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ABSTRACT
The aim of this essay was to examine the impact that parents drug abuse have on their
children’s chances and possibilities while growing up. This study is done by investigating
literature written by acknowledged authors and experts in this field. The following questions
were asked:

How does the literature describe the influence of parent’s drug abuse on their child’s ability
to develop and learn?

Which factors does the literature distinguish as determining factors on the child’s ability to
resist and recover, from a childhood with drug abusing parents?

The result of this essay showed that having drug abusing parents constitute different types of
risks when it comes to the child’s ability to develop and learn. How the child is able to cope
with it’s parents drug abuse is determined by several factors such as, the situation in the
family, the child’s personality and how people in the child’s surrounding react on the child’s
needs.
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1. Inledning
1.1 Problemformulering

Sommaren 2004 läste jag böckerna om Dave Pelzer, som handlar om en pojke som växte upp

under fruktansvärda förhållanden i USA på 1970-talet. Han blev under flera år psykiskt och

fysiskt misshandlad av sin alkoholiserade och psykiskt sjuka mamma och omhändertogs när

han var tolv år gammal av myndigheterna. Böckerna (en serie bestående av fyra böcker) är

skrivna av Dave Pelzer själv och man får som läsare en detaljerad beskrivning av hur Dave

upplevde sin fruktansvärda uppväxt. Vad som fascinerade mig när jag läste böckerna var hur

han trots en sådan svår barndom lyckades att ta sig igenom den och som vuxen skapa ett liv

som, efter sådana uppväxtförhållanden, kan betraktas som bra. Frågor som dök upp i mitt

huvud efter att ha läst böckerna är vad och/eller vem som hjälpte Dave att ta sig igenom sin

besvärliga uppväxt och klara sig undan från större utvecklings- och anpassningsproblem,

vilket man kan tycka att en sådan barndom borde ge. Mitt intresse för vilka mekanismer som

hjälper barn att klara sig psykiskt och socialt trots en svår barndom har sedan dess växt fram.

Eftersom jag läser missbrukskursen på Socialhögskolan i Lund var det rätt naturligt att välja

att skriva en litteraturstudie om barn till missbrukare, när det gällde val av grupp individer

med svåra uppväxtförhållanden. Forskning och litteratur som finns gällande barn till

missbrukare avser dock nästan enbart barn till alkoholmissbrukare. Inriktning har också till

stor del varit på att belysa riskfaktorer och inte de faktorer som påverkar barns

återhämtningsförmåga och motståndskraft.

Men för den skull ska man inte anta att ”friskforskningen” är ny (Borge, 2005). Under de

senaste 30 åren har det forskats och skrivits om motståndskraftiga barn. I film och

skönlitteratur har vi fått illustrationer av motståndskraftiga barn som t ex Pippi Långstrump

och Annie. Med tiden har det också uppstått nya namn och begrepp. Ett tidigare namn för

motståndskraftiga barn var maskrosbarn.

Material som finns att inhämta gällande barn till missbrukare är bl a intervjuer med barnen

som syftat till att ta reda på hur de upplever sin situation. Resultaten av tidigare forskning

gällande barn till alkoholmissbrukare tyder på att de har en högre frekvens av en rad olika

problem som t ex ångest och nedstämdhet, dålig självbild, beteenderubbningar, skolproblem,

utagerande beteende och depression (Mortensen, 1995). Intervjuer med barn till
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narkotikamissbrukande föräldrar redovisar samma sorters problem hos barnen (Claezon,

1996).

Forskning kring barn till spelmissbrukande föräldrar visar också på att missbruket leder till

känslomässiga problem hos barnen, t ex svårt att utveckla sunda relationer och svårt att lära

sig hantera svårigheter i livet (Norling, 2004).

I SoS-rapporten 1993:18 kan man läsa att man i olika undersökningar antagit att 10-15

procent av alla barn i Sverige växer upp i familjer där en eller två föräldrar missbrukar

alkohol. Det innebär att uppskattningsvis 150 000 barn i åldrarna 0-12 lever i

alkoholistfamiljer. Övrig statistik på hur många barn som växer upp i familjer med olika

sorters missbruksproblem verkar, enligt mig, inte finnas. Anledningen till det kan vara att det

inte bedrivits någon forskning som särskilt inriktats på den frågan. Att det är svårt att göra

beräkningar på hur många barn som lever i missbruksmiljöer kan bestå i att det är

komplicerat att få kontakt med alla barnen då det oftast är genom föräldrarna som kontakten

sker. De föräldrar som inte anser sig ha ett missbruk söker inte upp hjälp för sitt problem och

därmed missar man kanske de barn som påverkas negativt av föräldrarnas missbruk. Endast

för att föräldrarna inte anser sig ha problem med bruket av drogen, anser jag inte att det

betyder att barnen upplever samma sak.

Jag vill i min uppsats ta reda på vilka faktorer som litteraturen för fram som skyddar barn

från att utveckla problem i en uppväxt med föräldrar som missbrukar, vilka faktorer som

hjälper dem att överleva i en värld där trygghet och förutsägbarhet inte kan tas förgivet. Dock

vill jag också belysa de risker som missbruket medför för att på så sätt få en uppfattning om

vad barnen försöker att stå emot och återhämta sig efter.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att göra en litteraturstudie som belyser vilka faktorer som

påverkar barns förutsättningar och möjligheter när de växer upp med en eller två föräldrar

som har drogmissbruksproblem.

Mina frågeställningar är följande:



                                                                                                                                            7

Hur skildrar litteraturen föräldrarnas missbruks påverkan på barnets utvecklingsförmåga och

inlärningsförmåga?

Vilka faktorer lyfter litteraturen fram som avgörande för barnets återhämtningsförmåga och

motståndskraft, i en uppväxt med missbrukande förälder/föräldrar?

1.3 Begrepp

1.3.1 Missbruk

Att definiera missbruk är inte enkelt att göra, eftersom det inte finns några exakta mått på vad

som säger när bruk går över till missbruk. Jag har dock nedanför gått in på några definitioner

som finns att tillgå i litteraturen, men det finns förstås många fler än dessa.

Katarina Johansson, psykolog, och Peter Wirbing, adjunkt i psykiatri, redovisar i sin bok

Riskbruk och Missbruk - alkohol, läkemedel, nakotika (2005) två diagnoskriterier som man

kan använda sig av i praktiken för att definiera missbruk på alkohol, narkotika och

läkemedel, dessa är: ICD-10 (International Classification of Diseases, Injuries and Causes of

Death) samt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). ICD-10

använder sig i sin definition av begreppet skadligt bruk medan DSM-IV använder sig av

begreppet missbruk. Enligt ICD-10 kan diagnosen skadligt bruk endast sättas om ett

missbruksmönster finns och som leder till faktiska skador för hälsan, psykiskt eller fysiskt.

Detta krav ställer inte DSM-IV. Enligt DSM-IV har en person diagnosen missbruk om

hon/han uppfyller något av följande kriterier under den senaste tolvmånadersperioden. Enligt

ICD-10 är det alltså endast kriterier nr 5 som fastställer diagnosen skadligt bruk:

1) Om individen genom ständig användning av drogen/drogerna till sist, p g a bristande

förmåga inte längre kan klara av sitt arbete, skola och hem.

2) Om personen ständigt använder sig av drogen/drogerna i situationer som är riskabla.

3) Om personen har upprepade problem med rättvisan p g a av sitt bruk av drogen/drogerna.

4) Om personen, trots ständigt eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig

natur, vilka orsakas eller förvärras av användningen av drogen/drogerna, fortsätter att

bruka den/dem.

5)  Om personen brukar drogen/drogerna på ett sätt som medför skador för hennes/hans

hälsa, antigen psykiskt eller fysiskt.
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I Nationalencyklopedin (2005) definieras missbruk som "en okontrollerad eller överdriven

användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra substanser med euforiserande

effekter". Bruk av dessa ämnen kan övergå till missbruk genom överdriven konsumtion eller

genom medlens beroendeframkallande effekter, vilka kan vara av såväl fysiskt som psykiskt

slag.

I min egen definition av missbruk gör jag inga avgränsningar gällande vilken sorts drog som

brukas av föräldrarna, eftersom jag tror att det ur ett barns perspektiv inte spelar någon roll

om mamma eller pappa missbrukar narkotika, alkohol eller några andra substanser. Att

människor har olika inställningar till narkotikamissbruk respektive alkoholmissbruk går inte

att undgå, men sett ur barnens perspektiv blir föräldrarna likafullt frånvarande och

oberäkneliga oavsett vilken typ av drog de brukar (Christensen, 1993). Den definition som

jag har valt att utgå ifrån är från barnens upplevelse av missbruk vilket innebär att allt bruk av

droger (alkohol, narkotika, tabletter) är missbruk om omgivningen och/eller brukaren

uppfattar att bruket på något sätt skadar barnet. Jag tar således inte in missbruk som inte berör

intagning av substanser, t ex spelmissbruk, men min personliga uppfattning är att man skulle

kunna dra paralleller mellan de olika missbrukens effekter på barnen.

1.4 Metod och urval

1.4.1 Metod

Jag har försökt att beskriva, tolka och analysera vetenskapliga texter och forskningsrapporter

för att finna förståelse för vilka faktorer som anses viktiga gällande barns förutsättningar och

möjligheter i en uppväxt med missbrukade föräldrar, därför bygger min uppsats på en

kvalitativ hermeneutisk metod (Larsson, Lilja, Mannheimer, 2005). Jag har använt mig av

redan skrivet material och har på så vis inte producerat fram något nytt material till min

studie, utan förlitat mig på det som redan finns framställt. Svagheten i en litteraturstudie

ligger i att materialet som man använder sig av är styrt, d v s fastlagt från början (Andersen &

Gamdrup, 1994). Jag har själv valt vilket material jag velat använda mig av i min uppsats,

men jag har inte kunnat gå in och ändra på forskningsstudier så att de passar bättre in i min

essä.

Inläsning har skett av dokument som vetenskapliga böcker, artiklar och forskningsrapporter

som tar upp vilka faktorer som påverkar barns förutsättningar och möjligheter när de växer

upp i en familj där en eller två föräldrar missbrukar droger. Jag har använt mig av både
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primärmaterial, som referat av tidigare forskning och teorier samt sekundärmaterial som

intervjuer, enkäter och observationer vilka gjorts av andra forskare.

Redovisningen i uppsatsen består av beskrivningar av faktorer som, enligt mina källor, verkar

som risker eller som skyddande, då det gäller barnets förutsättningar och möjligheter i en

uppväxt med en eller två föräldrar som har missbruksproblem. Jag har även resonerat kritiskt

runt källornas metoder, resultat och teorier samt jämfört dem med varandra.

Motivering till att jag valt att göra en litteraturstudie är att det redan finns tillgänglig litteratur

och forskning att inhämta gällande barn till missbrukande föräldrar. Att välja en empirisk

studie som innebär att intervjua barn, troligtvis äldre barn, som växt upp med föräldrar som

missbrukar anser jag inte hade varit etiskt korrekt då dessa barn har varit tillräckligt utsatta

för obehagliga situationer. Jag anser mig inte heller äga tillräckligt mycket av den kunskap

som behövs vid intervjuer med barn och ungdomar för att kunna göra en undersökning med

god kvalité. Eftersom det redan finns färdigställda intervjuer, enkäter och observationer

gjorda av forskare med stor erfarenhet av att tala med barn och ungdomar har jag istället valt

att använda mig av dem. Litteraturstudier ska brukas när det är uppenbart att de kommer att

ge bättre information eller mer information än andra metoder (Merriam, 1994). Dock kunde

jag ha valt att intervjua personal på socialförvaltningar eller de som jobbar med barn till

missbrukare på olika behandlingshem, men jag anser att jag får en trovärdigare belysning av

barnens perspektiv om informationen kommer från dem själva.

1.4.2 Urval

Valet av litteraturstudie innebär att jag systematiskt har sökt i biblioteks kataloger som

Lovisa, LIBRIS och i databaser som Elin, Drogportalen och PsycINFO. I Elin har jag sökt på

tidsskrifterna: Alkohol och Narkotika, Tidsskrift for Norsk psykologforening, Children and

Society, Addiction, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Child Psychiatry and

Human Development, Development and Psychopathology och Journal of Substance Abuse.

Svenska sökord som jag använt mig av är barn, missbruk, föräldrar, maskrosbarn,

motståndskraft, återhämtningsförmåga, utvecklingspsykologi och resiliens. Sökorden som jag

nyttjat i min sökning av utländsk litteratur och forskning är children, addicted parents,

development, resilience, alcohol, drugs och resistant children. Gällande artikelsökningen har

jag valt att ta med de artiklar som är senast publicerade, samt de som många författare och

forskare ofta refererar till.
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Min kunskap om befintlig litteratur gällande barn till missbrukare var innan arbetets början

minimal, varvid jag lagt ner mycket tid på att skapa en överblick över existerande litteratur i

ämnet. Jag har i min sökning först tittat på vilken litteratur och forskning som är den senast

utkomna och därifrån fått tips till äldre litteratur och forskning. Författare och forskare som

återkommit i många böcker har jag tolkat som viktiga och därmed använt mig av. Jag har så

långt det går försökt att använda mig av originalmaterial, men har fått begränsa mig i mitt

urval p g a kostnader och oåtkomlighet av dessa. Böcker som tagit upp sammanfattningar av

bedriven forskning, teorier och begrepp gällande barn till missbrukare, har fungerat som

utgångspunkter när det gäller att ta reda på vilka forskare och författare samt teorier och

begrepp som anses betydelsefulla både nationellt och internationellt. Mitt urval av böcker har

på så sätt inte varit slumpmässigt utan jag har sökt litteratur som jag ansett kunna ge svar på

mina frågeställningar. Jag är också medveten om att min förförståelse om ämnet till viss del

kan ha påverkat mitt val av litteratur.

1.5 Perspektivval och avgränsningar

Jag har valt att rikta in mig på barn till missbrukare och har använt mig av redan skriven

vetenskaplig litteratur och forskning kring ämnet. Jag är intresserad av hur litteraturen belyser

barnperspektivet och har därför inte gått in på föräldrarnas perspektiv. Sett ur

barnperspektivet är jag intresserad av hur barnets utveckling och inlärning påverkas av

föräldrarnas missbruk. Med utveckling anser jag det som handlar om hur barnet ökar sitt

deltagande i den sociala världen, genom att öka sitt samspel med andra, öka sitt ansvar och

utvidga motivation för sig själv som en aktivt handlande individ (Hansen, 1990). Det handlar

helt enkelt om barnets psykiska och sociala utveckling och inte om dess fysiska utveckling.

Med detta synsätt vill jag också ta fram faktorer som gör barnet till en aktivt handlande

individ som försöker göra det bästa av sin situation. Trots att barnen ofta är väldigt

utlämnande till sig själva i en uppväxt med missbrukade föräldrar finns det de barn som klara

sig ganska bra.

Föräldrarna har endast berörts på det sätt att de påverkar barnens förutsättningar och

möjligheter. Anledningen till att jag inte har valt att ta in föräldrarnas perspektiv är att jag

anser att det inte fanns tidsutrymme för det. Jag känner dessutom att missbrukskursen har gett

kunskap om de vuxnas perspektiv på missbruk och valde nu istället att rikta in mig på

barnens, vilket jag känner saknas.
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Mitt urval rör inte vid den lagstiftning som finns gällande barnens rätt i samhället, då syftet

med min uppsats inte är att belysa vilken rätt till hjälp de har, utan snarare hur barnen själva

samt hur folk i deras närhet kan hjälpa dem. Jag har med samma motivering inte heller berört

vilka metoder eller behandlingar som finns tillgängliga för barnen, med syftet att hjälpa dem

att hantera sin uppväxt.

Kvinnor som missbrukar under sin graviditet har jag också valt att inte ta upp, eftersom det är

ett område som belyser påverkan under fosterstadiet och inte under barndomstiden, vilket står

i fokus i min uppsats. Det kan emellertid vara viktigt att veta att det bland en del studier, när

man vill belysa påverkan på barnens utveckling och inlärning, inte framgår tydligt om det är

mammans missbruk under graviditeten eller under barnets uppväxt, som orsakat problem för

barnen. Detta är något som jag fått erfara under arbetet med min uppsats.

Materialet i studien består av både svensk och utländsk litteratur och forskning. Valet av

utländsk litteratur och forskning är dock endast taget av de böcker och artiklar som är

översatta till svenska eller engelska, eftersom jag saknar tillräcklig kunskap för att kunna

göra en användbar översättning av litteratur som är skriven på andra språk än dessa.

Undantaget är de artiklar som är skrivna på norska.

1.6 Presentation av centrala författare och forskare

I kommande avsnitt kommer jag att ta upp författare och forskare som, sett ur ett nationellt

och internationellt perspektiv, anses vara centrala och betydelsefulla när det gäller forskning

kring barn till missbrukare samt forskning kring motståndskraftiga barn. Jag kommer i

avhandlingen också ta upp andra forskare och författare som enligt min åsikt också ska ses

som viktiga i forskningen och litteraturen inom dessa områden. Dock har de inte fått lika stort

utrymme i min uppsats p g a platsbrist, men de ska för denna skull inte ses som mindre

betydelsefulla. Styckena i detta avsnitt är indelade efter författarnas och forskarnas

nationalitet, som inleds av svenska författare och forskare.

1.6.1 Svenska författare och forskare

1.6.1.1 Dagmar Lagerberg & Claes Sundelin

Forskningen som presenteras i boken Risk och prognoser i socialt arbete med barn.

Forskningsmetoder och resultat (2000) består av en sammanställning av internationell

forskning om riskfaktorer och skyddsfaktorer i barns utveckling. Boken är skriven av Dagmar
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Lagerberg som är fil.dr i sociologi och docent i samhällsmedicinsk forskning om barn och

Claes Sundelin som är professor i socialpediatrik och barnhälsovårdsöverläkare. Båda två

arbetar som barnforskare vid Uppsala Universitet och fick uppdraget av CUS (Centrum för

utvärdering av socialt arbete) vid Socialstyrelsen. Forskningsresultat som tas upp i boken är

enligt författarna utvunna ur kvantitativa metoder.

Författarnas teoretiska utgångspunkt i boken är i det utvecklingsekologiska perspektivet som

innebär att de lägger fokus på hur barnet utvecklas i samspelet med sin sociala miljö. I

utvecklingsekologin ses denna process som en utveckling som pågår hela livet och som är

påverkad av relationer inom och mellan både närmiljöer och större sociala sammanhang.

1.6.1.2 Ingrid Claezon

Ingrid Claezon (1996) som är fil.dr i socialt arbete har djupintervjuat 18 personer i åldern 14

till 37 år som är barn till föräldrar som missbrukar narkotika. Hon har också intervjuat

anhöriga till två barn som avlidit, men vars uppväxt präglades av föräldrarnas missbruk.

Kontakten med intervjupersonerna skedde genom deras föräldrar som tidigare vistats på barn-

och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö, bl a p g a tungt narkotikamissbruk. Syftet med

intervjuerna var att tydliggöra barnens upplevelser av att växa upp med en eller två föräldrar

som missbrukar, samt att ta reda på vilka faktorer som varit avgörande för deras

återhämtningsförmåga och motståndskraft.

1.6.2 Norska författare och forskare

1.6.2.1 Anne Inger Helmen Borge

Författaren samt fil.dr i utvecklingspsykologi Anne Inger Helmen Borge som arbetar vid

Psykologiska institutionen på Universitetet i Oslo har i sin bok Resiliens – risk och sund

utveckling (2005) lagt fokus på de barn som trots en svår uppväxt t ex missbrukande

föräldrar, visar en godartad utveckling. Borge förklara deras positiva utveckling med

begreppet resiliens och tar upp olika förklaringar och tolkningar av begreppet.

1.6.2.2 Frid A. Hansen

En annan utländsk författare som blivit uppmärksammad i den svenska litteraturen är Frid A.

Hansen som är psykolog och har en lång erfarenhet av arbete med familjer med

missbruksproblem. Jag har valt att ta med material från hennes bok Barn i familjer med

missbruksproblem (1995) där hon skriver om situationen för barn som lever med
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missbrukare. Bokens material bygger dels på egna erfarenheter och dels på andra forskares

erfarenheter och resultat. Missbruk som tas upp i boken berör alkoholmissbruk,

narkotikamissbruk, och läkemedelsmissbruk. Jag har också valt att ta med en artikel som

Hansen har publicerat i Tidsskrift for Norsk Psykologforening som heter Rusmisbruk i et

familieperspektiv (1990). Den består av en sammanfattning av intervjuer med 40 vuxna

personer som har växt upp med en eller två föräldrar som missbrukat alkohol och läkemedel,

men där alkoholen varit den centrala drogen. Hansen kom i kontakt med intervjupersonerna

genom ett projekt som bestod i att utveckla hjälp till personer som ansåg att deras uppväxt

varit problematisk p g a föräldrarnas missbruk. På så sätt är missbruket definierat utifrån

barnens perspektiv och inte föräldrarnas.

1.6.3 Engelsk författare och forskare

1.6.3.1 R. Margaret Cork

Socialarbetaren R Margaret Cork (1982) har intervjuat 115 barn till alkoholmissbrukare, 59

pojkar och 56 flickor, alla i åldern mellan 10-15 år gamla. Hennes studie genomfördes i slutet

av 60-talet och Cork intervjuade alla barnen själv.  I sina intervjuer skildrar hon hur barnen

upplever sin uppväxtsituation och beskriver deras relationer till föräldrar, syskon och

jämnåriga. Barnen i intervjuerna kommer både från samhällets högre och lägre socialgrupper.

Undersökningen redovisas i hennes bok ”De glömda barnen” (1982) där hon beskriver sina

intervjuer med barnen som ”informella, intima och relativt ostrukturerade, mer eller mindre

som en vanlig konversation” (s. 99). Kontakten med intervjupersonerna skedde genom

föräldrarna som var patienter på ett behandlingshem för alkoholmissbruk och andra

beroendeframkallande medel. Cork kommer från Canada och har enligt min åsikt blivit

särskilt uppmärksammad i den svenska litteraturen för sitt arbete med alkoholmissbrukare

och barn till alkoholmissbrukare.

1.7 Källkritik

De författare och forskare som jag valt att ta med i min undersökning har gjort en egen

utsållning gällande vilken litteratur som de anser är viktig när man talar om barn till

missbrukande föräldrar. För att kunna ge så säkra resultat som möjligt i min uppsats har jag

därför försökt att ta med de författare och forskare som återkommit i många skribenters

referenser, både i nationella och internationella vetenskapliga böcker och artiklar. Materialet

jag använt mig av är hämtat antingen från vetenskapliga publikationer eller från

vetenskapliga tidsskrifter. Mitt underlag i studien har således blivit kontrollerat av andra
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författare och forskare, innan de utvalts till att få vara med i boken eller tidsskriften. De flesta

av mina författare är därmed, enligt min vetskap, erkända forskare och/eller har lång

erfarenhet av att arbeta med barn till missbrukare. En del av dessa (Claezon, 1996; Hansen,

1990, 1995) har kommit i kontakt med barn och familjer med missbruk, genom sitt yrke.

Jag har i min forskning använt mig av sökord som jag ansett som väsentliga i sökning av

litteratur som omfattar barn till missbrukare. Dock vill jag påpeka att det finns en möjlighet

till att jag missat relevant material p g a att jag kan ha saknat tillräcklig kunskap om de

sökord som krävs för att finna sådan information inom ämnet.

Jag har under arbetets gång med uppsatsen hela tiden varit medveten om och försökt att hålla

ett kritiskt öga till den information som jag inhämtat, speciellt då det gäller referat av

intervjuer med barn. Trots att barnen själva är informanter kan deras perspektiv på

föräldrarnas missbruk bli skevt, då det oftast är föräldrarna eller andra vuxna som har

identifierat föräldrarna som missbrukare (Edgren-Henrichson,1993). Det kan leda till att man

i forskning inte får någon uppfattning om hur barnen upplever sina föräldrars bruk av droger i

familjer där föräldrarna själva uppfattar sitt bruk som normalt. Ett sätt att undkomma detta

problem har varit att använda mig av studier som är gjorda med vuxna barn som har upplevt

att deras problem i sin uppväxt har haft samband med föräldrarnas missbruk. På så sätt är

föräldrarnas missbruk definierat utifrån barnens perspektiv och inte utifrån föräldrarnas

värderingar av sitt bruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Dock anser jag att det är lätt att

i vuxen ålder ändra sitt perspektiv på sin uppväxt, vilket bör påverka barnens utsaga.

Den litteratur jag använt mig av är till stor del skriven under 1990-talet, vilket kan innebära

att den inte är lika relevant idag. Medtaget material från 2000-talet som redovisar liknande

resultat kan dock ses som stärkande av den äldre litteraturens betydelse. Orsaken till att jag

inte funnit stora mängder av nyutkommen litteratur kan ha sin grund i att det under de senaste

åren inte framställts så mycket nytt material gällande föräldrars missbruks påverkan på barns

utveckling och inlärning samt faktorer som påverkar barns motståndskraft. Ny forskning kan

emellertid vara under bearbetning.

Mycket av den litteratur och forskning som jag redovisar i mitt material gäller barn till

alkoholmissbrukare. Detta kan bero på att det inte finns så mycket litteratur som berör barn

till föräldrar som missbrukar andra droger än alkohol eller helt enkelt på att jag missat sådant
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material. Vissa författare (Christensen, 1993) anser att det går att jämföra barn till

alkoholmissbrukare med barn till andra sorters missbrukare, men några säkra uppgifter om

detta har jag inte hittat. Det material som skulle kunna verka som evidens är Claezons (1996)

intervjuer med barn till narkotikamissbrukande föräldrar, som redovisar samma sorters

utvecklingsmässiga konsekvenser för barnen som för barn till alkoholmissbrukande föräldrar.

Hansen (1995) tar dessutom inte upp några skillnader i hur barnens utveckling påverkas av

föräldrarnas alkoholmissbruk, narkotikamissbruk respektive läkemedelsmissbruk.

1.8 Tillvägagångssätt vid analysen

Jag har valt att ta med analysen i den löpande texten, eftersom det gör det möjligt för läsaren

att följa det redovisade materialet och analysen samtidigt. Nackdelen är att det inte finns

något speciellt avsnitt att vända sig till, då man vill se endast på analysen, utan man är

sålunda tvungen att gå igenom studien.

Analysen av min litteraturstudie har skett med hjälp av professor Philip Burnards kvalitativ

innehållsanalys (Burnard, 1991). Metoden används för att kunna dra så säkra slutsatser som

möjligt av insamlade data bestående av t ex böcker och artiklar med syfte att beskriva och

värdera ett specifikt fenomen. Jag har börjat med att bli bekant och fördjupat mig i den

befintlig data som finns tillgänglig angående barn till missbrukare. Sedan har jag plockat ut

den information ur texterna som svarat mot syftet med studien och därefter har jag

kategoriserat dem. Mitt material har reducerats, organiserats och omorganiserats under en

stor del av analysarbetet för att i slutet av arbetet med uppsatsen bilda kategorier där man har

kunnat se resultat av min studie. Kategorier med liknande innehåll har sammanförts till

bredare kategorier för att reducera antalet. För att kontrollera att innehållet i ett visst stycke

stämmer överens med min kategori har jag läst igenom mitt material ett antal gånger. Jag har

till en del också använt mig av en komparativ metod då jag jämfört vissa av mina källors

teorier, empiri och resultat med varandra. I hela analysen har jag även resonerat kritiskt runt

mina källor.

Resultatet av min analys har gett två stora kategorier till följd, nämligen ”Riskfaktorer” och

”Skyddande faktorer” vilka har deltas upp i mindre underkategorier. Dessa redovisas i kapitel

två och tre. Nedanför kommer en sammanfattning om i vilken följd kategorierna kommer att

tas upp i studien.
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1.9 Fortsatt framställning

I kapitel två börjar jag med att belysa hur litteraturen ser på begreppen riskfaktor och risk

samt deras funktion. Det som följer sedan är en beskrivning av de riskfaktorer som det

skrivits om i litteraturen gällande barn till missbrukare. Jag har tittat på en del av de

riskfaktorer som missbruket hos föräldrarna för med sig och hur dessa påverkar barnens

utveckling och inlärning. Fortsättningsvis i kapitel tre tar jag upp definition och diskussion av

två begrepp, nämligen motståndskraft och resiliens som enligt litteraturen anses vara viktiga

när det gäller förklaring till hur barn, trots en svår uppväxt, skapar en god utveckling. Efter

det klarlägger jag vilka skydd som litteraturen anser att barnen besitter eller skapar själva

eller som de finner i sin omgivning, då det gäller att försvara sig mot missbrukets effekter.

Jag avslutar därefter min uppsats med en slutdiskussion innehållande sammanfattning och

diskussion av redovisat material.

2. RISKFAKTORER

Barn till missbrukare är utsatta för olika riskfaktorer som missbruket för med sig, dessa kan

t ex vara omsorgsbrist och otrygghet. Riskfaktorerna hos barn till missbrukare är på detta sätt

familjebaserade, då de är knutna till vuxna personer och deras roll som föräldrar (Borge,

2005). I detta kapitel kommer jag att belysa de riskfaktorer som litteratur och forskning tagit

fram gällande föräldrarnas missbruk och hur dessa påverkar barnen i deras psykiska och

sociala utveckling samt deras inlärning i skolan. Jag kommer i slutet att ta upp två

amerikanska studier som gjorts för att visa på vilka emotionella problem och

anpassningsproblem missbruk hos föräldrarna kan leda till hos barnen. Nedanför följer först

ett sammandrag av vad litteraturen säger om begreppen riskfaktor och risk.

2.1 Definition av riskfaktor och risk

Riskfaktor förklaras av Lagerberg och Sundelin (2000) som något ”socialt, psykologiskt eller

biologiskt förhållande som kan leda till problem inom hälsa, utveckling, anpassning eller

beteende” (s. 379). T ex är en osund livsstil en riskfaktor som ökar risken för att drabbas av

olika psykiska och fysiska besvär. Vissa riskfaktorer kan man själv kontrollera medan andra

ligger utanför ens egen tillsyn. En förälder kan själv kontrollera sin livsstil, men barnen har

dock svårare för att kunna göra samma sak. Enligt mig har en vuxen missbrukande person ett

eget ansvar för sitt liv och är därmed den som har kontrollen över sin livsstil. Har man som

vuxen missbrukare barn, är man också på så sätt den som kontrollerar barnens livsstil.
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När det gäller barn till missbrukare kan en riskfaktor vara omsorgsbrist eller dålig

övervakning, vilket kan leda till olika psykiska och fysiska skador som dålig självbild eller

näringsbrist (Lagerberg & Sundelin, 2000). Summan av alla riskfaktorer leder till en viss risk

hos barnet att drabbas av problem med utveckling och anpassning. Kan man dock eliminera

riskfaktorerna minskar risken att utsättas för problem.

Lagerberg och Sundelins (ibid) definition av risk är ”en omständighet eller händelse som ökar

sannolikheten för att något icke önskvärt ska inträffa” (s. 379). Om en förälder kör bil med

sina barn samtidigt som hon/han är påverkad av någon drog, ökar risken för att barnen ska

drabbas av skador. Missbruk hos föräldrar ökar också risken för att barnen ska drabbas av

fysiskt våld.

2.1.1 Tröskeleffekt

En del forskare betraktar risk som en process och för att förstå processen måste man ta

hänsyn till bl a barnets ålder och utvecklingsstadium (Goodyer, 1995). En av dessa är

professor Ian M. Goodyer som jobbar på avdelningen för utvecklingspsykiatri på Cambridge

Universitet i Storbritannien. Han menar att effekten av en risk som t ex försummelse kan

skilja sig åt vid olika åldrar. Riskens utslagsform och effekter hänger samman med barnets

åldersspecifika sårbarhet. Försummelse av ett spädbarn kan påverka negativt på barnets

sociala och kognitiva utveckling, medan det på ett äldre barn kan ge effekter som yttrar sig

som beteendeproblem. Styrkan hos risken påverkas av antalet ogynnsamma faktorer, av

utsatthetens intensitet samt dess varaktighet. En risk kan vara så obetydlig att den inte

åstadkommer någon märkbar störning, då dess effekt är för liten, t ex om det råder

disharmoni mellan föräldrarna. Utsätts dock barnet för två eller flera belastande förhållanden

som missbruk hos en förälder och disharmoni mellan föräldrarna, leder det till en ökad risk

för beteendeproblem. Goodyer kallar denna effekt för tröskeleffekt, dvs. att det rör sig om

belastningens intensitet.

Författarna Lagerberg och Sundelin (2000) anser också att det finns ett samband mellan

antalet riskfaktorer och psykiska problem, men att man inte kan säga att en bestämd individ

med ett visst antal riskfaktorer säkert kommer att få (eller inte få) problem. Att ha den

insikten ser de som betydelsefullt därför att den tydliggör svårigheter att göra

riskbedömningar i enskilda fall. De skriver också att hur en viss individ reagerar har att göra

med akut risk, sårbarhet, motståndskraft, skyddande förhållanden i omgivningen och mycket
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annat, samt att dessa faktorer samspelar på olika sätt så att den individuella risken inte blir

densamma för en person som för en annan.

2.1.2 Latenteffekt

Ett annat begrepp som rör riskernas effekter är latent effekt som handlar om konsekvenser av

en eller flera tidigare belastningar. Goodyer (1995) liknar de latenta effekterna vid dolda eller

vilande risker som fungerar sensibiliserande. Detta innebär att sannolikheten för att problem

hos en individ ska bli mer påtagliga vid nästa påfrestning som det utsätts för, ökar. Resultatet

av detta kan bli att det ser ut som om t ex ett barn plötsligt överreagerar vid en kamratkonflikt

i skolan, men då förklaringen grundar sig på att barnet p g a tidigare påfrestningar blivit

särskilt sårbart. Goodyer anser också att hans teori kan användas som en förklaring till varför

individer är särskilt känsliga för vissa typer av svårigheter. En flicka som blivit sexuellt

utnyttjad i sin ungdom kan vara extra känslig för bristande vuxna relationer senare i livet,

men inte för svårigheter på sitt jobb. Flickan kan som barn aldrig ha visat några symtom på

psykiska besvär och risken är på så sätt dold och har legat vilande hos henne.

Lagerberg och Sundelins (2000) kommentarer till Goodyers begrepp tröskeleffekt och latent

effekt, är att de anser att dessa är teoretiska begrepp som uppträder i statistiska data.

Effekterna kan inte observeras direkt hos verkliga individer, men när en människa får

problem kan kunskaper om latenta effekter hjälpa till att formulera antaganden om

bakomliggande orsaker t ex tidigare stress. Jag anser också att teorin om latenteffekt endast

ska ses som ett möjligt hjälpmedel till att utforma hypoteser om bakomliggande grunder, och

inte som en definitiv förklaringsmodell. Teorin lägger stor tyngdpunkt på individens

barndomsupplevelser, som orsaksförklaringar till vuxna problem. Jag tycker inte att

förhållandena i barndomen kan ses som de enda möjliga skälen till problem i vuxenlivet, utan

det kan likaväl bero på senare uppkomna situationer.

Detta finns bl a skrivet i litteraturen angående förklaringar och teorier om begreppen

riskfaktor och risk. I kommande avsnitt kommer jag att ta upp en del av de faktorer som i

litteraturen anges som riskfaktorer när det gäller förälders/föräldrars missbruks påverkan på

barnets utveckling och inlärning. Jag har tagit ut de faktorer som återkommer flitigast i

litteraturen om barn till missbrukare.
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2.2 Missbrukets riskfaktorer för barnets utveckling och inlärning

Det som starkast påverkar barns välbefinnande eller brist på välbefinnande är föräldra –

barnförhållandet (Lagerberg & Sundelin, 2000). Ett gott förhållande är när relationen mellan

föräldern och barnet präglas av värme, tillgivenhet, förståelse och känslighet för barnets

behov. Bengtsson och Gavelin (2004) skriver att barn utvecklas i samspel med andra och då

framförallt med sina föräldrar. Barnet har under hela sin uppväxt behov av att få bekräftelse

att ”du duger” från sina omsorgspersoner för att våga gå vidare i sin utveckling. Detta är

något som allvarligt kan störas av missbruk i familjen. Författarna skriver också att

ogynnsamma förhållanden ofta förekommer tillsammans. Borge (2005) anser att missbruk

ofta för med sig gräl och omsorgsbrist hos föräldrarna.

2.2.1 Föräldrar som förändras

Claezon (1996) menar att missbruket ofta leder till otillräcklighet i föräldraskapet med

bristande förmåga att tillfredsställa barnets grundläggande behov. Barnets samspel med en

missbrukande förälder är också inte allt för sällan destruktivt, i synnerhet om det saknar

kontinuitet gällande gränser och värderingar. Detta medför brister i den grundläggande

trygghet som är en förutsättning för barnets optimala utveckling. Att växa upp med en

missbrukande förälder innebär ofta en tillvaro som är totalt oförutsägbar, vilket skapar

osäkerhet och oro hos barnet.

Hansen (1995) skriver att det inte är själva intagandet av berusningsmedel, mängden som

konsumeras eller typen av berusningsmedel som skapar problem för barnet. Det som

skrämmer och oroar barnet är den förändring som sker med föräldrarna när de är berusade.

Förändringen som sker med föräldrarna skapar rädsla hos barnet genom att den utgör ett hot

mot barnets möjlighet att organisera och förstå sin omgivning. Hansen (1990) skriver att

denna förändring gäller också för den förälder som inte dricker.

Hansens (1990) intervjuer med vuxna barn till missbrukare tyder på att många av personerna,

i sin barndom, upplevde att de levde i skilda verkligheter som inte kunde integreras till en

meningsfull enhet. De hade svårt för att föra erfarenheter vidare från en situation till en

annan, eftersom de hölls åtskilda. Intervjupersonerna uppger att det kändes som om det som

de gjorde tillsammans med föräldrarna under deras berusning inte hände i verkligheten och

därmed kunde de inte ta med sig dessa erfarenheter till en annan situation. Detta leder enligt
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Hansen till komplikationer när barnet ska bygga upp sin modell om sig själv i världen och för

att kunna förstå sin omvärld.

Jag anser att Hansen för fram en viktig ståndpunkt nämligen vikten av att se missbruket ur

barnets perspektiv och inte föräldrarnas. Barnets syn på bruket av droger och dess

konsekvenser skiljer sig, enligt mig, från föräldrarnas syn. Det som från föräldrarnas

perspektiv anses som ofarligt bruk av droger kan upplevas som skrämmande för barnet.

Hansens åsikt medför också att det kvittar vilka eller mängden droger föräldrarna missbrukar,

utan vikten ligger i förändringar i beteendet. Detta skulle innebära, sett ur barnets perspektiv,

att föräldrar skulle kunna bruka vilken sorts drog som helst, i vilken mängd som helst, om det

inte innebar en betydelsefull förändring i deras uppträdande. Dock anser jag att detta inte

gäller för bruk av droger under graviditet, då sådan forskning visar på allvarliga skador hos

fostret, oavsett sort och mängd av droger.

2.2.2 Vuxna förebilder

Sett ur ett socialt inlärningsperspektiv socialiseras tonåringar av sina föräldrar och andra

personer som fungerar som modeller, dvs. vuxna som finns i samma sociokulturella

sammanhang (SOU 1994:29). Unga människor skapar därmed sina egna drogbruksbeteenden

utifrån rollmodeller och andra betydelsefulla personer, där omsorgspersonerna anses ha störst

betydelse. Enligt min mening socialiseras ungdomar både av sina föräldrar och av sina

kompisar, varvid föräldrarna inte alltid måste vara de som har störst betydelse.

Jag anser att man ska vara försiktig med ovanstående perspektiv när man talar om ungdomar

vars föräldrar missbrukar. Endast för att de växt upp med missbrukande föräldrar behöver

inte det betyda att de själva börjar bruka droger. En del av de barn som t ex Claezon (1996)

intervjuade uppgav att de aldrig skulle börja bruka droger själva, då de sett baksidan av det.

Några säkra uppgifter om hur många ungdomar som väljer eller inte väljer att gå samma väg

som sina missbrukande föräldrar har jag dock inte kunnat hitta i litteraturen.

Claezon (ibid) tar också upp att barn och ungdomar som växer upp i missbruksmiljöer många

gånger saknar en kontinuerlig och kvalitativt god vuxenkontakt. Detta kan innebära att det

finns en stor risk att ungdomarna istället vänder sig till jämnåriga tonåringar med samma

bristande erfarenheter. Jag tror att kompisarna kan ge den trygghet och känsla av samhörighet
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som ungdomen saknar, men de kan också tillsammans p g a tidigare erfarenheter, skapa

grupper som står utanför samhällets normer och värderingar.

2.2.3 Skolgång och kompisrelationer

Hansens (1990) intervjuer visade på att barnens skolarbete påverkades negativt genom att de

var bekymrade över sina föräldrars missbruk när de var i skolan. Detta ledde till

okoncentration, svårigheter i att följa med och minnas det som läraren tog upp på lektionerna,

samt hinder för att umgås med andra barn på ett spontant sätt. Ängslan över vad som skett

eller inte skett i hemmet stoppade barnen till att bjuda hem kompisar och även att följa med

dem hem.

Corks (1982) intervjuer tyder också på att barn till missbrukare klarade sig sämre i skolan

p g a föräldrarnas missbruk. Missbruket ledde ofta till att pengarna som föräldrarna tjänade

och som skulle gå till mat och dylikt, istället gick åt till inköp av droger. Vissa barn kände att

de därför så fort som möjligt behövde skaffa ett jobb så att de kunde hjälpa sin familj med

uppehället. Skolan sågs också av många av de intervjuade som något de var tvungna att ta sig

igenom, eftersom den förstärkte deras känsla av otillräcklighet. Den kaotiska hemmiljön

medförde att de inte kunde göra läxorna i lugn och ro i hemmet, barnen kom på så sätt ofta

långt efter i skolarbetet, jämfört med sina klasskamrater. Dock framför Cork att många av de

yngre barnen i hennes intervjuer tyckte om skolan och klarade sig ganska bra där, men inte

med motiveringen att de gillade skolarbetet utan för att de såg skolan som en slags fristad

från allt elände där hemma. En märkbar trend i intervjuerna var att de äldre barnen hade fler

skolproblem än de yngre.

Jag anser att Hansens (1990) och Corks (1982) intervjuer tydligt visar på hur omvänt det är

för barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Det borde vara föräldrarna som

bekymrar sig över sina barns utveckling och inlärning och som registrerar och bekräftar deras

utveckling och inlärning, inte barnen som bekymrar sig över sina föräldrars. Barnen verkar

känna sig skyldiga till att ta över föräldrarnas ansvar i hemmet, genom att börja arbeta och

tjäna pengar åt sin familj.

Barn som växer upp i missbruksfamiljer som kommer från de lägre socialgrupperna med hög

arbetslöshet, får ofta dåligt med uppmuntran och motivation till utbildning och arbete

hemifrån (Christoffersen & Soothill, 2003). Detta leder till större risk för ofullständig
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utbildning och ungdomsarbetslöshet. Följden av detta blir många gånger socialt utanförskap i

samhället. Barn som växer upp i familjer där föräldrarna är drogmissbrukande akademiker

borde, enligt mig, trots föräldrarnas missbruk, pressas till vidare studier eftersom det är

akademisk tradition i familjen.

En annan forskare som också anser att föräldrarnas missbruk påverkar barnens

skolprestationer är professor Hans-Christoph Steinhausen som arbetar vid avdelningen för

Barn och Ungdoms Psykiatri på Universitetet i Zurich (Steinhausen, 1995). Han skriver i sin

artikel Children of Alcoholic Parents. A Review (1995) att flera studier visar på att

skolprestationer och skolkarriärer oftare påverkas negativt hos barn till alkoholmissbrukare

än hos kontrollbarn. Steinhausen tar upp att det finns studier vars resultat tyder på att barn till

alkoholmissbrukare har något sämre verbal förmåga liksom förmåga till abstrakt och

begreppsligt tänkande än kontrollbarn, vilket kan påverka barnens skolprestationer,

självkänsla, beteende och anpassning. Han påpekar dock att dessa barns prestationer var inom

normala gränser i studierna.

Steinhausen (ibid) framför att många studier som gjorts för att undersöka intelligensen hos

barn till missbrukare, har gällt effekterna av alkoholexposition under fosterstadiet eller också

har man inte kontrollerat för detta, vilket gör det svårt att dra slutsatser. Han anser också att

det komplexa nätet av interaktion mellan neuropsykologiska brister, skolmisslyckanden och

beteendeproblem hos dessa barn inte har utretts tillräckligt för att man ska kunna dra en

tydlig slutsats om missbrukets påverkan på barnens skolgång.

För att visa på vilka sätt man i forskning om barn till missbrukare har försökt att mäta

missbrukets påverkan på barnens hälsa, har jag nedanför valt att ta med två stycken

amerikanska studier. Den första presenterades år 1990 och den sista år 2004 och forskarna

har i sina studier använt sig av kvalitativa metoder respektive kvantitativa metoder.

2.2.4 Emotionella problem – en amerikansk kvalitativ studie

I en studie från USA undersökte man interaktionen mellan alkoholmissbrukares

karaktäristika och skador hos anhöriga och barn (Moos et al. 1990). Undersökningen som har

ett longitudinellt perspektiv presenterades år 1990 av tre amerikanska forskare och doktorer

Rudolf H. Moos, John W. Finney och Ruth C. Cronkite. Moos är utbildad psykolog och

doktor i biobehavioral science (fann ingen representativ översättning och valde därför att ta
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med originalbeteckningen), Finney är professor och doktor i psykiatri och beteendevetenskap

och Cronkite är professor och doktor i sociologi. Deras utredning utgick från en grupp

behandlade individer med alkoholmissbruk och deras familjer. Individerna med

alkoholberoende undersöktes vid behandlingstillfället och sedan efter sex månader, två år och

efter tio år. Vid 2-årsuppföljningen inkluderades också partnern och barnen i studien och

forskarna undersökte hur dessa påverkats av missbruket och eventuella tillfrisknanden. Totalt

sätt undersöktes 113 familjer där männen var missbrukare i 88 fall och kvinnorna i 25 fall.

Kontrollfamiljerna bestod av en samling demografiskt matchande familjer som inte hade

medlemmar med alkoholproblem. Familjer där den missbrukande föräldern förbättrats hade

totalt 28 barn och familjer till oförbättrade missbrukare 23 barn. Barnen i dessa familjer

jämfördes med barnen i kontrollfamiljerna, som totalt bestod av 59 barn. Medelåldern var 14

år för barn till förbättrade missbrukare och 11 år i de två övriga grupperna. Bedömningen av

barnen psykiska och fysiska hälsa var beroende av vad modern uppgav i intervjuerna om

barnens hälsa. Totalt sätt kunde man intervjua 104 av 113 partners till de

alkoholmissbrukande patienterna, 83 kvinnor och 21 män.

Jag anser att bedömningen av barnens hälsa också skulle göras av personal med kunskap om

barn. Det borde medföra en mer objektiv bild av barnens beteende, eftersom man hade

kunnat jämföra personalens omdömen med mödrarnas. Att förlita sig helt och hållet på

förälderns åsikter gällande barnens välbefinnande tycker jag inte kan ses som den bästa

metoden att ge objektiva resultat med.

Studien som Moos et al. (1990) genomförde visade att barnen i de familjer där den

missbrukande föräldern inte förbättrats efter två år, uppvisade en kraftig ökning av

emotionella och fysiska problem jämfört med de barn i kontrollfamiljerna. De emotionella

problemen var depression, ångest och mardrömmar, medan de fysiska var allergier, astma,

upprepade förkylningar och hosta samt övervikt och näringsbrist. Riskfaktorer som

påverkade barnens emotionella utveckling var enligt forskarna: missbruksproblem hos

föräldrarna, depression hos föräldrarna, dåligt stöd i familjen och undvikande av att ta upp

drogproblemet i familjen. Det var alltså inte endast missbruket som var en riskfaktor, utan

hela familjens hälsa. Ökade antalet riskfaktorer ledde det till en ökning av antalet barn med

emotionella problem.
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Moos et al. (ibid) studie visade också att den psykiska och fysiska hälsan hos barnen från de

familjer där den behandlade föräldern blivit bättre, gick att jämföra med barnen i

kontrollfamiljerna, vilket var positivt. Undersökningen tog således fram att om missbruket

upphör förbättras barnens sätt att fungera. Skador hos övriga familjemedlemmar kan på så vis

gå tillbaka efter en lyckad behandling. Denna åsikt har också författaren och professorn i

socialt arbete vid Stockholms universitet Thomas Lindstein. Han skriver i sin bok

Vändpunkten. Att arbeta med barn till alkoholister (1995) att Moos et al. i sin studie har

kunnat ”visa hur nyvunnen nykterhet inte bara förbättrar den enskildes situation utan också

får effekter på hela familjens välbefinnande och symtom” (s. 23). Som exempel på författare

som ställt sig tveksamma till detta nämner han Margaret Cork.

Corks (1982) intervjuer visade nämligen att i de familjer som den missbrukande föräldern

hade blivit återställd, sällan medförde någon förbättring av övriga familjemedlemmars hälsa.

Cork menar att man inte kan anta att bara för att själva bruket av droger har kommit under

kontroll, så kan man inte räkna med att alla andra problem i familjen löser sig av sig själv.

Resultaten i Corks studie visade också på att barnen blev försummade av både den förälder

som drack men också av den ickealkoholiserade föräldern. Den ickealkoholiserade föräldern

hade inte tid med barnen, då all tid gick åt till att bekymra sig över partnerns missbruk.

Forskarna Moos et al. (1990) fann också, som jag tidigare nämnt, att barnens emotionella

problem var beroende av partnerns sätt att fungera, samt hur familjen fungerade som helhet.

2.2.5 Anpassningsproblem – en amerikansk kvantitativ studie

Peggy S. Keller (2004) undersökte i samband med sin magisterexamen i psykologi vid

Universitetet Notre Dame i Indiana, USA, sammanhang mellan alkoholproblem hos föräldrar,

äktenskapsproblem, föräldraskap och barns anpassning. Materialet till studien insamlades

från 235 familjer i South Bend i Indiana och Rochester i New York som kontaktades genom

bl a flygblad som skickades hem med elever från lokala skolor, vykort som skickades ut till

lokala grannskap och flygblad som placerades på dagis. Familjerna ingick redan i en större

undersökning och Keller tog sitt underlag till sin studie från två stycken

laboratorieundersökningar som gjorts i utredningen. Materialet bestod av olika skalor där

man mätt föräldrarnas alkoholkonsumtion, äktenskapskonflikter, uppfostringsstil och barnens

anpassning. Föräldrarna hade, var för sig, fyllt i alla skalorna själv och även skalan med

barnens beteende på. Bedömning av barnens anpassning var på så sätt beroende av

föräldrarnas rapport om barnens anpassning. Barnen i studien var mellan fem och sju år
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gamla. Undersökningens resultat visade på att alkoholproblem hos föräldrarna ofta ledde till

äktenskapskonflikter, vilket medförde ineffektivare föräldraskap som i sin tur ledde till sämre

anpassning hos barnen. Anpassningsproblemen var aggressivitet, ungdomsbrottslighet,

tillbakadragenhet, oro och deprimerat beteende. Keller tar dock också upp en teori om att

barn med svåra temperament och anpassningsproblem kan orsaka problem i föräldraskapet,

föra med sig äktenskapskonflikter och öka föräldrarnas konsumtion av alkohol, om

föräldrarna inte kan hantera sina barn på ett lämpligt sätt.

Precis som jag tidigare kritiserat Moos et al. (1990) studie för, skulle även Keller ha låtit

personal med kunskap om barn, fått ge sin bedömning av barnens anpassning. Det borde

medföra en mer objektiv bild av barnens beteende.

En tänkvärd synpunkt som Keller (2004) tar upp i sin studie är, enligt mig, att det kan vara

svårt att veta vad som kommer först, överdriven alkoholkonsumtion eller

anpassningsproblem hos barnen. Ansvaret för att barnet ska få en så bra anpassning som

möjligt ligger likväl hos föräldrarna.

I kapitel två har jag redovisat en del av den kunskap som finns i litteraturen angående

förälderns/föräldrarnas missbruks påverkan på barnens utveckling och inlärning. Jag kommer

i nästkommande huvudstycke att ta upp de faktorer som litteraturen anger som hjälpande och

skyddande för barnet i en uppväxt med missbrukande förälder/föräldrar, så kallade

skyddande faktorer.

3. SKYDDANDE FAKTORER
I Claezons bok Mot alla odds (1996) går det att läsa att:

Forskningen pekar samstämmigt på tre huvudsakliga faktorer och deras
samverkan som påverkar barnets möjligheter att betvinga – eller låta sig
betvingas av - barndomens svårigheter. Dessa tre är: 1) Individuell förmåga
och egenskaper 2) Föräldrarnas/föräldragestalternas förmåga att ge barnet en
grundläggande trygghet och stöd i stressituationer 3) Omgivningen, de externa
stödsystemen (s.167).

Ovanstående skyddsfaktorer är alltså till för att mildra effekten av motgångar hos barnet

snarare än att skapa en normal utveckling (jmf Rutter, 1985). Jag kommer i detta kapitel att ta

upp vilka faktorerna är, samt deras funktion. Barn som klarar sig bra trots en svår uppväxt
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betecknas i litteraturen som motståndskraftiga eller resiliens barn. Därmed vill jag först

presentera olika definitioner och tolkningar av begreppen som finns att hämta i litteraturen.

3.1 Motståndskraft och resiliens

En del författare och forskare väljer att likställa begreppen motståndskraft och resiliens med

varandra medan andra anser att begreppen inte har lika stor omfattning. Detta har bidragit till

svårigheter i min uppsats att förklara begreppen. Problem uppstår också när forskare

översätter andra forskares definition av begreppen, på olika sätt. Exempel på detta är två

norska författare Anne Inger Helmen Borge och Hilchen Sommerscild som gör två olika

översättningar av den brittiske professorn i barn- och ungdomspsykiatri, Michael Rutters

definition av resiliens. Borge är som jag tidigare nämnt fil.dr i utvecklingspsykologi och

Sommerschild är professor i barnpsykiatri. Enligt Borge (2005) är Rutter en av de viktigaste

bidragsgivarna i resiliensforskningen.

Borge (ibid) gör i sin översättning av Rutters begrepp resiliens (resilience på engelska) ingen

likställelse med begreppet motståndskraft. Hon anser att motståndskraft inte är lika

heltäckande som resiliens då det i allt för hög grad betonar det som är ”i barnet” och i allt för

låg grad det som är ”i miljön”. Någon vidare förklaring till hennes ståndspunkt har jag inte

funnit i hennes bok. Sommerschild (1999) översätter däremot begreppet resiliens med

motståndskraft.

Själv skriver Rutter att resiliens betecknar förmågan att motstå negativa inflytanden från

miljön (Rutter, 1985). Han skriver också att:

kvaliteten av resiliens bestäms av hur individer hanterar förändringar i livet
och vad de gör med sin situation. Kvaliteten är influerad av tidigare
livserfarenheter och av händelser under senare delen av barndomstiden och
ungdomstiden samt av omständigheter i det vuxna livet. Inga av dessa är i sig
själv bestämmande för senare utfall, men i kombination med varandra kan de
möjligtvis tjäna till att skapa en kedja av indirekta länksystem som främjar
undanflykt från motgångar (Rutter, 1985 s. 608, min översättning).

Söker man på begreppet resiliens i Nationalencyklopedin (2005) förklaras det med

”elasticitet, spänst och förmåga att återhämta sig”. I Bonniers Svenska Ordbok (2001)

definieras motståndskaft med ”kraft att stå emot” (s. 369).
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Jag ger ingen egen förklaring till begreppen, då jag vill hålla tolkningsfrågan öppen. Dock

anser jag att det är viktigt att man är medveten om att begreppen förklaras på olika sätt, när

man forskar om dem. Avsnitten som jag hädanefter kommer att redovisa omfattar de

skyddande faktorer som jag tidigare nämnt som viktiga rörande barnets förutsättningar och

möjligheter att bemästra en uppväxt med missbrukade förälder/föräldrar.

3.2 Barnets förmåga

Författarna Lagerberg och Sundelin (2000) anser att barn som är intelligenta, sociala och

duktiga i skolan, charmfulla samt attraktiva är bättre på att återhämta sig från en svår

barndom än barn som saknar sådana drag. Ytterligare egenskaper som gör barn

motståndskraftiga är enligt dem, förmåga att förstå och komma överens med andra,

problemlösningsförmåga och humor. Skyddande karaktärsegenskaper kan också vara

tålighet, ihärdighet, förmåga till impuls- och känslokontroll, initiativförmåga, psykisk energi

och nyfikenhet. Författarna skriver att ”man önskar bara att de mindre lyckade kunde få del

av samma goda skydd” (s. 223).

Benämningen ”mindre lyckad” är väldigt diffus och jag skulle också vilja tolka detta som att

författarna menar att motståndskraft är en slags konstant egenskap som endast vissa barn

besitter och andra saknar. Att se ovanstående förmågor och egenskaper som konstanta anser

jag inte är rätt, därför att att det enligt mig går att stärka en del av dem. T ex borde man kunna

utveckla sin förmåga till impuls- och känslokontroll. Jag ser det som att individers förmågor

och egenskaper ligger på olika skalor och var enskilda individers karaktärsdrag och kvaliteter

ligger på dessa skalor, tror jag kan skifta med tiden. Händelser i livet kan göra att man som

person blir mer tålig och på så sätt har man stärkt och utvecklat den förmågan, varvid den

åker upp en bit på tålighetsskalan. På samma sätt tror jag att vissa egenskaper kan förvärras.

Jag tror också att en utveckling av en viss förmåga eller egenskap kan leda till en förbättring

av andra karaktärsdrag och kvaliteter. Utvecklar man sin problemlösningsförmåga torde det

leda till att man blir duktigare i skolan.

Borge (2005) anser att resiliens inte är något som finns i barnet som en konstant egenskap.

Hon jämför utvecklingen av begreppet med att gå och vaccinera sig, dvs. utsättas för ett

tillfälligt obehag för att kroppen vid en senare tidpunkt ska bli mer motståndskraftig mot en

viss bestämd sjukdom. Samma mekanism kan sägas gälla för psykisk motståndskraft,

kroppen och själen måste utsättas för en lämplig mängd påfrestningar för att motståndskraft
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ska visa sig och ha någon effekt. En lämplig dos av risk är enligt Borge en nödvändighet för

att utveckla resiliens. Är dosen för stor kan dock barnet bli handlingsförlamat. Det som också

påverkar i vilken omfattning processen äger rum är barnets ålder, kön och erfarenheter.

Enligt Borges teori är således resiliens alltid knutet till risk. Jag anser att hennes teori kan

ifrågasättas, därför att det skulle innebära att alla barn som växer upp i en god miljö med lite

stress inte besitter lika mycket resiliens som barn som utsätts för stor stress. Förklaringen till

hennes teori kan ligga i att det är lättare att uppmäta de sistnämnda barnens motståndskraft,

vilket är svårare hos de förstnämnda, men det behöver inte betyda att dessa barn inte har lika

mycket resiliens.

3.2.1 Känsla av kontroll

Författarna Lagerberg och Sundelin (2000) tar upp känslan av kontroll som en individuell

skyddsfaktor. De skiljer mellan intern kontrollplacering och extern kontrollplacering, vilka

har olika påverkan på individens motståndskraft. Kontrollplaceringarna syftar på den instans

som individen väljer att lägga sitt bestämmande över sitt eget liv. Barn med intern

kontrollplacering anser att det beror på henne/honom själv hur det går med skolan och

välbefinnandet, vilket är förenat med gynnsamma utfall och bättre psykisk hälsa. De barn

som har yttre kontrollplacering anser sig inte kunna påverka sin situation utan menar att det

är andra som styr deras utfall. Dock skriver författarna att de flesta människor har både intern

och externkontroll i sig, vilket jag tolkar som det mest hälsosamma alternativet. Problemen

borde enligt mig uppstå när individen innehar för mycket av någon av de ovanstående

kontrollplaceringarna.

Claezon (1996) nämner också att behovet av och tron på den egna kontrollen är en betydande

skyddsfaktor. Resultaten av hennes djupintervjuer tyder på att barn som växer upp i

missbrukshem ofta lever i en värld av oförutsägbarhet, de vet inte vad som ska hända från

den ena minuten till den andra. Behovet av att ha kontroll över det som sker i hemmet är

viktigt för de flesta barnen i intervjuerna och i en kaotisk situation tillgriper barnet den

kontroll som överhuvudtaget är möjlig för att kunna försäkra sig om någon slags trygghet.

Claezon menar emellertid att då ett barns känsla av kontroll ofta är stark, kan det många

gånger leda till att hon/han ser sig själv som skyldig till eventuella kriser i familjen. Mer om

detta problem kommer att föras fram i de kommande avsnitten.
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Det finns olika sätt för barnet att skapa en känsla av kontroll och nedanför följer en

redovisning av en del av tillvägagångssätten som finns att hämta i litteraturen.

3.2.1.1 Positiva illusioner

Ett sätt att i en kaotisk miljö skapa en känsla av kontroll är att framkalla positiva

självförstärkande illusioner om sig själv, omvärlden och framtiden (Taylor, 1989). Forskaren

och doktorn i socialpsykologi Shelly E. Taylor kallar illusionerna för kreativa

självbedrägerier, då de rör sig på ett kontinuum mellan det man önskar skall vara det sanna

och vad som i själv verket är det. Individen skapar illusionerna för att kunna bevara positiva

föreställningar om sig själv, världen och framtiden samt för att hålla en omild verklighet

borta. Taylor anser att illusionerna därmed befrämjar fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Taylor (ibid) menar att individer som lever under svåra hemförhållanden rekonstruerar

upplevelserna så att de utvecklar en överdrivet positiv tilltro till sig själv och sin kapacitet

vad gäller nuet och framtiden samt en förmåga att kontrollera vad som sker. Hennes teori

baserar sig på laboratorieundersökningar i kognitiv psykologi, fältintervjuer med individer

som genomgått stressande händelser och undersökningar bland allmänheten. Taylor skriver

att i laboratorieundersökningarna var miljön strukturerad och man var som barn, ungdom och

vuxen tillsagd att svara på de stimuli som man utsattes för. Detta arbete var experimentellt, då

forskarna själva styrde utformandet av olika aspekter i en given situation. Man jämförde

sedan gruppers respons på olika aspekter. Intervjuerna var enligt Taylor, i kontrast till

laboratorieundersökningarna, inte strukturerade och användes för att få ett djup i

undersökningen. Hon skriver också att genom att använda undersökningar bland allmänheten

fick studien även en bredd gällande ålder, utbildning och geografi. Någon djupare förklaring

till hur undersökningarna genomfördes redovisas inte av Taylor. Hon presenterar därmed

varken antalet eller åldersfördelningen av deltagarna, var studien utfördes etc.

För att se om positiva illusioner ger ett bra utfall måste man enligt Taylor först definiera vad

det innebär att ha god mental hälsa. Taylors (ibid) för en diskussion om detta i sin

undersökning och tar bl a upp att det betyder att man snarare har en positiv attityd till sig

själv, än att man känner sig bekymrad över sin otillräcklighet.

Att ha en allt för positiv tilltro till sig själv, i samband med dålig självreflektion, skulle enligt

mig, kunna leda till att man utsätter sig för situationer som man i verkligheten inte klarar av.
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Taylor (1989) anser att det inte finns något negativt med att ha positiva illusioner. Hon

bygger sitt antagande på resultaten av sina undersökningar, vilka visade på att de flesta

människor inte, genom att ha en överdrivet positiv tilltro till sig själv och sin kapacitet vad

gäller nuet och framtiden samt en förmåga att kontrollera vad som sker, skapar en förvriden

bild av sin verklighet. Illusionerna i studien skapade enligt Taylor snarare kreativitet och

motivation hos människorna. Hon utesluter dock inte helt, att det kan finnas negativa sidor av

illusionerna, då hon skriver att det bör göras utredningar för att undersöka just sådana sidor.

3.2.1.2 Magiska ritualer

Ett annat sätt för barnen att frambringa en känsla av kontroll är genom ritualer eller

övernaturliga makter (SoS, 1993:18). Barnet kan på magisk väg t ex genom att skapa en

bestämd rutt på vägen hem från skolan där hon/han ska passera vissa saker, intala sig själv att

om ritualen genomförs perfekt så kommer inte föräldrarna att vara berusade när hon/han

kommer hem. Barnet kan genom att ha en sådan magisk ritual uppleva att det har kontroll och

ångesten kan dämpas, men samtidigt ger den också barnet ett medansvar för det som sker. Är

föräldrarna berusade när barnet kommer hem tolkar barnet det som att det inte varit

tillräckligt omsorgsfullt med sin ritual och får då en stark känsla av skuld.

3.2.1.3 Magiska handlingar

Magiska handlingar tas upp av socionomerna Anna-Bodil Bengtsson och Ingegerd Gavelin

(2004). De skriver att barn tror att de kan förhindra föräldrarnas missbruk genom magiska

handlingar, som att gömma spritflaskor och vara snälla. Detta leder till samma effekter som

magiska ritualer, nämligen att barnen i sina försök att hjälpa föräldrarna blir skuldbelagda.

Hansen (1990) skriver att många gånger kvittar det vad barnen gör för att tillfredsställa sina

föräldrar, de blir ändå bemötta negativt hur de än gör och det skapar en känsla av skuld till de

problem som uppstår.

Positiva illusioner och magiska ritualer och handlingar är alla till för att skapa en känsla av

kontroll, en positiv föreställning om framtiden och för att hålla en hård verklighet borta.

Eftersom möjligheten till kontroll över sina föräldrars missbruk ligger utanför barnets egen

förmåga blir det ändock svårt för barnet att skapa sig en ihållande känsla av kontroll oavsett

om det använder positiva illusioner eller magiska ritualer och handlingar. Istället uppstår då

en stark känsla av skuld. Min personliga uppfattning är att metoden som innebär att barnet

frambringar positiva illusioner för att skapa en känsla av kontroll, borde leda till
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gynnsammare utveckling än om hon/han skapar kontroll genom de andra metoderna. Positiva

illusioner omfattar hela individens synsätt på sig själv, sin omvärld och framtiden, medan

magiska ritualer och handlingar till större del handlar om hur individen försöker skapa

kontroll i aktuella skeenden.

Jag anser också att det är viktigt att inte glömma bort att även barn som har föräldrar som inte

missbrukar, använder sig av magiska ritualer och handlingar för att skapa en känsla av

kontroll. T ex vill många barn att föräldrarna ska läsa samma saga för dem varje kväll innan

barnen ska gå och lägga sig. Även vuxna personer använder sig av magiska ritualer och

handlingar, t ex utför vissa idrottare samma ritual inför varje tävling, i tron om att det ger

dem tur.

3.2.2 Roller

Barn till missbrukare utvecklar ofta olika roller för att klara av sin tillvaro (SoS 1993:18). En

författare som tar upp utvecklandet av roller är socialarbetaren och doktor Claudia Black

(Black, 1995). Hon arbetar i Californien med behandling av barn till alkoholister. Black anser

att barn till alkoholmissbrukare utvecklar roller för att ”överleva” och skapa någon slags

stabilitet i sina liv. Det finns enligt henne fyra roller vilka är: den ansvariga, den anpassliga,

medlaren och det utagerande barnet. Black skriver att det ansvariga barnet tar ansvar för

ordningen i hemmet och ger resten av familjemedlemmarna konsekvens och struktur. Barnet

finner en tröst i sin roll, då det ger henne/honom stabilitet i livet och hon/han brukar ofta

känna sig mycket välorganiserad. Det anpassliga barnet anpassar sig enligt författaren till det

som händer i familjen, hon/han anser att händelser ligger utanför hennes/hans ansvar. Detta

barn är genomsyrat av förnekelse och försöker att dra så lite uppmärksamhet som möjligt.

Black anser att medlarens synsätt på det bästa sättet att klara sig är att minska sin egen smärta

lika mycket som de andra familjemedlemmarnas. Barn som är medlare ägnar all sin tid åt att

”fixa” sina syskons och föräldrars sorg, rädsla, ilska och problem. Det utagerande barnet drar

enligt Black till sig familjens uppmärksamhet genom negativt beteende. Det vållar förödelse i

sitt eget liv och i de andra familjemedlemmarnas liv och drar på så sätt ofta

uppmärksamheten från alkoholismen. Medan de andra rollerna lär sig att trycka ner eller

hålla tillbaka det som vållar problem och fokusera på andra områden i sina liv, skriver

författaren, att det utagerande barnet använder sitt negativa beteende för att säga ”tyck om

mig” eller ”jag klarar inte det här”. Att agera utåt blir ett sätt att söka bekräftelse på, vilket

många alkoholistbarn inte får av sina föräldrar.
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Black (ibid) framför att vissa barn tydligt kan passa in i en eller flera av dessa fyra roller

medan somliga barn kan ha drag av alla fyra rollerna. Rollerna kan också förändras övertid

beroende på hur familjesystemet utvecklas. Det negativa med rollerna är enligt Black att de

för med sig luckor i barnens utveckling. Dessa luckor består av kontroll, tillit, beroende,

identifikation och att kunna uttrycka sina känslor.

Bengtsson och Gavelin (2004) är kritiska till användandet av rollerna då de anser att de lätt

låser tanken vid barnens symtom. De flesta barn tar olika roller i olika situationer. Författarna

anser också att rollerna inte alls endast är specifika för barn i missbrukshem, utan kan

återfinnas i pressade situationer i de flesta familjer och även i grupper och organisationer.

Hansen (1990) menar utifrån sina intervjuer att hon inte kunde se dessa avgränsande roller.

Det hon såg var istället olika lösningsstrategier som varierade beroende på situation och på

vad barnet hade gjort tidigare.

Jag anser också att man ska vara försiktig i användandet av rollerna. Att som socialarbetare

sitta och leta efter kännetecken av de olika rollerna för att sedan använda det i sin bedömning

av barnets situation, anser jag kan vara farligt. Jag tror att man således kan förbise barnets

individuella egenskaper och behov. Enligt mig förekommer rollerna hos syskon i de flesta

familjer och inte endast hos missbruksbarn. T ex brukar det äldsta barnet vara det som tar

mest ansvar av alla syskonen och det yngsta det som är mest utagerande. Jag har också

funderat över om rollerna har samma sorts funktion som horoskopen har, dvs. att när man

som barn blir medveten om att man bär på en viss roll, tolkar man rollens egenskaper så att

de passar ens egen personlighet. Rollens egenskaper skulle dock även passa in på sitt syskons

personlighet, om man gjorde en annan sorts tolkning av rollen.

Jag tycker att Blacks rollteori inte ska ses som en allomfattande teori, vilket den enligt min

mening verkar göra, då den i många vetenskapliga texter benämns som självklar. Mänskligt

beteende anser jag är allt för komplext för att det ska kunna gå att skapa universella lagar om.

Dessutom anser jag att man bör tänka på att dessa roller har lyfts fram genom

Minnesotamodellen vars perspektiv på missbruk är att det är en sjukdom. Detta tror jag kan

påverka synen på föräldrarnas ansvar för barnen. Hårddraget skulle jag vilja säga att om man

ser missbruk som en sjukdom, vilket enligt mig till viss del tar bort ansvaret från den enskilda

individen, leder det till att man också tar bort missbrukarens ansvar för familjen och då även

barnen. Christensen (1993) skriver att sjukdomsperspektivet på missbruk berövar barnens
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möjligheter till att uttrycka känslor av vrede och besvikelse, eftersom det måste vara svårt att

vara arg och besviken på en sjuk mamma eller pappa utan att få skuldkänslor.

Lars Söderling (1993) läkare och forskare kring kemiskt beroende vid framförallt alkoholism

och bensodiazepin, anser att barn till missbrukare också kan ta på sig en sjukroll som innebär

att de visar symtom som huvudvärk, magont och illamående. Söderling skriver att sjukrollen

blir som en slags tillflykt och skydd för barnet, eftersom det inte är lika lätt att ställa krav på

en som är sjuk och det är mer opassande att bråka med ett sådant barn.

Gällande Söderlings teori om sjukroll anser jag att den är lika inriktad på barnens symtom

som de tidigare nämnda rollerna är. Jag skulle också vilja jämföra sjukrollen med det

utagerande barnet som Black (1995) talar om. Sjukrollen skulle kunna ses som ett sätt för

barnet att söka bekräftelse på, som jag för övrigt tror, görs omedvetet av barnet.

3.2.3 Överlevnadsstrategier

Författaren och psykologen Viveka Sundelin Wahlsten (1991) anser att barn som utsätts för

stressande situationer alltid svarar med en handling som har det övergripande syftet att dämpa

stressupplevelsen. Dessa handlingar, vare sig barnet utformar dem medvetet och insiktsfullt

eller spontant benämner Wahlsten som överlevnadsstrategier. Hon grundar sin teori på sin

studie där hon undersökte uppväxtsituationen för och utvecklingen hos barn i resurssvaga

familjer. Familjernas problem i undersökningen bestod av antingen social belastning i flera

generationer, missbruk eller kriminalitet, vissa familjer var drabbade av alla tre problemen.

Sju familjer var med i studien med sammanlagt 12 barn, varav sex tjejer och sex killar i

åldrarna 0-10 år gamla, som följdes under ca fem år. Undersökningen är alltså longitudinell

och materialet består av bl a intervjuer och enkäter med barnen och föräldrarna samt

utvecklingstest med barnen. Wahlsten tolkade i sin undersökning barns iakttagbara

reaktionsmönster och förhållningssätt som konstruktiva eller destruktiva

överlevnadsstrategier.

De barn som i studien uppvisade konstruktiva överlevnadsstrategier hade enligt Wahlsten

(ibid) ett avpassat förhållningssätt mot omgivningen, vilket innebar att man som barn

upplevde att konflikter och stress förelåg i relationen mellan självet och omgivningen och att

stressen endast kunde minska genom att söka nya lösningar. Wahlsten antog att konstruktiva

överlevnadsstrategier sammanhängde med flexibla själv – omgivningsrelationer där
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flexibiliteten berodde på hur tydligt barnet dragit en psykologisk gräns mellan självet och

omgivningen. Barnen i studien som visade destruktiva överlevnadsstrategier kännetecknades

av att de antingen hade ett utåtgående beteende som innebar att de försökte minska stressen

genom olika slags protester t ex affektiva reaktioner mot omgivningen eller inåtgående

beteende som innebar att de genom att förändra sig själv och hålla tillbaka sig själv, försökte

minska stressen. Dessa barn upplevde enligt Wahlsten att stressen antingen orsakades av

omgivningen eller av dem själva, och inte i själva relationen mellan omgivningen och dem

själv.

Wahlsten (1991) karaktäriserar överlevnadsstrategier som ett inlärt och samspelsberoende

mönster, vilket innebär att strategin inte omedelbart får karaktären som relativt konsistent.

Barnen i studien prövade och modifierade enligt henne, olika överlevnadsförsvar för att sedan

etablera en mer konsistent överlevnadsstrategi. Häri spelade föräldrarnas omsorgsförmåga en

viktig roll. Om hemmiljön var strukturerad hjälpte det barnet att förstå sin omgivning och på

så sätt skapa konstruktiva strategier, än om miljön var kaotisk. Hade barnet god kontinuitet i

sina kontakter med föräldrarna gav det också barnet större möjlighet att se sig själva i

samspelet med dem och lära sig om det egna förhållningssättets betydelse för samspelet.

Fanns det däremot brister i omsorgspersonens förhållningssätt gentemot barnet ökade det

risken för att barnet skulle dras in i vårdarens problematik och behandlas som ansvarig för

den eller som en del av den. Barnet förlorade med detta hjälp från vårdaren till gränsdragning

mellan själv och omvärld, vilket påverkade barnets förmåga att skapa en flexibel själv –

omgivningsrelation.

Jag kommer nu i de två sista avsnitten att gå in på vad som finns skrivet i litteraturen

berörande föräldrarnas och familjens förmågor att hjälpa barnet att bemästra en svår barndom

samt omgivningens förmågor. Därefter följer en slutdiskussion av redovisat material.

3.3 Föräldrarnas förmåga

Exempel på skyddande faktorer hos föräldrarna är enligt författarna Lagerberg och Sundelin

(2000) god hälsa hos modern, moderns omvårdnad, att det finns en familjeförsörjare, god

övervakning och tillsyn från föräldrarnas sida samt tillhörande av hög socialgrupp. Cork

(1982) fann i sina intervjuer att barnens utveckling påverkades lika mycket oberoende vilken

socialgrupp de tillhörde.
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Jag har reflekterat över varför Lagerberg och Sundelin lägger stark betoning på moderns

hälsa och omvårdnad, när det gäller skyddande faktorer hos föräldrarna. Förklaringen till

deras uttalande kan ligga i att det i de flesta uträttade undersökningar oftast är mannen i

familjen som har missbruksproblem. Bara för att mödrarnas missbruk inte syns lika mycket i

litteraturen som männens gör, anser jag inte att det behöver betyda att de är så få som man

lätt kan tro. Anledningen till detta kan vara att det är mer skuldbelagt för kvinnor att söka

hjälp för missbruksproblem. Eftersom kontakten med barnen till stor del sker genom att

föräldern/föräldrarna söker hjälp kan man på så sätt missa en stor del av de barn som lever

med en missbrukande moder. Där torde istället fadern vara ett viktigt skydd.

Resultaten av Claezons (1996) djupintervjuer tyder på att de barn som växt upp med föräldrar

som missbrukat narkotika, har kunnat utvecklas bra p g a att de känt sig älskade av sina

föräldrar. Claezon för fram att innebörden av att vara barn till missbrukande föräldrar inte

betyder helt kärlekslösa omsorgspersoner, dock kan kärleken komma oregelbundet.

Jag anser att för att man ska kunna känna sig älskad behöver det inte betyda att man får

kärlek regelbundet, utan det beror på hur man som person upplever och tar tillvara på den

mängd kärlek man får. Man skulle här kunna sätta in Rutters (1985) teori om resiliens där

kvaliteten av begreppet beror på hur individen hanterar förändringar i livet och hur hon/han

gör med sin situation. Ett barn som trots oregelbunden kärlek känner sig älskat av sina

föräldrar borde härmed vara resiliens, då hon/han gör det bästa av den kärlek som givs.

Kontrollerad och rutinmässig droganvändning hos de missbrukande föräldrarna är också

skyddande faktorer för barns utveckling (Barnard & McKeganey, 2004). Detta borde enligt

mig betyda att föräldrar som brukar droger på ett ansvarsfullt sätt inte påverkar sitt barns

utveckling, t ex genom att ta ett glas vin om dagen. Men som jag tidigare nämnt beror det

också på vilken förändring som sker i förälderns/föräldrarnas beteende efter bruket av droger

(se s.19).

Att ha syskon kan också verka som en skyddande faktor, vilket den svenska professorn

Ingvar Nylander redovisar i sin studie av barn till alkoholmissbrukande fäder som han gjorde

på 50-talet (Nylander, 1960). Undersökningen omfattade 229 barn i åldrarna 4-12 år, 113

pojkar och 116 flickor, samt en matchande kontrollgrupp om 163 barn, 83 pojkar och 80

flickor. Materialet om barnens hälsa inhämtades genom intervjuer med barnens mödrar samt
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genom fysiska och psykiatriska utredningar av barnen. Intervjuerna och undersökningarna

ägde rum på psykiatriska avdelningen på Kronprinsessan Lovisas Barnsjukhus i Stockholm.

Vissa av intervjuerna och undersökningarna fick dock göras i barnens hem, då modern inte

ville besöka sjukhuset. Detta inträffade hos åtta barn i de undersökta familjerna och hos tio

barn i kontrollfamiljerna. Resultaten visade på att missbruksbarn utan syskon led av fler

psykiska problem än barn med syskon. Detta gällde bland både flickorna och pojkarna. De

psykiska problemen var bl a nervöst och ängsligt beteende, sömnproblem, talsvårigheter och

besvär med kompisar.

3.4 Omgivningens förmåga

Resultaten av Claezons (1996) intervjuer tyder på att de barn som haft andra vuxna i sin

närhet som brytt sig om dem och hjälpt dem när deras föräldrar legat utslagna av sitt

missbruk har kompenserat föräldrarnas frånvaro och givit barnet trygghet och kärlek då

föräldrarna inte kunnat ge det. Andra vuxna var mor- och farföräldrar, en granne eller en

lärare från skolan. Claezon skriver också att andra vuxna inte endast utgör ett externt

stödsystem utan även tjänar som förebilder. De ger barnet en bild av sina värderingar och

attityder som lever kvar länge som ”psykologiska stödpunkter” för den unge på vägen in i

vuxenvärlden.

Wahlsten (1999) anser att en av de avgörande faktorerna för en fördelaktig utveckling för

barnen, enligt hennes undersökning, var att de gavs möjlighet till andra kontinuerliga

kontakter än dem familjen stod för. Barnen gavs på så sätt möjlighet till att spegla sig hos

någon annan och se att det fanns andra mönster än dem som förekom i hemmet. På detta sätt

fick barnen tillfälle att se sin familj mer realistiskt och kunde också få en bekräftelse på att

det som hände dem verkligen existerade.

Hansen (1990) skriver att eftersom missbrukarna ofta själv inte anser att det finns något

problem i familjen blir det som om händelser inte existerar, vilket kan leda till att barnet

mister sin möjlighet till en känslomässig bearbetning av det som sker. Hon menar att det ur

ett utvecklingsperspektiv är viktigt för barnet att få en möjlighet till att dela sina upplevelser

med andra, eftersom det hjälper barnet till att sätta namn på de känslomässiga tillstånd

hon/han befinner sig i. Hansen anser att detta sedan kommer att styra hur barnet handlar i

olika situationer.
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Borge (2005) skriver däremot att sympatiska upplevelser som en stödkontakt för barn inte

behöver spela någon viktig roll i utvecklingen av resiliens, utan att det som främjar det är att

lyckas med något, få beröm och uppmuntran genom social kontakt och aktivitet. Hon menar

att barns självförtroende och självbild stärks genom att de får lära sig att bemästra vardagens

krav och rutiner. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt mot det hon tidigare uttalat sig om,

vilket var att resiliens alltid är knutet till risk. Att lyckas med något anser jag inte behöver

innebära att man utsätts för någon risk samtidigt, som t ex att lyckas med att knyta sina

skosnören själv. Stödkontakt borde också vara bra för befrämjandet av resiliens, då barn som

växer upp i en missbruksfamilj ofta saknar beröm och uppmuntran, vilket en stödperson

istället skulle kunna ge barnet. Detta borde stärka barnens självförtroende och självbild.

4. SLUTDISKUSSION

Syftet med min uppsats var att göra en litteraturstudie som belyser vilka faktorer som

påverkar barns förutsättningar och möjligheter när de växer upp med en eller två föräldrar

som har drogmissbruksproblem. De frågeställningar som jag använde mig av var 1) Hur

skildrar litteraturen föräldrarnas missbruks påverkan på barnets utvecklingsförmåga och

inlärningsförmåga? 2) Vilka faktorer lyfter litteraturen fram som avgörande för barnets

återhämtningsförmåga och motståndskraft, i en uppväxt med missbrukande

förälder/föräldrar?

Litteraturen visar tydligt på att missbrukets följder för barnens utveckling och inlärning är

beroende av deras totala hemmiljö, samt av deras övriga omgivning. Endast missbruket hos

föräldern/föräldrarna behöver inte betyda att barnet ska få problem, utan risken ligger i vilka

riskfaktorer som missbruket för med sig till hela familjen. Riskfaktorerna är bl a

omsorgsbrist, otrygghet och gräl, som kan leda till både psykiska problem så som depression,

ångest och aggressivitet hos barnet, samt fysiska problem som allergier, övervikt och

näringsbrist. Barnen är också ofta väldigt bekymrade över sina föräldrar under de stunder

som de inte är i hemmet. Detta leder till svårigheter när de ska koncentrerar sig i skolan eller

umgås med kamrater.

Att det finns ett samband mellan antalet riskfaktorer och psykiska problem är en generell

åsikt i den litteratur jag studerat, men ändock går det inte med säkerhet att säga om en individ

med ett visst antal riskfaktorer i sitt liv kommer att få problem eller inte. Dilemmat ligger i att

det är många faktorer som spelar in när det gäller missbrukets påverkan, dessa är bl a antalet
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riskfaktorer, riskfaktorernas intensitet och långvarighet, individens sårbarhet, motståndskraft

och skyddande förhållanden i familjen och omgivningen. Dessutom samspelar dessa faktorer

på olika sätt så att den individuella risken inte går att likställa med en annan persons risk. Det

är på så sätt också svårt att peka ut den riskfaktor eller skyddsfaktor, som har störts effekt på

barnets hälsa.

Barnet besitter själv egna krafter för att kunna skapa skydd mot sin hårda verklighet.

Litteraturen framför att egenskaper som t ex humor, initiativförmåga, intelligens, nyfikenhet

och social förmåga hjälper barnet att lättare kunna hantera sin vardag. Eftersom vissa

karaktärsdrag är mer framstående än andra, i svåra situationer, menar jag därmed att personal

på dagis och skolor borde hjälpa barnet att utveckla dessa. Det är ofta svårt att upptäcka alla

barn som lever med missbrukande föräldrar, speciellt då de utåtsätt verkar fungera bra, men

genom att bedriva förebyggande arbete kan man även hjälpa och stärka de barn som man inte

lyckas se som problematiska. Barn som är motståndskraftiga kan enligt mig inte vara lätta att

upptäcka förutom om föräldern/föräldrarna själva söker hjälp för sitt missbruk, men för den

skull ska man inte tro att missbruket inte leder till några konsekvenser för barnet. Som Rutter

(1985) skriver är skyddande faktorer till för att mildra effekten och inte för att skapa en

normal utveckling. Detta kan man enligt mig tolka som att trots att vissa barn omges av

många skyddande faktorer, påverkas de ändå negativt av förälderns/föräldrarnas missbruk.

Andra saker som verkar som skyddande faktorer är hur barnet ser på sig själv som en aktivt

handlande individ. Anser barnet att det själv har kontroll över sitt liv, dvs. intern

kontrollplacering ger det ett positivare utfall i dess utveckling än om hon/han bedömer sin

situation som opåverkbar. Det som kan hjälpa barnet att skapa en känsla av kontroll är genom

att det frambringar positiva självförstärkande illusioner om sig själv, omvärlden och

framtiden. På så sätt håller barnet sin hårda verklighet borta.

Genom att skapa roller försöker barnet generera någon slags stabilitet i sitt liv. Dock finns det

en hel del kritik mot rollerna. Författarna Bengtsson och Gavelin (2004) anser att rollerna inte

är specifika just för barn till missbrukare och att de lägger för mycket fokus på symtom hos

barnen. För att barnet i en svår situation, t ex gräl i familjen, ska kunna minska stressen på ett

positivt sätt och skapa en känsla av kontinuitet i sin vardag, krävs det också att hon/han anser

att lösningen på konflikterna inte endast ligger hos henne/honom eller i omgivningen, utan i

relationen mellan dem.
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Barnens föräldrar, vare sig de är missbrukare eller ej, spelar en viktig roll gällande barnets

möjlighet att skapa positiva förutsättningar och möjligheter. Litteraturen visar på att om

barnet känner sig älskat av sina föräldrar minskar risken för en negativ utveckling, trots att

föräldern/föräldrarna missbrukar. Häri hjälper det också om föräldern/föräldrarna har ett

kontrollerat bruk av droger.

Olikheter som visat sig i litteraturen berör hur förälderns/föräldrarnas förbättring av

drogbruket leder till gynnsammare utveckling av barnets hälsa. Moos et al. (1990) studie

visade på att barnen till de föräldrar som lagt av med sitt alkoholbruk efter en behandling,

fick en förbättrad hälsa. Därmed menar Moos et al. att om förälderns missbruk upphör

försvinner barnens emotionella problem. Cork (1982) håller inte med om detta och bygger sin

uppfattning på sina intervjuer med barn till alkoholmissbrukare. Intervjuerna lyfte fram, att

även om den missbrukande föräldern lagt av med att missbruka droger, ledde det sällan till

någon minskning av barnets problem. Jag anser att en förbättring av drogbruket är ett steg

mot en positivare utveckling för barnet, men det krävs många fler steg för att nå en

utveckling som i generella drag skulle kunna kallas som god.

Litteraturen som jag undersökt visar samstämmigt på att barnets omgivning har en stor

betydelse för barnets hälsa. Omgivningen t ex en farmor eller granne, ger barnet trygghet när

föräldrarna inte kan göra det. Hemmiljön i en missbruksfamilj kan ofta vara kaotisk och de

externa stödsystemen ger därmed barnet en möjlighet till att spegla sig hos någon annan och

se att det finns andra mönster än dem som finns i hemmet. Barnet kan då också se sin

familjesituation på ett mer realistiskt sätt samt få en bekräftelse på att det som utspelar sig i

hemmet verkligen existerar. Egenskaper som jag tidigare nämnt så som intelligens och

nyfikenhet, borde enligt mig bättra på barnets chanser att få positiv uppmärksamhet från sin

omgivning. Detta skulle medföra att barnet omgavs av ännu fler skyddsfaktorer. Utagerande

beteende torde också ge barnet uppmärksamhet, men i en negativ form. Jag anser att man

som socialarbetare i sitt möte med barn till missbrukare, borde ha lättare för att missa

föräldrarnas delaktighet i barnets beteende, om barnet uppvisade ett utagerande handlingssätt.

Förklaringen till barnets beteende tror jag till stor del skulle läggas på barnet själv.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att mitt redovisade material framför att föräldrars

missbruksproblem leder till omfattande psykiska och fysiska problem hos barnen. Jag har

dock nästan enbart undersökt vad det står skrivet i litteraturen gällande de psykiska
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problemen. Vissa barn klara sig dock utan några avsevärda skador från missbrukets

riskfaktorer och dessa barn brukar i litteraturen betecknas som motståndskaftiga barn eller

resiliens barn. Vad som gör att dessa barn klara sig bättre än andra barn har många författare

försökt att förklara, men deras slutsatser tyder gemensamt på att det är svårt att föra fram

exakta egenskaper och förhållanden som förklarar barnens återhämtningsförmåga.

Egenskaper och förhållanden som litteraturen i dagsläget uppfattar som skyddande faktorer

för barnet är bl a en positiv livssyn, känsla av att känna sig älskad samt en god omgivning

som ser barnets behov. För att kunna utreda ännu mer exakta karaktärsdrag och

omständigheter som gör barnet motståndskraftigt eller resiliens, krävs det enligt författarna

ytterligare forskning kring de skyddande faktorerna och deras samspel.
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