vi då den ansvarige har egenskaper som Friberg och Öhlén 

(2009) menar ses som kvinnliga. Det vill säga att den är ansvarsfull och ser till sin familjs 

behov. Detta bekräftas i en studie av Weinehall (1997) där 15 barn till missbrukare 

intervjuades, 10 flickor och 5 pojkar. I intervjuerna framställde flickorna sig som 

ansvarstagande och de beskrev att de tog mycket ansvar i hemmet. Könsteorin nämner dock 

ingenting om att mannen inte skulle kunna vara ansvarsfull, vilket skulle kunna innebära att 

den ansvarstagande rollen kan ses som en mansroll också. Vi tolkar att ansvarstagande pojkar 

visar sitt ansvar genom att beskydda och ta hand om sina yngre syskon. Detta bekräftas av 

Weinehall (1997) då pojkarna i studien beskrev att de ofta skyddade sina syskon. Enligt Black 

(1993) har de ansvariga ofta ett enormt kontrollbehov som vuxna, samtidigt som de upplever 

rädsla att förlora kontrollen helt, särskilt när det kommer till känslor. Enligt Black (1993) gör 

detta att många som hade den ansvariga rollen som barn blir stela, kontrollerande, allvarliga 

och upptagna som vuxna. En del kan även ta med sig behovet av att manipulera andra 

människor. 

Anpasslingen 

Enligt Black (1993) blir de yngre barnen i familjen ofta antingen anpasslingar eller medlare. 

De barn som blir anpasslingar tycker att det blir mycket lättare att leva i barndomshemmet om 

de hela tiden anpassar sig efter vad som händer. Black (1993) beskriver att anpasslingen 

sällan eller aldrig försöker förhindra eller underlätta de situationer som uppkommer i familjen. 

Anpasslingen grubblar sällan över situationer som uppkommer utan tar saker som det kommer 

och handlar utan att känna eller tänka över situationen. Enligt Black (1993) tänker barnet att 

det ändå inte kan göra något åt situationen så det är lika bra att hänga med. Enligt Black 

(1993) är det här barnet ofta mer osynlig än den ansvarsfulle eller medlaren och tillbringar 

mer tid på sitt rum eller utanför hemmet än övriga barn. Anpasslingens beteende kopplar vi 

till både kvinnlig och manlig könsroll. Vi kopplar anpasslingen till den manliga könsrollen 

utifrån att anpasslingen inte låter sina känslor påverka och anser att det är lättare att undvika 

än att ingripa vilket tyder på den rationalitet som Friberg och Öhlén (2009) kopplar till det 

manliga könet. Anpasslingens beteende kunde även identifieras hos pojkarna i Weinehalls 

(1997) studie. De försökte nämligen underlätta för sina föräldrar genom att inte ta någon plats 

i hemmet samt genom att inte ställa till några problem för föräldrarna. Om de hade syskon såg 

de till att dessa hade det bra och försökte lösa eventuella problem som syskonen skapade, men 

de uttryckte inte önskan om att ta hand om andra som flickorna gjorde. Vi kopplar 

anpasslingen till den kvinnliga könsrollen då denne vill undvika konfrontation och problem 
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för att underlätta för sin familj, vilket kan förstås utifrån Friberg och Öhléns (2009) 

beskrivning av det kvinnliga könet som familjeinriktat. Vi tolkar anpasslingens beteende som 

familjeinriktat då denne vill göra det bra för familjen genom att inte skapa problem. Som 

vuxna har anpasslingarna svårt att uttrycka sina känslor och behov vilket enligt Black (1993) 

beror på att de inte har haft tillfälle att utforska och dela med sig till andra människor av sina 

känslor. Black (1993) menar att som vuxna upplever de ofta att de saknar ett syfte och de 

fortsätter ofta att leva sitt liv som mycket påverkbara människor. 

Medlaren 

Den tredje kategorin av barn är enligt Black (1993) ett barn som har nära till sina känslor. 

Barnet visar dock sällan att det blir besviket och gråter ofta i sin ensamhet. Barnet är ofta den 

första att be om ursäkt, särskilt om ursäkten kan skydda någon annan. Därför menar Black 

(1993) att medlaren försöker göra sitt yttersta för att minska smärtan och olika anspänningar 

både för sig själv och resten av familjen. Barnet jobbar ofta hårt för att fixa resten av 

familjemedlemmarnas problem, sorg, rädsla och ilska. Black (1993) ger ett exempel utifrån en 

intervju med en medlare som när han var liten tröstade sin mamma med orden “Oroa dig inte 

mamma, jag kommer inte att minnas allt det här när jag blir vuxen”. Trots att Black (1993) 

ger ett exempel på pojke som medlare ser vi medlaren som en kvinnlig roll då medlaren 

kännetecknas av omvårdnad, relationer och känslor vilket är i enlighet med Friberg och 

Öhléns (2009) beskrivning av det kvinnliga könet. Detta bekräftas i Weinehalls (1997) studie 

då många av flickorna beskrev sig som omvårdande och de såg till sin familjs behov och 

känslor. Flickorna framförde även önskan om att kunna hjälpa andra och ville ha ett 

omvårdande yrke. Enligt Black (1993) fortsätter medlaren som vuxen att ta hand om andras 

behov och känslor före sina egna. De har en oförmåga att ge till sig själva, och tänker 

nästintill aldrig på sina egna behov även som vuxna. Medlarna uppfattas ofta som snälla 

människor som är duktiga på att lyssna och visa medkänsla. 

Den utagerande  

Black (1993) menar även att vissa barn blir utagerande och drar till sig uppmärksamhet 

genom ett negativt beteende, men har inte tillskrivit dessa barn någon roll. Vi anser dock att 

detta kan ses som en roll då Black (1993) har identifierat ett typiskt beteende hos dessa barn. 

Vi benämner rollen som utagerande. Det utagerande barnet symboliserar tydligt 

problematiken inom familjen genom sitt beteende. Detta är enligt Black (1993) stereotypen av 

hur många tror att barn till missbrukare beter sig. De kan ofta visa upp ett kriminellt 

problembeteende och ställer ofta till problem både för sig själv och resten av familjen. Black 

(1993) menar att detta drar bort fokus från förälderns missbruksproblematik. Dessa barn 

börjar ofta dricka alkohol i tidig ålder, hoppar av skolan i tidig ålder, har ett sexuellt 

destruktivt beteende osv. I och med att de har ett väldigt utagerande beteende menar Black 

(1993) att den här kategorin oftast får mer uppmärksamhet och hjälp än andra barn. Enligt 

Black (1993) har de flesta barn med sådana problem dålig självkänsla och svårigheter att 

uttrycka känslor till vuxna på ett sunt sätt. De visar ett utagerande beteende för att visa för 

omgivningen “tyck om mig!” eller “jag klarar inte det här”. Black (1993) menar att det 

nästintill är omöjligt för dessa barn att visa sina känslor på ett sunt sätt. Den utåtagerande 
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rollen tolkar vi som typisk för den manliga rollen då Friberg och Öhlén (2009) beskriver att 

pojkar ses som högljudda och vågar ta mer plats än flickor i samma situation. 

Roller - Socialstyrelsen 

I likhet med Black (1993) har Socialstyrelsen (1993) konkretiserat fyra roller som barn till 

missbrukare tar på sig för att underlätta sin tillvaro. Dessa roller beskrivs i en rapport av 

Socialstyrelsen som syftar till att uppmärksamma hur barn påverkas av föräldrarnas missbruk 

för att kunna förbättra insatserna till denna grupp. Socialstyrelsen har identifierat rollerna 

Familjehjälten, Rebellen, Tapetblomman och Clownen genom en kunskapsöversikt.  

Familjehjälten 

Det finns tydliga likheter mellan Socialstyrelsens (1993) fyra roller och de fyra roller som 

Black (1993) presenterar. Socialstyrelsens (1993) beskrivning av rollen familjehjälten kan 

jämföras med Blacks (1993) roll den ansvarige. Familjehjälten beskrivs som det duktiga, 

ansvarstagande och omhändertagande barnet vilket är i likhet med den ansvariga rollen. 

Familjehjälten är det barn som tar hand om familjen och sina missbrukande föräldrar och trots 

sina ansträngningar känner barnet sig otillräckligt vilket ofta bidrar till låg självkänsla. I likhet 

med Blacks (1993) roll den ansvariga är familjehjälten enligt Socialstyrelsen (1993) ofta det 

äldsta barnet i familjen och är även vanligtvis en flicka. Detta barn söker ofta arbete inom 

vårdområden samt är duktig på att förutse andras behov som vuxen. Dessa egenskaper hos 

familjehjälten kan kopplas till Friberg och Öhlén (2009) samt Weinehalls (1997) beskrivning 

av könsrollerna där kvinnorollen ses som omhändertagande och relationsstyrd.  

Rebellen 

Rebellen beskrivs av Socialstyrelsen (1993) som det stökiga, trotsiga, aggressiva och 

utagerande barnet. Detta barn drar till sig uppmärksamhet för att deras underliggande behov 

ska uppmärksammas. Rebellen kan jämställas med den beskrivning Black (1993) ger av det 

utagerande barnet där båda rollerna innebär att barnet använder sitt utagerande beteende för 

att söka hjälp för sin situation. Enligt Socialstyrelsen (1993) är rebellen oftast det yngsta 

barnet i familjen och i många fall en pojke, vilket bekräftar antagandet att pojkar ses som det 

utagerande könet.  

Tapetblomman 

Tapetblomman är en roll som har många likheter med Blacks (1993) roll anpasslingen. 

Socialstyrelsen (1993) beskriver tapetblomman som ett barn som inte syns och drar sig undan 

mycket. Precis som anpasslingen vill tapetblomman inte skapa några problem för föräldrarna 

och vara andra till lags. Enligt Socialstyrelsen (1993) är tapetblomman kravlös och på grund 

av sin svaga identitet kan detta barn lätt bli utnyttjat. Socialstyrelsen (1993) har inte funnit 

något samband mellan kön och huruvida man tar på sig rollen som tapetblomma eller ej. De 

anser att både pojkar och flickor har tagit på sig denna roll precis som vi anser att 

anpasslingen kan identifieras med både kvinnliga och manliga egenskaper.  

 



12 
 

Clownen 

Clownen är en roll som Black (1993) inte har identifierat hos barn till missbrukare, men man 

kan tyda likheter mellan clownen och Blacks (1993) roll medlaren. Socialstyrelsen (1993) 

beskriver att clownen är ett glatt, aktivt och charmigt barn utåt, men att det är väldigt sorgset 

inombords. Precis som medlaren gråter clownen i sin ensamhet och båda rollerna vill glädja 

andra vilket innebär att de sidosätter sina egna behov. Skillnaden mellan dessa roller är att 

clownen enligt Socialstyrelsen (1993) glädjer andra med sitt glada, skämtsamma och spralliga 

beteende medan medlaren enligt Black (1993) glädjer andra genom att fixa deras sorg, rädsla 

och ilska. Socialstyrelsen (1993) menar att clownen är en roll som spelas av pojkar, vilket kan 

kopplas till Friberg och Öhléns (2009) teori om att mansrollen kännetecknas av en rationalitet 

där känslorna inte får ta något utrymme.  

 

4. Analys  

4.1 Analys 

För att få en förståelse för hur vuxna barn till missbrukare har påverkats av deras uppväxt 

behöver vi förstå hur föräldrars missbruk påverkar barnen under uppväxten. Med en förståelse 

för missbrukets påverkan på barnet kan vi även förstå hur uppväxten ligger till grund för de 

karaktärsdrag de får som vuxna. Vi har sökt denna förståelse i vetenskapliga artiklar, se tabell 

2, andra vetenskapliga referenser, rapporter samt läroböcker. Vi har analyserat empirin i 

artiklarna utifrån de teman vi har funnit, se tabell 1, med utgångspunkt i anknytningsteori, 

utvecklingsteori, Blacks (1993) och Socialstyrelsens (1993) roller samt utifrån 

genusperspektiv. Vi har lagt fokus på temana Motståndskraftiga barn och Vuxna barn till 

missbrukare då dessa teman har störst relevans för studien. 

De vetenskapliga artiklar som vi har analyserat är uppställda i tabell 2. Fyra av dessa artiklar 

behandlar missbruksproblematik och motståndskraft hos barn till missbrukare medan tre av 

artiklarna behandlar motståndskraft hos barn med annan problematik. Trots att dessa tre inte 

behandlar missbruksproblematik är de relevanta för vår studie då de tillför förståelse för 

grunden till motståndskraft hos barn. Vi har funnit ett gemensamt tema hos många av 

artiklarna vilket är att självkänsla och sociala faktorer i form av stöd och goda relationer är 

underliggande för barns motståndskraft. Vi fann dock en artikel som skiljde sig från de andra i 

denna fråga. I denna ansågs även barns förmåga att distansera sig från påfrestande situationer 

som en grund för motståndskraft. Utöver dessa artiklar har vi använt rapporter från 

Socialstyrelsen och böcker baserad på forskning vilket har kompletterat och understött de 

vetenskapliga artiklarna.  
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Författare Syfte Metod Land/stad Material Fokus Resultat 

Coyle et al. 

(2009) 
Att undersöka 

framgångsfaktorer 

hos familjer med 

missbrukande 

föräldrar. 

Kvantitativ 

studie. 
Mätinstrument: 

Family 

Assessment 

Measure 

USA och 

Kanada 
Bekvämlighetsurval674 

familjer med minst 1 

alkoholberoende 

förälder och minst 1 

barn mellan 9-12 år 

Sociala 

faktorer 
En fungerande 

familj, religion/tro 

och stöd är viktigare 

än föräldraskapet 

gällande framgång.  

Easley & 

Epstein 

(1991) 

Att undersöka 

copingstrategier 

hos vuxna barn 

till 

alkoholberoende 

förälder.  

Kvantitativ 

studie. 
Mätinstrument: 

Children of 

Alcoholics 

Screening Test, 

Ways of Coping 

Washington 

D.C.  
Bekvämlighetsurval90 

individer mellan 23-

53år som växt upp med 

minst 1 

alkoholberoende 

förälder 

Psykologiska 

och sociala 

faktorer 

De copingstrategier 

som barn använder 

har betydelse i det 

vuxna livet. Socialt 

stöd och psykologisk 

behandling är viktigt 

för barn till 

missbrukares 

framgång. 

Stokes et al. 

(2013) 
Att undersöka 

familjens 

karaktärsdrag, 

personliga 

karaktärsdrag 

samt 

psykologiska 

symptom hos 

vuxna som blivit 

sexuellt utnyttjade 

som barn. 

Kvantitativ 

studie. 

Mätinstrument: 

Childhood Sexual 

Abuse 

Questionnaire, 

Symptom 

Checklist-90-Re- 

vised, FACES-IV 

Sydöstra 

USA 
Stratifierat 

slumpmässigt urval. 18 

college studenter som 

har blivit sexuellt 

utnyttjade och 18 

college studenter som 

inte har blivit 

utnyttjade.  

Psykologiska 

och sociala 

faktorer 

De som har blivit 

sexuellt utnyttjade 

som barn hade i 

större grad 

disfunktionell familj 

och neurotiska 

symptom än 

kontrollgruppen. 

Hill et al. 

(1992) 
Att undersöka 

avgörande 

faktorer för unga 

vuxna till 

missbrukares 

tendens att själva 

missbruka.  

Kvantitativ 

studie.  
USA Snöbollsurval. 20 

familjer med och 20 

utan 

missbruksproblematik, 

samtliga med barn 18-

30år. 

Psykologiska 

och sociala 

faktorer 

Självkänsla, känsla 

av trygghet och goda 

relationer inom 

familjen är faktorer 

som gör att barn till 

missbrukare klarar 

sig bra.  

Lewandowski 

et al. (2013) 
Att undersöka 

framgångsfaktorer 

hos barn till 

deprimerade 

föräldrar under 20 

års tid. 

Kvantitativ 

longtidunell 

studie. 

Mätinstrument: 

Children’s Global 

Assessment Scale 

Questionnaire 

USA 235 barn från 76 

familjer där ena, båda 

eller ingen förälder har 

diagnostiserats 

deprimerad.  

Psykologiska 

faktorer 
Barn med lugnt 

temperament och bra 

självkänsla hade 

motståndskraft och 

klarade sig bra.  

Guest (2012) Att undersöka 

psykosociala 

faktorer i 

motståndskraft 

hos barn som växt 

upp i 

fosterhem/foster- 

familj 

Kvalitativ 

livsberättelse 

studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

England Bekvämlighetsurval6 

personer mellan 40-

70år som levt minst 5 

år i fosterhem/foster- 

familj.  

Psykosociala 

faktorer 
En strategi till 

motståndskraft kan 

vara att distansera 

sig till händelser och 

situationer som 

upplevs påfrestande.  

Walker & Att undersöka vad Kvalitativ Ej angivit  Sociala Motståndskraft hos 
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Lee (1998) som ligger till 

grund för 

motståndskraft 

hos barn till 

missbrukare. 

litteraturstudie  

 

 
      

faktorer barn till missbrukare 

bör sökas inom 

familjen genom 

stöttande relationer 

med den eventuellt 

icke missbrukande 

föräldern och syskon 

vilket höjer barnets 

självkänsla.  

Tabell 2. Artikelsammanfattning 

Risker för barn till missbrukare  

Temat Risker för barn till missbrukare innefattar de risker som ett barn till missbrukande 

föräldrar utsätts för. Detta inkluderar risker i form av psykisk ohälsa, stressymptom samt 

sjukdomssymptom. Vi har kunnat härleda de psykiska symptomen till låg självkänsla samt 

koppla symptom till kön med hjälp av genusperspektiv. Vi har även tolkat det som att barn till 

missbrukare riskerar sociala svårigheter i vuxen ålder vilket beskrivs närmre under temat 

Vuxna barn till missbrukare.  

Socialstyrelsen (2009) beskriver att barn till missbrukare löper större risk för barnolycksfall, 

eget missbruk, psykisk ohälsa samt kognitiva och psykosociala störningar. Detta har även 

bland annat Hansen (1995) samt Easley och Epstein (1991) visat. De visar även att den 

psykiska ohälsan förekommer i olika grad och ofta i form av ätstörningar, depression, 

psykosomatiska symptom, ångest samt personlighetsstörningar. Det är även vanligt att barn 

till missbrukare är nedstämda, har dålig självbild och beteenderubbningar under uppväxtåren. 

Dessa symptom visar sig även hos barn med annan uppväxtproblematik, Stokes, McCord & 

Aydlett (2013) har till exempel identifierat det hos barn som har blivit sexuellt utnyttjade. Hill 

et al. (1992), Werner och Smith (2003) samt Hwang och Nilsson (2011), har tolkat att barnets 

självkänsla är viktig för dennes psykiska hälsa. Utifrån det kan barn till missbrukares ohälsa 

förklaras med hjälp av utvecklingsteori då Hwang och Nilsson (2011) menar att barnets 

självkänsla är beroende av det upplevda stödet från föräldrarna och omgivningen.  

Utöver de psykiska symptomen har Hansen (1995) visat att många av dessa barns stressfyllda 

situation visar sig genom sömnproblem, koncentrationssvårigheter samt utagerande beteende 

med problem i skolan som följd av deras beteende. Magsmärtor, spänd muskulatur, 

huvudvärk och motorisk oro är vanliga fysiska symptom hos barnen som Hansen (1995) samt 

Easley och Epstein (1991) visar. Dessa symptom har även Black (1993), Heyman & Smith 

Slep (2000) och Weinehall (1997) identifierat. Easley och Epstein (1991) och Weinehall 

(1997) har även visat att det är vanligt att barnen har svårigheter med vänner och sin sociala 

tillhörighet, där vissa försöker överprestera för att passa in samt att de är känslomässigt labila.  

Vi har sett att flera studier har identifierat samma fysiska- och psykiska symptom hos barn till 

missbrukare, men de har inte härlett symptomen till genus vilket vi är intresserade av. 

Eftersom vi är intresserade av att se skillnader eller likheter mellan könen använder vi 

genusperspektiv på dessa barns symptom. Utifrån Friberg och Öhléns (2009) teori om 

förväntningar utifrån kön tolkar vi det som att symptom och problem som ätstörning, 
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depression, överprestation och dålig självkänsla är vanligast hos flickor. Denna koppling gör 

vi då det kvinnliga könet enligt Friberg och Öhlen (2009) ses som det ansvarstagande och 

omhändertagande vilket skulle kunna leda till att flickorna tar på sig för stort ansvar och 

upplever samt har höga krav på sig. Detta menar Hwang och Nilsson (2011) ökar risken för 

känsla av misslyckande och dålig självkänsla vilket även kan ligga till grund för psykisk 

ohälsa. Till skillnad från flickor kopplar vi symptom och problem som eget missbruk, 

utagerande beteende, beteenderubbningar samt koncentrationssvårigheter till pojkar då detta 

är symptom där barnet är aktiv, högljudd och tar större utrymme vilket Friberg och Öhlén 

(2009) menar är ett beteende förknippat med det manliga könet. Dock är detta endast våra 

spekulationer utifrån de förväntningar som anses finnas på kön och vi kan inte fastställa att 

flickor och pojkar får specifika symptom beroende på deras kön.  

Familjevåld vs. Missbruksproblematik 

Det har visat sig att våld i hemmet har en stark koppling till problematiken missbrukande 

föräldrar vilket temat Familjevåld vs. Missbruksproblematik behandlar. Genom att jämföra 

dessa två har vi kunnat bekräfta de risker hos barn till missbrukare som forskning har visat. I 

detta tema har vi identifierat att barn som växer upp med våld i hemmet upplever samma 

konsekvenser som barn till missbrukande föräldrar gör och att de även uppvisar samma 

psykiska symptom. Det har också visats att båda grupperna av barn i många fall tar efter sina 

föräldrars beteende. 

Black (1993) tar upp den starka kopplingen mellan alkohol och familjevåld och att dessa 

problem förekommer samtidigt i många fall. Weinehall (1997) visar också det sambandet och 

skriver att det är vanligt att missbruksproblematik och misshandel förekommer samtidigt. 

Både när det gäller missbruksproblematik och misshandel tvingas barnen att växa upp tidigt 

och får ta större ansvar än de är mogna för. I Weinehalls (1997) resultat kan man även urskilja 

Blacks (1993) roller i form av anpasslingen, medlaren och den ansvarstagande hos de barn 

som växer upp med misshandel inom familjen.  

I Weinehalls (1997) avhandling visade det sig även att barn som växer upp med misshandel 

har problem med anknytning och de har svårt att känna tillit till andra människor precis som 

Broberg et al. (2006) och Hindberg (2006) menar att de barn som växer upp under 

missbruksförhållanden har. Dessa två grupper har många gemensamma symptom och 

Weinehall (1997) lyfter fram att barnen i hennes avhandling har ångest, dålig självbild, 

sömnsvårigheter, depression samt andra psykosomatiska åkommor vilket liknar de symptom 

som Hansen (1995) lyfter fram hos barn till missbrukare. Enligt Weinehall (1997) är det 

vanligt att barn som växer upp i familjer där misshandel förekommer själva upplever 

misshandel i sina egna relationer, antingen som utövare av våld eller offer själv blir utsatt för 

våld. På samma sätt visar Socialstyrelsen (2009) att det är vanligt att barn till missbrukare tar 

efter sin eller sina föräldrars beteende och utvecklar ett eget missbruk.   
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Föräldrars missbruk 

Under temat Föräldrars missbruk behandlas den påverkan missbruket har på föräldraskapet 

vilket ger oss förståelse för hur barnet påverkas. I det här temat har vi kunnat tyda att graden 

av missbruk har betydelse för de risker barnet utsätts för. Vi har även kunnat utläsa att 

missbruket gör föräldrarnas beteende oberäkneligt samt att deras omsorg för sig själv, hemmet 

och barnet minskas. Vi har kunnat koppla föräldrarnas påverkan på barnet till Blacks (1993) 

och Socialstyrelsens (1993) roller och anknytningsteori.  

För att förstå vilken betydelse föräldrarna har för de symptom och strategier som barnet 

utvecklar behöver vi förstå hur missbruket påverkar föräldrarnas föräldraskap. Enligt Hwang 

och Nilsson (2011), Hindberg (2006) samt Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm 

Mothander (2006) minskar föräldrarnas förmåga till gott föräldraskap när den ena eller båda 

av dem missbrukar och enligt bland annat Socialstyrelsen (2009), Hwang och Nilsson (2011) 

och Hindberg (2006) får föräldrarna då svårigheter att ge sitt barn den trygghet, 

förutsägbarhet och kärlek som ett barn behöver vilket enligt Broberg et al. (2006) kan leda till 

att barnet utvecklar en otrygg undvikande anknytning eller en otrygg ambivalent anknytning.  

Hur föräldrarnas föräldraskap påverkas av missbruk förklaras mer detaljerat av Hindberg 

(2006) som vill uppmärksamma vad som ligger till grund för barns utsatthet vid bland annat 

missbruk inom familjen. Hindberg (2006) beskriver att riskerna för barnet varierar beroende 

på hur allvarligt föräldrarnas missbruk är och om det finns hos ena eller båda föräldrarna. 

Detta kan tolkas utifrån anknytningsteori då Broberg et al. (2006, 2009) menar att barn med 

desorienterad anknytning utsätts för större risker än barn med otrygg undvikande anknytning 

eller otrygg ambivalent anknytning då barn med desorienterad anknytning har större 

svårigheter att knyta an till andra personer senare i livet. Så som Broberg et al. (2009) 

beskriver desorienterad anknytning grundas den i en rädsla för föräldrarna och vid ett 

allvarligt missbruk kan det tänkas att barnet uppfattar föräldrarnas beteende skrämmande och 

oberäkneligt då de enligt Hindberg (2006) saknar hämningar, har låg impulskontroll, har 

förvriden verklighetsuppfattning, har kraftiga humörsvängningar samt dåligt minne vilket gör 

att föräldrarna kan anklaga, straffa och ignorera barnet utan att barnet förstår varför. Detta 

visar även Coyle, Nochajski, Maguin, Safyer, DeWit och Macdonald (2009).  

Coyle et al. (2009) visar att missbrukande förälder kan ha dålig uppsikt över barnet och vara 

mer inställd på att tillgodose sina egna omedelbara behov istället för barnets behov. Coyle et 

al. (2009) visar precis som Hindberg (2006) att missbruk i många fall innebär att föräldern tar 

dålig hand om sig själv, sitt barn och hemmet, vilket även Socialstyrelsen (2009) tar upp. I 

och med att föräldrarna inte tar sitt ansvar över barnet och i hemmet tolkar vi det som att 

barnet känner sig tvunget att ta på sig föräldrarollen för att kunna strukturera upp sin situation 

vilket är i enlighet med det Black (1993) och Socialstyrelsen (1993) har identifierat i rollerna 

den ansvarstagande och familjehjälten.  

Motståndskraftiga barn 

Temat Motståndskraftiga barn innefattar en beskrivning av de barn som trots sina föräldrars 

missbruk klarat sig bra och vad som ligger bakom deras framgång. Vi har kunnat tyda att 
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barnens framgång till stor del beror på deras självkänsla och sociala stöd. Barnens självkänsla 

är beroende av det sociala stödet de har tillgång till och när deras föräldrar inte har förmåga 

att utgöra detta stöd har syskon samt socialt nätverk utanför familjen stor betydelse. För att 

förstå detta har vi använt utvecklingsteori och anknytningsteori. 

Motståndskraftiga barn har uppmärksammats i en studie som Werner och Smith (2003) gjorde 

på barn till missbrukare samt i en studie Easley och Epstein (1991) gjorde på familjer med 

missbruk. På något vis klarar de sig trots den uppväxt de har upplevt och Werner och Smith 

(2003) tolkar det som att detta beror på en motståndskraft som finns inom barnen vilket de såg 

när de observerade 505 män och kvinnor som hade växt upp under missbruksförhållanden. 

Denna motståndskraft har även Stokes et al. (2013) kunnat identifiera hos barn som blivit 

sexuellt utnyttjade. Weinehall (1997) har sett det hos barn som har bevittnat våld och 

Lewandowski, Verdeli, Wickramaratne, Warner, Mancini och Weissman (2013) visar det hos 

barn till deprimerande föräldrar. Att denna motståndskraft har identifierats hos barn med olika 

uppväxtproblematik tolkar vi som att det är en kraft och styrka som alla besitter, men att den 

är beroende av olika faktorer för att kunna nyttjas till fullo.  

Vi har funnit olika resonemang om vilka faktorer motståndskraften är beroende av och utifrån 

dessa har vi tolkat det som att resonemangen kan härledas till samma utgångspunkt, vilket är 

barnets självkänsla och barnets sociala stöd. Hwang och Nilsson (2011) är de som resonerar 

på samma sätt som oss. Dock har Werner och Smith (2003), Stokes et al. (2013) och Hill et al. 

(1992) också visat att självkänslan har stor betydelse för barnets motståndskraft. Detta är även 

något Lewandowski et al. (2013) har identifierat hos barn till deprimerade föräldrar. Det 

skulle kunna tänkas att den självkänslan som har visats hos motståndskraftiga barn beror på 

att dessa barn faktiskt har klarat sig bra. Dock tolkar vi det som att självkänslan ligger till 

grund för motståndskraften och inte tvärtom. Denna tolkning styrks av att Lewandowski et al. 

(2013) visar genom en longtidunell studie att bra självkänsla har legat till grund för barn till 

missbrukares motståndskraft. 

Då Hwang och Nilsson (2011) förklarar barnets självkänsla utifrån utvecklingsteori vet vi att 

barnets självkänsla beror på vilket socialt stöd barnet får och på så vis ser vi socialt stöd som 

en underliggande förklaring till motståndskraften som Stokes et al. (2013), Lewandowski et 

al. (2013), Hill et al. (1992) samt Werner och Smiths (2003) visar. Enligt Hwang och Nilsson 

(2011) utgörs det sociala stödet av en god relation till en vuxen där barnet kan finna god 

kommunikation, bra värderingar, uppmuntran, tillit samt få bekräftelse. Walker och Lee 

(1998) visar att dessa relationer är bekräftande för barnet och att de stärker barnet samt ger det 

en känsla av sammanhang. Hagborg och Vibbing (2009) anser att just känsla av sammanhang 

och mening har stor betydelse för barnets motståndskraft då det ger barnet förmåga att hantera 

påfrestande situationer samt får tillit till sig själv.  

Utgångspunkten för det sociala stödet är att barnet ska finna det hos föräldrarna, men som 

både Walker och Lee (1998), Hill et al. (1992), Hindberg (2006) och Socialstyrelsen (2009) 

har uppmärksammat har föräldrar med missbruk svårt att skapa en sådan god relation till 

barnet. Enligt Walker och Lee (1998), liksom Hill et al. (1992) innebär detta att styrkan hos 

de motståndskraftiga barnen kan finnas i relationer utanför föräldrarna. Är familjen 
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konstruerad på så sätt att det är fler än ett barn har Walker och Lee (1998) visat att barnen 

finner styrka hos varandra och deras relation till varandra blir viktig för deras psykiska hälsa 

och utveckling. Även Black (1993) har identifierat betydelsen av syskon. Detta framkommer 

främst i rollen den ansvarige vilket kan ses då den skapar trygghet och rutiner till sig själv och 

övriga syskon. När det inte finns några syskon i familjen anser Walker och Lee (1998) samt 

Hill et al. (1992) att relationer utanför familjen är viktiga för barnets självkänsla och 

motståndskraft. Då har grannar, lärare, mor- och farförälder samt ledare inom föreningsliv 

som uppmärksammar och knyter god relation till barnet stor betydelse. För att barnet ska 

kunna knyta an till någon annan än sina föräldrar krävs det enligt Broberg et al. (2006, 2009) 

att barnet har en tillräckligt bra anknytning till sina föräldrar. Vi tolkar detta som att barn med 

en desorienterad anknytning kommer ha svårigheter att tillgodogöra sig det sociala stödet i sin 

omgivning vilket i sin tur kan leda till att ett barn med desorienterad anknytning inte kommer 

att kunna utnyttja sin motståndskraft och riskerar att inte klara sig lika bra som de andra 

barnen.   

Guest (2012) har ett resonemang som skiljer sig markant från det vi har sett i andra studier, 

men i likhet med Walker och Lee (1998) samt Hill et al. (1992) visar Guest (2012) att ett 

barns framgång inte behöver vara beroende av det föräldraskap barnet har växt upp med. 

Istället för det sociala stödets betydelse visar Guest (2012) att avgörande händelser är 

betydande för barnets förmåga att lyckas vända sin situation och på så sätt finna 

motståndskraft. Dessa händelser kan enligt Guest (2012) ses som en kritisk vändpunkt där den 

som har växt upp med missbrukande föräldrar både gör en mental och fysisk förändring. 

Enligt Guest (2012) är sådan händelse i sig kanske inte särskilt banbrytande, men att de 

medför hopp och stärker personen. I motsats till bland annat Hwang och Nilsson (2011) anser 

Guest (2012) att barnets styrka och självkänsla kan skapas ur en vändpunkt istället för det 

sociala stödet. Utifrån Guests (2012) förklaring om vändpunkt tolkar vi det som att 

motståndskraften egentligen inte är beroende av yttre faktorer som socialt stöd utan att det är 

en inre kraft som alla besitter och kontrollerar. Dock anser vi att Hwang och Nilssons (2011) 

teori om socialt stöd för barnets självkänsla är relevant. Vi har resonerat så att trots att barnet 

besitter kontrollen själv så kanske det behöver ha uppmuntran och bekräftelse för att förstå 

och kunna utnyttja sin egen kapacitet. 

Att motståndskraftiga barn kan utnyttja sin inre styrka visar Werner och Smith (2003) och 

enligt dem kännetecknas dessa barn av att de är vakna, självständiga, öppna för nya intryck 

och socialt orienterade redan i tidig ålder. Enligt Werner och Smith (2003) är dessa barn även 

bättre på att resonera logiskt, kommunicera och lösa problem än barnen i problemgruppen 

som fick inlärningssvårigheter, psykiska störningar eller hamnade i kriminalitet som 

tonåringar eller vuxna. Werner och Smith (2003) visar att de motståndskraftiga barnen har ett 

eget driv, är målmedvetna samt har en förmåga att utnyttja sina inre och yttre resurser för att 

hantera den påfrestande uppväxten. Även här kan vi förstå barnens förmåga att utnyttja sina 

inre resurser med hjälp av utvecklingsteori. Vi tolkar det som att deras förmåga grundar sig i 

att de har blivit uppmuntrade och bekräftade, vilket enligt Hwang och Nilsson (2011) ger 

barnet en god självkänsla samt mod att våga misslyckas och testa nya saker.  
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Vuxna barn till missbrukare  

I temat Vuxna barn till missbrukare har vi tolkat det som att vuxna barn till missbrukare 

utvecklar karaktärsdrag beroende på den roll de hade som barn samt på deras anknytning till 

föräldrarna. Vi har även tolkat det som att det sociala stödet de hade som barn har betydelse 

för deras karaktärsdrag som vuxna. Vi har kopplat karaktärsdragen till kön, anknytning samt 

Blacks (1993) och Socialstyrelsens (1993) roller.  

De karaktärsdrag som vi utgår ifrån under detta tema är sammanställda av Woititz (1990). 

Detta har hon gjort utifrån egen forskning om vuxna barn till missbrukare samt hennes år av 

praktiskt arbete inom området. Woititz (1990) har kunnat identifiera karaktärsdragen genom 

att ha undersökt vuxna barn till missbrukares tankar, attityder, reaktioner och känslor. Vi har 

funnit Woititz (1990) tillsammans med Cork (1974) ensamma om att beskriva 

karaktärsdragen. Då vi inte har funnit någon annan forskning på karaktärsdragen har vi valt att 

ställa oss kritiska till vissa av dem. Vi har dock tagit fasta på de karaktärsdrag som vi kan 

bekräfta och förklara med hjälp av anknytningsteori, utvecklingsteori, Blacks (1993) och 

Socialstyrelsens (1993) roller samt genusperspektiv vilket även är de karaktärsdrag som vi 

presenterar under detta tema.  

Lojalitet 

Ett av de karaktärsdrag som vi har tagit fasta på från Woititz (1990) är att vuxna barn till 

missbrukare ofta är lojala, även mot de som inte förtjänar det. Detta är ett karaktärsdrag som 

vi valt att koppla till deras tidigare anknytning till sina föräldrar. Som Broberg et al. (2006) 

menar är barn förprogrammerade att knyta an till sina föräldrar oavsett deras förmåga att ta 

hand om och vårda barnet eftersom att det är viktigt för deras överlevnad. Detta anser vi kan 

bidra till att barn till missbrukare får en högre tolerans än andra barn att vara lojal mot 

personer även om de inte förtjänar det. Vi tolkar det som att detta karaktärsdrag återspeglas 

mest hos de som haft rollen medlaren eller clownen som barn. Denna koppling baserar vi på 

att dessa roller enligt Black (1993) och Socialstyrelsen (1993) visar sin lojalitet genom att 

sätta sina föräldrars behov framför sina egna trots att deras beteende inte alltid är förlåtande. 

Vi har tidigare skrivit att vi tolkar medlaren som en kvinnlig roll och clownen som en manlig 

roll, vilket gör det svårt att benämna karaktärsdraget lojal som antingen manligt eller 

kvinnligt. Dock skulle lojalitet mot familjen kunna ses som ett kvinnligt karaktärsdrag utifrån 

Friberg och Öhléns (2009) beskrivning av kvinnorollen som familjeinriktad, men det bör 

uppmärksammas att detta inte förtar mannens förmåga att vara lojal och familjeinriktad. 

Utifrån detta väljer vi att se detta karaktärsdrag som könsneutralt.  

Självbild 

Woititz (1990) har identifierat att det är vanligt att vuxna barn till missbrukare är kritiska och 

dömande mot sig själva. Detta karaktärsdrag kan ses som ett resultat av för lite uppmuntran 

och bekräftelse i barndomen som enligt Hwang och Nilsson (2011) sänker självkänslan. 

Utifrån detta tolkar vi det som att en barndom som präglats av låg självkänsla påverkar det 

vuxna livet och den låga självkänslan ligger till grund för en kritisk inställning till sig själv. Vi 

kopplar detta karaktärsdrag till Socialstyrelsens (1993) roll tapetblomman då denna roll kan 
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beskrivas som osynlig, kravlös och svag. Vi ser risker med en sådan identitet då 

tapetblommans osynlighet kan medföra att barnet blir bortglömt och därför inte får sitt behov 

av bekräftelse tillgodosett som Hwang och Nilsson (2011) menar är nödvändigt för vår 

självbild. Karaktärsdraget kritisk och dömande skulle även kunna ses hos de som hade en roll 

där de hade höga krav på sig själv som barn. Detta ser vi hos rollerna den ansvarstagande, 

familjehjälten och medlaren då de två förstnämnda enligt Black (1993) och Socialstyrelsen 

(1993) ständigt tar ansvar samt vill vara den duktiga medan medlaren enligt Black (1993) tar 

ansvar för familjemedlemmarnas välmående. Vi tolkar det som att dessa roller ständigt känner 

krav att prestera och vara duktiga, och därför blir de även väldigt självkritiska. Vi tolkar det 

som att detta karaktärsdrag förekommer främst hos kvinnoroller utifrån att Friberg och Öhlén 

(2009) beskriver det kvinnliga könet som duktigt, omvårdande och ansvarsfullt vilket vi ser 

hos den ansvarstagande, familjehjälten och medlaren. Tapetblomman beskrivs av 

Socialstyrelsen (1993) som en könsneutral roll och vi har inte kunnat koppla ett specifikt kön 

till rollen, men i och med att vi kopplar rollen till karaktärsdraget kritisk och dömande kan vi 

tyda kvinnliga egenskaper i rollen. Vi vill dock uppmärksamma att detta inte innebär att vi 

fastställer tapetblomman som en kvinnoroll.  

Enligt Woititz (1990) söker många vuxna barn till missbrukare bekräftelse och godkännande 

från andra och vi tolkar även detta karaktärsdrag utifrån utvecklingsteorin. På samma sätt som 

de blir kritiska och dömande mot sig själva anser vi att Hwang och Nilssons (2011) teori om 

att bekräftelse och uppmuntran förklarar deras bekräftelsebehov. Vi tolkar det som att saknad 

av bekräftelse i uppväxten ökar behovet av att bekräftas senare i livet. Utifrån detta anser vi 

att detta karaktärsdrag främst kan ses hos den ansvarstagande och familjehjälten då de enligt 

Black (1993) och Socialstyrelsen (1993) ständigt vill vara den duktiga om inte deras 

prestationer bekräftas. På samma sätt tolkar vi det som att detta behov grundar sig i deras 

anknytning då Broberg et al. (2006) menar att otrygg anknytning bygger på att föräldrarna har 

negligerat barnets signaler och på så sätt ökar behovet av bekräftelse. Vi tolkar även rebellens 

och den utagerande rollens beteende som ett sökande på bekräftelse och enligt Black (1993) 

och Socialstyrelsen (1993) är det deras sätt att söka kontakt på. Vi tolkar det som att deras 

bekräftelsebehov följer med upp i vuxen ålder på grund av låg självkänsla som Hwang och 

Nilsson (2011) menar kan grunda sig i för mycket negativ uppmärksamhet vilket deras 

beteende kan innebära. Bekräftelsebehov är ett karaktärsdrag som varken kan fastställas som 

manligt eller kvinnligt då sökande efter bekräftelse kan ske på olika vis. Dock tolkar vi den 

ansvarstagande och familjehjältens bekräftelsesökande som kvinnligt och den utagerande och 

rebellens sätt som manligt. Denna tolkning gör vi utifrån Friberg och Öhléns (2009) 

beskrivning av den kvinnliga könsrollen som duktig, lugn och ansvarsfull och den manliga 

könsrollen som aktiv och utagerande.  

Ansvarsfull eller oansvarig 

Ett annat karaktärsdrag som vi har tagit fasta på från Woititz (1990) är att vuxna barn till 

missbrukare antingen blir ansvarsfulla eller oansvariga vilket även Black (1993) och 

Socialstyrelsen (1993) beskriver i sina rolltolkningar. Det ansvarsfulla karaktärsdraget syns 

tydligt hos rollerna den ansvarstagande och familjehjälten då dessa enligt Black (1993) och 

Socialstyrelsen (1993) kännetecknas av att de tar mycket ansvar vilket kan tänkas följa med 
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upp i vuxen ålder. Detta karaktärsdrag ser vi som ett kvinnligt karaktärsdrag baserat på 

Friberg och Öhléns (2009) beskrivning av kvinnorollen samt att vi har tolkat rollerna den 

ansvarstagande och familjehjälten som kvinnliga roller. Det oansvariga karaktärsdraget 

kopplar vi istället till rollerna den utagerande och rebellen då de enligt Black (1993) och 

Socialstyrelsen (1993) gör mycket uppror som barn vilket tyder på ett oansvarigt beteende. 

Eftersom dessa inte har tagit ansvar under uppväxten har de inte heller lärt sig detta vilket vi 

anser kan göra att de blir oansvariga som vuxna. Vi anser att karaktärsdraget oansvarig även 

kan ses hos de som har haft rollen anpasslingen som barn. Vi gör denna koppling utifrån 

Blacks (1993) beskrivning att de hellre undviker än ingriper vilket vi anser kan påverka deras 

ansvarstagande negativt som vuxna. Det oansvarige karaktärsdraget tolkar vi som 

könsneutralt trots att majoriteten av rollerna kopplade till karaktärsdraget tolkas som manliga. 

Vi ser detta karaktärsdrag som könsneutralt då det inte finns några typiska manliga 

egenskaper som styrker att den manliga könsrollen är oansvarig, vilket styrks av att vi har 

kopplat den könsneutrala rollen anpasslingen till karaktärsdraget.  

Nära relationer 

Ett karaktärsdrag som Woititz (1990) har identifierat som vi har kopplat till anknytningsteorin 

är att vuxna barn till missbrukare har svårigheter med nära relationer. Så som Broberg et al. 

(2006, 2009) beskriver avgör barnets anknytning till föräldrarna hur väl de kan knyta an till 

andra personer senare i livet. Utifrån detta tolkar vi att de som har haft en otrygg anknytning 

även har svårt med nära relationer som vuxen. Vi har även kopplat otrygg anknytning till 

svårigheter att uttrycka sina känslor som vuxen då detta karaktärsdrag finns hos roller med ett 

undvikande beteende vilket enligt Broberg et al. (2006) tyder på otrygg undvikande 

anknytning. De roller som kopplas till detta karaktärsdrag är anpasslingen och tapetblomman 

baserat på deras undvikande beteende samt att Black (1993) har identifierat svårigheter att 

uttrycka känslor hos anpasslingen. I och med att tapetblomman enligt Socialstyrelsen (1993) 

drar sig undan och håller sina känslor för sig själv precis som anpasslingen kopplar vi detta 

karaktärsdrag även till denna roll.  

Positiva egenskaper 

Vuxna barn till missbrukare har dock inte endast fått negativa konsekvenser av sin uppväxt 

vilket Easley och Epstein (1991) samt Werner och Smith (1991) har uppmärksammat. I 

motsats till Woititz (1990) visar Easley och Epstein (1991) att de motståndskraftiga barnen 

faktiskt har en möjlighet att växa upp opåverkade. Det visas att de motståndskraftiga barnen 

klarade detta utifrån olika strategier som roller och socialt stöd. Dock bör man vara vaksam på 

att dessa fall kan vara undantagsfall då Easley och Epstein (1991) är ensamma om dessa 

resultat samt att anknytningsteorin och Black (1993) och Socialstyrelsens (1993) roller 

förklarar att barn blir påverkade av sina föräldrars missbruk. Att Easley och Epstein (1991) 

har visat fall där barn till missbrukare har växt upp helt opåverkade anser vi skulle kunna 

förklaras med att endast ena föräldern hade ett missbruk och att den andra föräldern kunde 

tillgodose barnets behov så att det klarade sig bra trots det pågående missbruket. Detta 

antagande gör vi då Easley och Epstein (1991) hade som krav att deltagarna i studien skulle 

ha minst en missbrukande förälder och då inte det finns någon statistik som visar hur många 
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av deltagarna som hade två missbrukande föräldrar skulle det kunna betyda att en stor andel 

av deltagarna växte upp med endast en missbrukande förälder. Utifrån detta skulle Easley och 

Epsteins (1991) resultat kunna förstås utifrån utvecklingsteorin då Hwang och Nilsson (2011) 

menar att ett bra socialt stöd är nödvändigt för barnets utveckling och psykiska hälsa. I Easley 

och Epsteins (1991) studie skulle den icke missbrukande föräldern utgöra det viktiga sociala 

stödet för de lycksamma som klarade sig opåverkade. 

Werner och Smith (2003) visar de positiva egenskaperna som vuxna barn till missbrukare har 

utvecklat och att den målmedvetenhet och det driv som de motståndskraftiga barnen har även 

följer med upp i vuxen ålder. Detta visar sig genom att de i vuxen ålder vill ha framgångsrikt 

yrkesliv, värderar personlig utveckling samt självförverkligande högt jämfört med de barn 

som tillhörde problemgruppen i studien. Enligt Werner och Smith (2003) visar de 

motståndskraftiga barnen sitt driv och målmedvetenhet genom att de i många fall har 

arbetsledande yrken, en funktionell familj samt vidareutbildar sig för att nå sina mål. Denna 

framgång anser vi kan förklaras med att de har haft tillgång till ett bra socialt stöd samt varit 

mottaglig för detta stöd som Hwang och Nilsson (2011) menar är väsentligt för barn till 

missbrukares motståndskraft.  

 

4.2 Slutsatser 

De slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår analys är att bra självkänsla grundar sig i 

socialt stöd, och dessa två faktorer är viktiga för att barn till missbrukare ska kunna utnyttja 

den inre motståndskraft de besitter. Vi har tolkat att föräldrar med missbruk har svårigheter att 

utgöra det sociala stödet för barnet och därför har syskon och socialt nätverk utanför familjen 

stor betydelse, detta har vi tolkat utifrån vad Hwang och Nilsson (2011) skriver om i sin bok 

om föräldraskap och missbruk.  

Vi har även tolkat att barn med litet socialt stöd är i risk för låg självkänsla, vilket kan 

innebära att de som vuxna blir självkritiska och får ett bekräftelsebehov. Det självkritiska 

karaktärsdraget har vi kopplat till rollerna den ansvarstagande, familjehjälten, tapetblomman 

och medlaren, se tabell 3. Vi har tolkat karaktärsdraget självkritisk som kvinnligt och rollerna 

den ansvarstagande, familjehjälten och medlaren som kvinnlig könsroll medan vi ser 

tapetblomman som en könsneutral roll, se tabell 3. 

Utifrån analysen har vi konstaterat att föräldrarnas missbruk påverkar barnets anknytning, och 

att barn med desorienterad anknytning inte har samma förutsättning att nyttja sin 

motståndskraft som barn med otrygg anknytning. Vi har tolkat att otrygg anknytning leder till 

svårigheter i nära relation i vuxen ålder och de med otrygg undvikande anknytning har 

svårigheter att uttrycka sina känslor. Vi har kopplat otrygg undvikande anknytning till rollerna 

anpasslingen samt tapetblomman och ser dessa roller som könsneutrala, se tabell 3. Vi har 

tolkat att otrygg anknytning även ligger till grund för karaktärsdragen lojal och 

bekräftelsebehov. Vi har kopplat rollerna medlaren och clownen till karaktärsdraget lojal och 

ser karaktärsdraget som könsneutralt, men medlaren som kvinnligt och clownen som manligt, 

se tabell 3. Vi har kopplat karaktärsdraget bekräftelsebehov till rollerna den ansvarstagande, 
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familjehjälten, den utagerande och rebellen, se tabell 3. Som nämnt ovan grundar sig detta 

karaktärsdrag förutom i otrygg anknytning även i låg självkänsla. Vi har tolkat den 

ansvarstagande och familjehjälten som kvinnliga könsroller och den utagerande och rebellen 

som manliga könsroller, se tabell 3, men vi ser karaktärsdraget som könsneutralt. 

Vi har även kopplat den ansvarstagande och familjehjälten till karaktärsdraget ansvarsfull och 

har tolkat både rollerna och karaktärsdraget som kvinnligt, se tabell 3. Medan vi har kopplat 

rollerna den utagerande, rebellen och anpasslingen till karaktärsdraget oansvarig, se tabell 3. I 

detta fall har vi tolkat karaktärsdraget som könsneutral, likaså med rollen anpasslingen. Dock 

ser vi den utagerande och rebellen som en manlig könsroll, se tabell 3. 

Roll som barn Underliggande anknytning 

hos roll 
Genusperspektiv på 

roll 
Karaktärsdrag som vuxen 

Ansvarstagande Otrygg anknytning Kvinnlig könsroll Självkritisk, bekräftelsebehov, 

ansvarsfull 

Familjehjälten Otrygg anknytning Kvinnlig könsroll Självkritisk, bekräftelsebehov, 

ansvarsfull 

Anpasslingen Otrygg undvikande Kvinnlig och manlig 

könsroll 
Oansvarig, svårt att uttrycka 

känslor 

Tapetblomman Otrygg undvikande Kvinnlig och manlig 

könsroll 
Självkritisk, svårt att uttrycka 

känslor 

Medlaren Otrygg anknytning Kvinnlig könsroll Lojal, självkritisk 

Clownen Otrygg anknytning Manlig könsroll Lojal 

Utagerande Otrygg anknytning Manlig könsroll Bekräftelsebehov, oansvarig 

Rebellen Otrygg anknytning Manlig könsroll Bekräftelsebehov, oansvarig 

Tabell 3. Sammanfattning analys 

 

5. Diskussion 

5.1 Diskussion 

Vi har funnit många artiklar, rapporter och böcker om barn till missbrukare med olika 

angreppsvinklar på ämnet. Dessa har vi analyserat utifrån faktorer som vi anser har en stor 

påverkan på alla människor och deras levnadsvillkor. Vi har använt ett genusperspektiv vilket 

vi såg relativt lite av i artiklarna och litteraturen vi läst. Trots olika studier och syften har 

dessa referenser kompletterat och bekräftat varandra. Vi har sett att artiklar skrivna under 

tidigt 90-tal har kommit fram till samma slutsatser som man har gjort i artiklar från de senaste 

åren. De referenser vi har funnit har gett en klar bild av symptom hos barn till missbrukare 

och om den motståndskraft man kan finna hos dessa barn. Resultaten i våra referenser är 

baserade på intervjuer, litteraturstudier och observationer och har kommit fram till samma 
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resultat vilket tyder på trovärdighet i deras resultat. Vi har även funnit teorier som vi kan 

förstå resultaten utifrån vilket också ger trovärdighet då resultaten är förankrade i 

allmängiltiga teorier om barn till missbrukare. 

I denna studie har vi funnit att vissa barn till missbrukare besitter en motståndskraft som gör 

att de klarar sig bra trots sina förutsättningar. Detta fenomen lyfts fram i de artiklar som ingår 

i studien, dock förekommer det olika förklaringar för motståndskraften hos barn till 

missbrukare. Utifrån de olika förklaringarna samt utvecklingsteorin anser vi att 

motståndskraft är en inre kraft som alla människor besitter och kontrollerar. Vi har sett 

resonemanget om att motståndskraft är en inre kraft hos varje individ endast i en artikel och 

enligt den artikeln visas den inre kraften genom vändpunkter. Då vi bara har sett detta 

resonemang i en artikel ger det oss en anledning att ifrågasätta om man kan resonera så. För 

att detta resonemang ska vara bra understött har vi sökt förklaring till den inre kraften i 

teorierna samt i de övriga artiklarna.  

Majoriteten av artiklarna påtalar självkänslan som en viktig aspekt för barns motståndskraft 

och detta kan även härledas till utvecklingsteorin där socialt stöd beskrivs som grundläggande 

faktor för självkänsla och motståndskraft. Utifrån detta resonerar vi att den inre kraften är 

beroende av ett bra socialt stöd och en bra självkänsla då vi anser att trots att barn besitter 

kontrollen själv så kan de behöva uppmuntran och bekräftelse för att förstå och kunna utnyttja 

sin egna kapacitet. Vi tycker att det är intressant att ingen av artiklarna vi har läst har sett det 

samband mellan inre motståndskraft och bra självkänsla som vi har gjort. Antingen ses 

motståndskraft bero på en inre kraft eller som ett resultat av en god självkänsla, men det har 

inte kopplats att motståndskraft kan vara en inre kraft som alla besitter och som är beroende 

av socialt stöd och självkänsla.   

I vår studie har vi lyft fram anknytningens betydelse för barn till missbrukares utveckling och 

vi anser att barns anknytning till föräldrarna till viss del kan förklara hur bra de klarar sig samt 

vilka karaktärsdrag de får som vuxna. Barn med desorienterad anknytning har svårigheter att 

knyta relationer och vi anser att detta medför en sämre förmåga till motståndskraft än hos de 

barn som har haft otrygg undvikande eller otrygg ambivalent anknytning. Detta resonemang 

grundar vi i beskrivningen av anknytningsteorin. Vi har dock inte funnit ett liknande 

resonemang i någon av artiklarna, vilket vi tycker är intressant. Det är intressant att barn till 

missbrukares agerande som barn och deras karaktärsdrag som vuxna inte har förklarats utifrån 

anknytningsteorin i artiklarna då vi anser att denna teori förklarar grunden till barns sociala 

utveckling och trygghet. Vi ser en stark koppling mellan missbrukande föräldrar och 

anknytningsteorin då anknytningen är beroende av föräldrarnas omsorgsförmåga. Då barns 

anknytning kan förklara deras fortsatta utveckling tycker vi att denna teori borde få ta större 

plats inom diskussionen barn till missbrukare.  

Vi har låtit genusperspektivet ha ett ganska stort utrymme i vår studie då vi tycker att det är 

viktigt och intressant att förstå skillnaderna mellan könen. Det är intressant att förstå hur 

missbrukande föräldrar påverkar flickor och pojkar och hur de två könen uppvisar olika 

symptom. Då problematiken kan visa sig på olika sätt hos könen tycker vi att det är viktigt att 

likheter och skillnader uppmärksammas för att alla symptom ska kunna identifieras. Om inte 
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symptomen hos båda könen lyfts fram och förstås utifrån genus finns det risk att vissa 

symptom nonchaleras. Till exempel kan flickors ansvarsfulla och duktiga beteende avvärjas 

med att det är typiskt för flickor och man missar andra symptom som visar att det finns ett 

underliggande problem. På samma sätt kan pojkars utagerande beteende nonchaleras och 

pojkarna uppfattas som ouppfostrade istället för att deras problem uppmärksammas. Då vi 

anser att genusperspektivet är av vikt tycker vi att det är konstigt att vi inte har funnit ett 

genusperspektiv i någon av de artiklar vi har läst. Då vi inte har funnit några artiklar med 

genusperspektiv har vi gjort många egna tolkningar på roller och karaktärsdrag hos barn till 

missbrukare utifrån de förväntningar som finns på genus. Dock har vi kunnat stödja våra 

slutsatser till stor del genom Socialstyrelsens (1993) roller då dessa roller var kopplade till 

genus samt genom Weinehalls (1997) avhandling där vi kunde utläsa karaktärsdrag och kön 

hos intervjudeltagarna i studien.  

Något som varit otroligt utvecklande är att trots att vi har läst om mycket negativt så har även 

mycket positivt framkommit. Det behöver inte sluta illa hos alla, utan det finns väldigt många 

faktorer som kan skydda barnen från att gå samma väg som sina föräldrar. Trots att alla 

påverkas av sin barndom kan vissa vända det negativa i sin uppväxt till något positivt. I en 

studie vi tagit del av visades de positiva egenskaperna som vuxna barn till missbrukare har 

utvecklat. De såg att den målmedvetenhet och det driv som de motståndskraftiga barnen hade 

även följde med upp i vuxen ålder. Detta visar sig genom att de i vuxen ålder vill ha 

framgångsrikt yrkesliv, värderar personlig utveckling samt självförverkligande högt. Denna 

framgång anser vi kan förklaras med att de har haft tillgång till ett bra socialt stöd samt varit 

mottagliga för detta stöd som är väsentligt för att utveckla en motståndskraft.  

Vi har försökt vara objektiva under tiden vi arbetat med vår studie. Vi har dock varit 

medvetna om att våra egna livserfarenheter och personligheter påverkat vår analys. Vi anser 

att det faktum att vi inte har utfört några intervjuer har underlättat vår objektivitet eftersom vi 

då inte kunnat påverkas av vad vi tycker och tänker om personerna vi träffat. Vi anser dock att 

intervjuer hade bidragit till en mer färgstark studie. Den stora svårighet vi har haft under 

arbetets gång har varit att vi inte fick tag i intervjupersoner vilket i sin tur ledde till att vi fick 

ändra och strukturera om vår studie en bit in i arbetet. Detta innebar att vi upplevde att vi fick 

göra många steg baklänges vilket kan ha varit en svaghet i vårt arbete. 

 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Det finns väldigt mycket inom det här ämnet som inte forskats inom. Något som vi anser 

skulle vara intressant att forska vidare inom är vår teori om motståndskraft. Att genom en 

intervjustudie testa vår hypotes om att självkänsla och vändpunkter hör samman skulle vara 

väldigt intressant. Något som vi även anser är otroligt viktigt att det forskas mer inom är 

genusperspektiv kopplat till barn till missbrukare då vi inte hittat någon forskning inom detta 

trots att vi tycker att det är oerhört viktigt.  
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