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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som möjliggjort denna uppsats. Ett stort tack till alla våra 

intervjupersoner som medverkat och delgivit oss sin kunskap samt sina erfarenheter. Ett stort 

tack till Gunilla Egonsdotter för att du har handlett oss i vårt arbete med denna uppsats och 

givit oss hjälp, stöd och kunskap under hela arbetets gång. Slutligen vill vi tacka institutionen 

för socialt arbete på Mittuniversitetet i Östersund för att ni har förberett oss inför denna 

skrivprocess. 
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1. INLEDNING  

1.1 BAKGRUND  

Socialt arbete innebär bland annat behandlande insatser och stödjande insatser för den 

enskilde samt förebyggande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå (Lagerberg & 

Sundelin, 2003). Socialtjänsten har det främsta ansvaret för att säkerställa att barn och unga 

växer upp under trygga och goda förhållanden (Hindberg, 1999). I Sverige sker därför arbetet 

med barn och unga i risk framför allt utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). 5 kap. 1 § SoL uttrycker bland annat att 

socialnämnden skall främja barn och ungas personlighetsutveckling samt i nära samarbete 

med hemmet verka för att den unge skall få det skydd och stöd som behövs. LVU är en 

tvångsvårdslagstiftning som tillämpas i ärenden där samtycke saknas till vård eller insats i 

enlighet med SoL. 2 och 3 § § LVU möjliggör för socialtjänsten att tvångsomhänderta barn 

och unga som påverkas ogynnsamt i den egna hemmiljön eller som genom eget destruktivt 

beteende riskerar att fara illa (SFS 2 001:453; SFS 1 990:52). Enligt socialstyrelsens statistik 

så var 20 700 barn och unga föremål för någon form av heldygnsinsats under år 2006, detta 

innebär en SoL (frivillig) eller LVU (ofrivillig) placering utanför det egna hemmet 

(Socialstyrelsen).  

 

För att bidra till en trygg uppfostran för barn och unga bör möjligheten till vårdande relationer 

mellan den unge och en vuxen finnas, gränssättning lämplig för den unges ålder samt en 

harmonisk atmosfär inom den egna familjen. Kombination av goda faktorer och trygga 

uppväxtförhållanden är en förutsättning för att den unge skall kunna utvecklas till en fysiskt 

och psykiskt välmående individ vilket är ett kännetecken för en sund uppväxtmiljö där den 

unge inte befinner sig i risk.  I motsatts till detta kan barn och unga växa upp under mer 

ambivalenta förhållanden såsom bristande omsorg, gränslöshet, missbruk eller våld. 

Forskning påvisar dock att barn som växer upp i riskmiljö kan klara sig tillfredsställande, de 

kan tillgodoses en sund utveckling trots påfrestningar (Borge, 2005). Det finns många barn 

som har varit utsatta för olika typer av påfrestningar och upplevt en riskfylld uppväxt. Barn 

till psykiskt sjuka föräldrar, barn till missbrukare och barn som bevittnar våld i hemmet är 

exempel på barn som vuxit upp i riskmiljö. Flera faktorer har visat sig kunna verka skyddande 

för barn som utsatts för olika typer av risk (Werner & Smith, 2003). Dessa kallas för 

skyddsfaktorer och förekommer på individ-, familj- och samhällsnivå. Exempelvis kan ett 
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lugnt temperament eller en god intellektuell förmåga verka skyddande på individnivå, en god 

relation till någon av föräldrarna eller till ett syskon kan verka skyddande på familjenivå och 

socialt stöd i omgivningen kan verka skyddande på samhällsnivå (Hindberg, 1999). Enligt 

Sundelin Wahlsten (1991) och Werner & Smith (2003) utgör en kontinuerlig kontakt utanför 

det egna hemmet en mycket betydelsefull skyddsfaktor för att barn i riskmiljö inte skall 

utvecklas ogynnsamt. Genom att socialisera med andra utanför det egna hemmet får barnet 

nya perspektiv och kan på så sätt få en mer sund och realistisk bild av den egna familjen 

(ibid).  

 

För att främja en god utveckling för barn i riskmiljö har allt fler verksamheter bildats med 

fokus på förebyggande och stödjande arbete för barn och unga. Detta kan erhållas på olika 

sätt, bland annat psykopedagogiska barngrupper för exempelvis barn till psykiskt sjuka och 

barn till missbrukare. Syftet med dessa grupper är att ge kunskap och förståelse om 

förälderns/den anhöriges problem samt minska skuldkänslor, stärka självförtroende och stödja 

barnet eller den unge i dennes tillvaro. Alltfler liknande verksamheter har fått större spridning 

i landet och kan ses som en del i det förebyggande sociala arbetet med barn och unga. 

Utvecklingen av föräldraprogram har också blivit allt mer vanligt där föräldern/den anhörige 

själv deltar i en föräldragrupp för att få en ökad medvetenhet om de egna problemen kopplat 

till den egna omsorgsförmågan (Skerfving, 2005).  

 

1.2 PROBLEMFORMULERING  

Forskningsfältet gällande risk- och skyddsfaktorer har expanderat de senaste åren och forskare 

har synliggjort problemet i större utsträckning än tidigare (Lagerberg & Sundelin, 2003). 

Länge har fokus riktats mot att identifiera riskfaktorer i barns omgivningar, men sedan ett 

antal år tillbaka har fokus till viss del förflyttats mot att identifiera skyddsfaktorer. Kunskapen 

om riskfaktorer har förbättrats och intresset för att studera vilka förhållanden som gör att barn 

som växer upp i riskmiljö eller under ogynnsamma förhållanden klarar sig till trots har ökat 

(Andershed & Andershed, 2005). Då forskare ofta utgått från ett riskperspektiv är det 

intressant att fokusera på ett skyddsperspektiv. Skyddsperspektivet ger möjlighet att 

identifiera viktiga skyddsfaktorer i barnets näromgivning. Identifieringen av skyddsfaktorer 

kan förhoppningsvis bidra till väsentlig kunskap i det stödjande och förebyggande arbete med 

barn och unga. Detta möjliggör även en omfokusering från riskfaktorer till skyddsfaktorer, 
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därmed sker en förflyttning till ett mer positivt perspektiv och forskningsfältet kan lämna ett 

”eländesperspektiv” för att fokusera på ett skyddsperspektiv. 

 

1.3 SYFTE  

Denna uppsats avser att ge en förståelse för hur professionella arbetar med riskutsatta barn 

samt huruvida deras professionella stöd kan utgöra en skyddsfaktor för barn som växer upp i 

riskmiljö. Uppsatsen ämnar även ge en bild av de risk- och skyddsfaktorer som kan 

förekomma i riskutsatta barns näromgivning. 

 

1.4 BEGREPPSFÖRKLARINGAR  

1.4.1 RISKFAKTORER  

”Risk: omständighet eller händelse som ökar sannolikheten för att något icke önskvärt skall 

inträffa… Riskfaktor: socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda till 

problem inom hälsa, utveckling, anpassning eller beteende.” (Lagerberg & Sundelin, 2003, s. 

379).  

 

1.4.2 SKYDDSFAKTORER  

”Skyddsfaktorer modifierar (lagrar eller mildrar) en människas reaktioner i situationer som 

normalt skulle ge negativa resultat. En skyddsfaktor kan bara ge sig till känna i kombination 

med en riskfaktor. Antingen har skyddsfaktorn ingen effekt i lågriskpopulationer, eller också 

förstärks dess effekt i närvaro av riskfaktorn.” (Werner & Smith, 2003, s. 27). 

 

1.4.3 PROFESSIONELLT STÖD  

I denna uppsats åsyftar begreppet professionellt stöd att symbolisera de som arbetar med 

socialt utsatta familjer och har som avsikt att vara ett stöd för barngrupperna; barn till psykiskt 

sjuka föräldrar, barn till missbrukare samt barn som har bevittnat/upplevt våld. 
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1.4.4 RISKMILJÖ 

Barn till psykiskt sjuka föräldrar, barn till missbrukare samt barn som har bevittnat/upplevt 

våld i hemmet är exempel på barn som är riskutsatta och växer upp i riskmiljö. Detta är en 

familjebaserad risk som kan hänföras till föräldrarna och är knuten till de vuxna och deras 

föräldraroller (Borge, 2003). 

 

1.4.5 BARN TILL PSYKISKT SJUKA  

Barn till psykiskt sjuka avser de barn som växer upp med minst en förälder som har en 

psykisk sjukdom. Enligt Hindberg (1999) inbegrips begreppet psykisk sjukdom av en 

mångfald av psykiska tillstånd som kan variera i allvarlighetsgrad. Psykisk sjukdom 

kännetecknas av att det är någon form av psykiskt lidande som drabbar den enskilde och 

påverkar dennes livsföring under en längre period. Förändringar i beteende, känslor och 

tankar medverkar till att den som är psykiskt sjuk inte klarar av att leva ett normalt liv. Det 

finns främst två grupper av psykisk sjukdom, dels de psykotiska där den sjuke har bristande 

verklighetsuppfattning, såsom vid schizofreni. Dels de affektiva där den sjuke har ett för högt 

eller för lågt känsloläge/stämningsläge, såsom vid depression (Skerfving, 2005).  

 

1.4.6 BARN TILL MISSBRUKARE 

Barn till missbrukare avser de barn som växer upp med minst en förälder som har ett 

missbruk. Hindberg (1999) belyser att allvarlighetsgraden i ett missbruk kan variera beroende 

på hur långvarigt samt vilket förlopp missbruket tar. Missbruk kan likställas med 

okontrollerad eller överdriven användning exempelvis alkohol, läkemedel eller narkotika. I 

medicinsk mening innebär missbruk ett bruk som fortlöper trots att det uppenbarligen orsakar 

problem (Nationalencyklopedin). Enligt Johansson & Wirbing (2005) kan begreppet missbruk 

eller skadligt bruk inte härledas till ett beroendetillstånd. Ett fortlöpande missbruk kan dock 

leda till ett beroende, vilket innebär att den enskilde börjar inta drogen tvångsmässigt.  

 

1.4.7 BARN SOM HAR BEVITTNAT/UPPLEVT VÅLD 

Barn som har bevittnat/upplevt våld avser de barn som växer upp med minst en förälder som 

har blivit utsatt för våld eller brukar våld i en nära relation. Fokus ligger främst på de familjer 

där våldet är den primära riskfaktorn, andra riskfaktorer såsom våld i kombination med 
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psykisk sjukdom eller missbruk är inte vad begreppet åsyftar i första hand. Enligt Ekbrand 

(2006) kan våld bland annat definieras in i kategorier av fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld, 

dessa kategorier kan dock vara överlappande. Fysiskt våld kan symboliseras av handlingar 

riktade mot kropp, med eller utan tillhyggen. Psykiskt våld kan innefattas av både 

nedvärderande- och kontrollerande beteende. Detta innebär att förövaren skuldbelägger, 

kontrollerar, hindrar eller förbjuder den andra från vissa handlingar och på så sätt inskränker 

den andres liv. Sexuellt våld innebär bland annat sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande och 

våldtäkt eller annat sexuellt beteende som inskränker den sexuella integriteten (ibid).  
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2. METOD  

2.1 KVALITATIV METOD  

Kvalitativ metod är lämplig eftersom studien ämnar ge en förståelse för hur professionella 

arbetar med riskutsatta barn samt huruvida deras professionella stöd kan utgöra en 

skyddsfaktor för barn som växer upp i riskmiljö. Vidare avses även att ge en bild av de risk- 

och skyddsfaktorer som kan förekomma i riskutsatta barns näromgivning. I enlighet med 

Trost (2005) är kvalitativa studier lämpligast i de fall där frågeställningen avser att inge en 

förståelse för ett problem eller fenomen, vilket också är avsikten i denna uppsats. Enligt 

Backman (1998) utförs kvalitativa studier då det finns ett intresse för att studera hur enskilda 

individer uppfattar och tolkar sin omgivning. Individen deltar därmed och blir en del av en 

subjektiv omvärld (ibid). Kvalitativa studier söker en förståelse för ett problem eller fenomen 

och då krävs en närhet till de individer, grupper eller samhällsfenomen som skall studeras. 

Forskaren försöker sätta sig in i situationen och åskådliggöra problemet eller fenomenet 

utifrån den studerades perspektiv. Den kvalitativa metoden tillåter en ökad förståelse och 

fullständigare uppfattning av det studerade (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Studiens 

syfte skall vara det som är avgörande för vilken metod som används, varför denna studie 

brukar den kvalitativa metoden. 

 

För att besvara syftet valdes intervjumetod som datainsamlingsmetod. Kvale (1997) anger att 

intervju är den metod som bör användas för att få fram en individs förståelse för ett problem 

eller fenomen. Intervjun ger möjlighet att erhålla en ökad förståelse av tankar, erfarenheter 

och upplevelser hos den intervjuade. Den möjliggör även för forskaren att följa upp de svar 

och tankar som ges under intervjun. Enligt Widerberg (2002) ligger intervjuns styrka i att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vardagligt samtal. I den 

kvalitativa intervjun är det den intervjuade som skall uttrycka sina upplevelser, vilket ger 

möjlighet till uppföljning av den intervjuades beskrivningar (ibid). Kvalitativa intervjuer avser 

att låta den intervjuade påverka samtalets utveckling, dock inom de tematiska områdena 

forskaren presenterat. En respondetintervju innebär att den som intervjuas själv är delaktig i 

det problem eller fenomen som forskaren önskar studera. Respondenten intervjuas då denne 

innehar direkt erfarenhet inom det område som forskaren avser att studera. Informantintervju 

är en intervju där forskaren avser att intervjua individer som innehar mycket kunskap om ett 

problem eller fenomen men som själva står utanför det. Informanten intervjuas då denne anses 
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ha mycket kunskap inom området, således blir informanten forskarens ersättningsobservatör 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). I denna studie blir intervjupersonerna både 

respondenter och informanter eftersom de bidrar med kunskap om den egna professionella 

rollen samt kunskap om barn till psykiskt sjuka, barn till missbrukare och barn som 

bevittnat/upplevt våld. Intervjupersonerna bidrar med möjlig insyn i det arbetet de utför med 

riskutsatta barn. De innehar en direktkontakt med barn till psykiskt sjuka, barn till 

missbrukare och barn som bevittnat/upplevt våld samtidigt som de innefattas av en 

stödfunktion i arbetet med dessa grupper, vilket uppsatsen avser att studera. 

 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE  

Utifrån de erfarenheter, upplevelser och kunskaper som tidigare erhållits genom utbildning, 

praktik- och arbetserfarenheter är det också viktigt att ha i beaktande att förförståelsen kan ha 

påverkat arbetsprocessen. Socialt arbete innebär bland annat kontakt med människor som 

befinner sig i olika livssituationer och det är av största vikt att ha en god förståelse för 

människor, deras bakgrunder samt nuvarande beteenden. Händelser i barndomen kan leda till 

att man som vuxen tenderar att utveckla dysfunktionella mönster och beteendeproblem som 

bland annat kan påverka den enskildes vardagsliv. Det visar sig dock finnas en del människor 

som växer upp under svåra förhållanden men som trots detta inte utvecklar några 

dysfunktionella beteenden eller mönster. Efter praktiska erfarenheter av att arbeta med barn 

har intresse väckts av att ta del av barns förmåga att hantera svåra livssituationer.  Tidigare 

erfarenheter har skapat en viss förförståelse som bör medvetandegöras i skrivandet samt i 

uppsatsprocessen. Reflektion över hur förförståelsen kan färga eller styra arbetet eller delar av 

arbetet, såsom intervjumanual, bör tas i beaktande. Man bör även betänka påverkan eller 

effekterna av vad förförståelsen kan medföra. Målet har varit att vara medveten om den egna 

förförståelsen och att inte låta denna genomsyra intervjun utan istället försöka ha en öppenhet 

både inför och under uppsatsen. Eftersom erfarenheter kan bidra till en ökad förståelse inför 

tolkning och bearbetning är förförståelsen ett viktigt verktyg. Samtidigt som det krävs viss 

kunskap inom ett ämne för att kunna ställa viktiga och relevanta frågor som är adekvata för 

det valda problemområdet kan det också krävas okunskap om ett ämne för att få fram relevant 

information. Det finns risker för att förförståelsen bidrar till att en del frågor glöms bort då de 

indirekt kan anses vara besvarade. Okunskap inom området kan i sin tur medföra att frågor 

glöms bort eller att intressanta följdfrågor kan utebli. Detta bör även beaktas och 
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medvetandegöras i arbetsprocessen för att intervjuerna skall kunna utföras och användas på 

bästa sätt. 

 

2.3 VAL AV INTERVJUPERSONER 

Val av intervjupersoner i kvalitativa intervjuer styrs utifrån det faktum att forskaren ämnar att 

intervjun skall öka kunskapen och förståelsen för det som denne avser att studera. I kvalitativa 

studier görs urvalet utifrån skapade kriterier som den intervjuade skall uppfylla för att kunna 

delta. Urvalet sker således inte slumpmässigt utan i stället systematiskt utifrån medvetet 

formulerade kriterier vilka är teoretiskt och strategiskt definierade. För att försäkra att urvalet 

passar den studie som avses måste urvalet ske utifrån att intervjupersonen antas ha rikligt med 

kunskap om problemområdet. Detta bidrar till att öka informationsinnehållet i studien (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997). Enligt Halvorsen (1992) kallas urvalet subjektivt då 

rekryteringen av intervjupersoner utgår från antagandet att de innehar relevant kunskap för 

forskningen. 

 

Det valda problemområdet kräver avgränsningar. För att kunna besvara uppsatsens syfte 

tillfredställande riktas fokus mot de professionella som arbetar med barn i riskmiljö där de 

kan utgöra ett skyddande stöd, skyddsfaktor. Grupperna barn till psykiskt sjuka, barn till 

missbrukare och barn som bevittnat/upplevt våld har valts ut. Då det finns ett flertal 

etablerade barngruppsverksamheter, vars ledare innehar mångårig erfarenhet av förebyggande 

arbete med barn i dessa riskmiljöer, kan kunskap inhämtas inom området. Således skapades 

två kriterier vilka ansågs väsentliga för att valet av informanter skulle bli representativt för 

syftet. Det första var att intervjupersonen skall arbeta inom en verksamhet som avser att ge 

professionellt stöd till barn och unga som befinner sig inom någon av grupperna barn till 

psykiskt sjuka, barn till missbrukare eller barn som bevittnat/upplevt våld. Detta motiverades 

med att det är dessa intervjupersoners funktion samt dessa barngrupper som uppsatsen 

avgränsades till att studera. För det andra ansågs det viktigt att intervjupersonen skulle ha 

arbetat ett flertal år inom socialt arbete med barn eller unga, tanken bakom detta var att ju fler 

arbetsår intervjupersonen hade bakom sig desto fler upplevelser har denne erhållit. Urvalet 

blev systematiskt då utgångspunkten var de olika kriterierna som skapats samt subjektivt då 

informanterna kontaktades via telefon och tillfrågades om de ville delta i en intervju utifrån 

var de arbetade och vad de hade för arbetserfarenheter. Kontakt togs med fem, utifrån tidigare 
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beskrivna kriterier, lämpliga intervjupersoner varav samtliga tackade ja till att medverka i 

studien. 

 

2.5 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUERNA 

Intervjuerna skedde på vald plats av intervjupersonerna, de fick själva bestämma plats och tid 

för intervjun för att de skulle känna sig trygga i den miljö där intervjun genomfördes. 

Intervjupersonerna informerades via mejl om syftet med intervjun och om att intervjuerna 

kommer att genomföras med två studenter närvarande. Intervjun spelades in med hjälp av 

bandspelare, vilket samtliga intervjupersoner godkände. Intervjuerna genomfördes genom att 

en av oss ställde frågor och den andra handhade bandspelaren. Även intervjuguiden (bilaga 1) 

tilldelades via mejl innan intervjun ägde rum. Detta för att intervjupersonerna skulle ha 

möjlighet att förbereda sig på frågorna och besvara dem så uttömmande som möjligt i 

intervjusituationen. Intervjuguiden utgick ifrån tre utarbetade teman med underfrågor och var 

halvstrukturerad för att ge möjlighet till att ställa följdfrågor när andra intressanta tankegångar 

uppstod under intervjuns gång. Utifrån studiens syfte arbetades intervjuguiden fram med hjälp 

av det nuvarande kunskapsläget samt teoretiska perspektiv. De tre teman som frågorna 

ställdes utifrån var; (1) bakgrund, (2) uppväxtmiljö samt (3) stöd, resurser och brister. 

Bakgrundsfrågorna bestod av åtta underfrågor som låg till grund för inledningen av intervjun. 

Sju underfrågor utgjorde delen om uppväxtmiljö, vilka åsyftade att leda intervjun till en 

djupare nivå. Avslutningsvis bestod stöd, resurser och brister av elva underfrågor som byggde 

vidare på tidigare delar. Frågorna utarbetades med syfte att ge en förståelse för hur 

professionella arbetar med riskutsatta barn och huruvida deras professionella stöd kan utgöra 

en skyddsfaktor, samt för att ge en bild av de risk- och skyddsfaktorer som kan förekomma i 

dessa barns näromgivning. Således har utarbetningen av intervjuguiden skett utifrån en 

förhoppning om att besvara uppsatsens syfte och därav har ledande frågor försökts att 

undvikas, detta för att på bästa sätt fånga in intervjupersonens upplevelser utan att påverka 

dennes svar. I transkriberingsstadiet överfördes det inspelade materialet ord för ord till text 

som senare skrevs ut inför bearbetning och analys. Transkribering och bearbetningen 

genomfördes tillsammans samt läsning och kontrollering av utskrifterna. Utskrifterna av 

intervjuerna innehåller de pauser och betoningar som förekom i intervjusituationen, detta för 

att på bästa sätt bevara helhetsintrycket av intervjusituationerna.  
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2.6 ANALYS OCH TOLKNING 

En hermeneutisk ingång har valts i uppsatsen då det främjar syftet att ge en förståelse för hur 

professionella arbetar med riskutsatta barn och huruvida deras professionella stöd kan utgöra 

en skyddsfaktor, samt för att ge en bild av de risk- och skyddsfaktorer som kan förekomma i 

dessa barns näromgivning. Enligt Kvale (1997) studerar den hermeneutiska inriktningen 

texter med syfte att finna en gemensam tolkning och förståelse av denna. I hermeneutiken 

studeras den faktiska dialogen mellan individerna i intervjun. Även själva tolkningen av 

texten betraktas som en dialog mellan individen som tolkar texten och texten i sig. Vidare 

belyses den hermeneutiska cirkelns betydelse för tolkning och förståelse, vilken innebär att 

alternering mellan textens helhet och delar bestämmer dess mening. Utifrån textens helhet 

skapas en allmän uppfattning om dess innehåll, för att sedan närma sig meningen i texten 

studeras de teman och uttryck vilka anses betydelsefulla, senare återvänds blicken till helheten 

där en ökad förståelse kan uppnås, för att återigen vändas mot textens delar och så vidare. 

Utifrån den hermeneutiska ingången tillämpas meningskategorisering som analysmetod av 

intervjuerna, vilket enligt Kvale (1997) innebär att uttalanden som svarar på vissa tematiska 

fält inom intervjun eftersökes. De teman som besvarar syftet bildar kategorier, texten kan 

även innehålla underkategorier som utgörs av de delar som besvarar sin motsvarande kategori. 

Det kan även skapas nya kategorier vilka framträder som svar på syftet fast att de inte har 

efterfrågats i intervjun. Den hermeneutiska cirkeln finns således i bakgrunden för 

tillvägagångssättet i denna analysmetod (ibid).  

 

Själva analysen startade redan vid utformandet av intervjuguiden. Under intervjustadiet, 

genomlyssnandet av inspelningen och under utskriften av inspelningen skedde reflektioner 

över det samtal som hade ägt rum. Utgångspunkten för att skapa kategorier av 

intervjumaterialet låg i de tre skapade temana och frågeställningarna i intervjuguiden. Vid en 

första anblick skapades sex kategorier av intervjumaterialet vilka senare bearbetades och 

slutligen resulterade i tre kategorier, varav en kategori var en ny kategori. Kategorierna blev 

följande; (1) risker i uppväxtmiljö, (2) professionellt stöd samt (3) överlämnande funktion. 

Överlämnande funktion var den kategori som utgjorde den nya kategorin i materialet. 

Kategorin risker i uppväxtmiljö består av underkategorierna; barn till psykiskt sjuka, barn till 

missbrukare och barn som bevittnat/upplevt våld. Kategorin professionellt stöd utgörs av 

underkategorierna; kunskap, förutsägbarhet, stödjande funktion och verktyg. Den nya 

kategorin överlämnande funktion innehåller underkategorierna; andra viktiga vuxna och andra 
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viktiga myndighetspersoner. Resultat- och analysdelen presenteras utifrån rubriker som 

motsvarar de bildade kategorierna, där citaten innehåller och visar på de kategorier som 

utkristalliserats i intervjuerna.  

 

Intervjucitaten som återges i resultatet presenteras utifrån intervjupersonens sätt att uttrycka 

sig. Citaten har gjorts mer läsvänliga genom att utfyllnadsord och upprepningar som förekom 

har tagits bort. Det förekommer med jämna mellanrum tre punkter i citaten av intervjutexten 

vilket innebär att en del av det samtal som pågick mellan citeringarna har tagit bort, detta för 

minimera textens omfattning genom att bara välja ut det som belyser kategorierna. 

Förekomsten av tre punkter mellan två klamrar innebär att text har tagits bort mellan två olika 

stycken, delvis för att minimera textens omfattning och för att redogöra det centrala. 

Information som möjliggör identifiering av intervjupersonerna eller intervjupersonernas 

verksamheter har tagits bort. Detta då studiens fokus inte har varit att lyfta fram den 

verksamhet som intervjupersonerna representerar. Istället fokuserar uppsatsen på de 

upplevelser och erfarenheter intervjupersonerna har av arbete med barn i riskmiljö.  

 

2.7 TILLFÖRLITLIGHET OCH GENERALISERBARHET 

Trost (2005) beskriver att kvalitativa studier eftersträvar att finna mening och förståelse i det 

intervjupersonen säger och det är viktigt att som forskare kunna presentera sin forskning som 

trovärdig, adekvat och relevant. Det kvalitativa angreppssättet kräver att forskaren kan 

presentera data och analyser som trovärdiga. Det krävs även att informationen är insamlad på 

ett för problemställningen aktuellt och relevant sätt. Genom att forskaren redogör för sitt 

intervjumaterial möjliggör denne för läsaren att kunna avgöra hur trovärdigt materialet är. 

Vidare belyses att läsaren skall kunna ta del av de tankegångar och processer som ligger till 

grund för arbetet och som kan ha inverkat på forskningsprocessen. Kvale (1997) menar att 

beskrivningen av forskningsprocessen har en central roll i skrivprocessen, därav är det 

betydelsefullt att syftet kontinuerligt finns i åtanke under arbetets gång. Datainsamlingsmetod, 

val av intervjupersoner, analysprocess samt den egna förförståelsen måste lyftas fram och 

beskrivas på ett tillfredsställande sätt för att forskaren skall uppnå trovärdighet (ibid). 

Intervjufrågorna formulerades för att tillförsäkra att det som efterfrågades var det som kunde 

besvara syftet. Under intervjuns gång efterfrågades även innebörden i vissa uttalanden för att 

få en försäkran om att intervjuaren och intervjupersonen förstått varandra. Den som 

intervjuade försökte alternera mellan denne själv och den intervjuade för att få ett gott 
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samspel och god kommunikation samt säkerställa att den intervjuade besvarade de frågor som 

ställdes. Efter intervjun tillfrågades intervjupersonerna om det var tillåtet att kontakta dem om 

det var något som var oklart vilket samtliga godkände, dock behövdes aldrig en sådan kontakt 

tas. Arbetsprocessen beskrivs tidigare under detta metodavsnitt för att påvisa tillvägagångssätt 

så att tillförlitligheten i uppsatsen säkerställs. Transkribering och bearbetningen genomfördes 

tillsammans samt läsning och kontrollering av utskrifterna, även detta för att säkerställa 

tillförlitligheten och påvisa tillvägagångssättet i studien. För övrigt har arbetsfördelningen 

under arbetsprocessen varit lika fördelad där båda har deltagit i lika stor utsträckning. 

Samtliga delar av arbetet har således genomförts tillsammans, därmed anses tillförlitligheten i 

arbetsprocessen vara säkerställd. 

 

Generaliserbarhet åsyftar den överförbarhet eller tillämpning som undersökningen möjliggör, 

i en kvalitativ studie kan det ske en analytisk generalisering. Detta innebär att det görs en 

bedömning av i vilken utsträckning resultaten från intervjuerna kan ge information som kan 

vara väsentlig för andra individer och grupper (Kvale, 1997). Detta ger belägg för att denna 

uppsats kan genom de förhållandena som framkom i intervjuerna användas som vägledning i 

andra liknande intervjuer och undersökningar. Detta innebär att intervjupersonernas 

upplevelser är subjektiva, de kan dock tänkas att andra som inbegrips inom samma 

verksamhetsområden kan inneha liknande tankar och erfarenheter av arbetet med riskutsatta 

barn.  

 

2.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Inom forskningen finns det etiska riktlinjer gällande informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser för den enskilde som studien kan medföra, vilka skall tas hänsyn till innan en 

intervju genomförs. För att tillgodose kravet på informerat samtycke skall intervjupersonen 

informeras om intervjuns generella syfte och om att deltagande är frivilligt. Den intervjuade 

skall vara medveten om att denne när som helst under arbetets gång kan tacka nej till 

medverkan och därmed skulle inte det insamlade materialet gällande intervjupersonen komma 

att användas, vilket skall respekteras av forskaren. När det gäller konfidentialiteten skall 

intervjupersonen garanteras att privat data om denne inte finns tillgänglig för offentligheten 

och att de uppgifter som kan identifiera honom eller henne inte kommer att redovisas. 

Forskaren måste också ta hänsyn till de konsekvenser för den enskilde som kan medföras av 

intervjun, fokus skall riktas mot att minimera risken av att intervjupersonen lider skada. 
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Konsekvenserna skall också beräknas utifrån ett större sammanhang då de kan ha en betydelse 

för den grupp som den intervjuade representerar (Kvale, 1997). Genom mejlkontakt har 

intervjupersonerna fått tillgång till syftet med studien. Därefter har intervjupersonerna gett ett 

informerat samtycke där dessa godkänner intervjun och dess användning. Information 

angående förvaring av insamlad data har också getts. Dessutom garanterades att sådana data 

som kan röja den deltagandes identitet inte kommer att användas. Studien anses inte bidra 

med några negativa konsekvenser för de intervjuade då dessa uttalar sig kring vilket stöd de 

kan utgöra för andra utsatta grupper samt vilka risker som kan identifieras i dessa gruppers 

närhet. De individer som ställt upp på intervju är medvetna om att fokus för studien inte ligger 

på deras arbetsplats i sig. Uttalanden under intervjun blir kännetecken för professionella som 

arbetar med riskutsatta barn och inte för någon specifik verksamhet. Detta antas bidra till att 

studien inte skall få negativa konsekvenser för deltagarna.  

 

2.9 METODPROBLEM  

Under själva intervjun kan det finnas en problematik gällande den så kallade 

intervjuareffekten där intervjupersonen kan påverkas av den som intervjuar. Det kroppsspråk 

som används av den som intervjuar kan bidra med positiv och negativ förstärkning av 

intervjupersonens svar. Forskaren skall försöka vara så neutral och ge intervjupersonen så 

mycket utrymme som möjligt under samtalets gång (Kvale, 1997). Genom att ha en öppen 

inställning till intervjun samt intervjupersonen, så att denne får möjlighet att känna sig 

bekväm i situationen, kanske problematiken kan undvikas. Därmed kan det leda till att 

intervjupersonen vill delge de upplevelser denne erhållit under sina arbetsår. Enligt Trost 

(2005) bör det även reflekteras över hur två intervjuare kan påverka den som intervjuas och 

att detta kan påverka intervjupersonens svar. Genom att vara två intervjuvare i 

intervjusituationen kan man inhämta större informationsmängd och få bättre förståelse för det 

som sägs och händer i rummet än vad endast en person skulle få, detta förutsatt att de två som 

intervjuar har ett någorlunda gott samspel (ibid). Vid de fem olika intervjusituationerna bars 

samma neutrala klädsel och samma accessoarer. Detta för att dels minska den påverkan som 

kläderna kan ha samt att samtliga intervjupersoner skulle mötas av samma kläder och för att 

inbringa samma neutrala intryck hos dessa. Samma person intervjuade vid de fem tillfällena 

då detta kan påverka till att ge liknande intryck och följdfrågor. Detta kan i enlighet med Trost 

(2005) resultera i ett mer tillförlitligt och ett mer allmänt gällande resultat. Transkriberingen 

utfördes genom att gemensamt lyssna igenom inspelningarna samtidigt som en dataförde 
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materialet. Detta gjordes för att minska tolknings- och syftningsproblemen i analysen. Detta 

kan givetvis inte undvikas helt men genom att göra detta tillsammans kan man minska 

oskiljaktigheter och diskutera eventuella oklarheter i den gemensamma arbetsprocessen. 
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3. KUNSKAPSLÄGE OCH TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1 RESILIENS, RISK- OCH SKYDDSPERSPEKTIV 

3.1.1 RESILIENS 

Enligt Borge (2005) är resiliens ett nyckelbegrepp för att identifiera risk- och skyddsfaktorer, 

begreppet innebär motståndskraft mot psykosocial belastning. Det behöver dock skiljas på 

normal utveckling och resiliens. Resiliens uppvisar de barn som lyckats trots förekomsten av 

risk och stora påfrestningar, påfrestningar som är större än under normala förhållanden. Risk 

förekommer på individ-, familj- och samhällsnivå och är en förutsättning för resiliens. Barn 

som lever i riskmiljö skapar sin egen uppväxtmiljö då de reagerar olika på den risk som 

förkommer i deras omgivning. Risken i sig är inte det väsentliga för forskare inom detta 

perspektiv utan istället ligger fokus på de processer som startar då barnet utsätts för risk. 

Således är reaktionen hos barnet det som är det huvudsakliga intresset inom 

resiliensforskningen. Forskare försöker bland annat studera de risk- och skyddsfaktorer som 

finns runt ett barn för att förstå hur riskutsatta barn kan klara sig trots stora påfrestningar. För 

att öka kunskapen om resiliens kan inte bara typen av risk urskiljas hos barnen utan det krävs 

även en kunskap om allvarlighetsgrad samt varaktighet hos riskfaktorerna. För att studera 

resiliens är kopplingen mellan barns motståndskraft och dess sociala system central. Barnets 

självuppfattning är också en viktig del då det krävs en tro på sin egen förmåga att bemästra 

risker för att utveckla resiliens. Att stärka den kognitiva-, sociala- och beteendemässiga 

förmågan hos barn gör att de blir mindre sårbara. Resiliensperspektivet har ett intresse av att 

undersöka vad som skiljer välanpassade barn från mindre välanpassade barn. För att ha 

möjlighet till detta krävs bland annat en kartläggning av skyddsfaktorer. Stödkontakt utgör ett 

exempel på en skyddsfaktor. För att främja resiliens bör stödkontakten ge det stöd till barnet 

som denne behöver samt genom social kontakt och aktivitet uppmuntra och berömma barnet. 

Barnets upplevelse av att lyckas med något och av att ha stöd hos någon främjar resiliens 

(Borge, 2005). 

  

3.1.2 RISK- OCH SKYDDSFAKTORER 

”En riskfaktor är någonting – en egenskap, händelse, förhållande, eller process – som ökar 

sannolikheten eller risken för ett visst utfall…” (Andershed & Andershed, 2005, s. 55). 

Lagerberg & Sundelin (2003) redogör för att barn kan vara utsatta för multipla riskfaktorer, 
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vilket innebär att flera riskfaktorer verkar samtidigt i barnets omgivning. Multipla riskfaktorer 

i dessa barns omgivning kan utgöras av dålig omsorgsförmåga hos föräldern samt stress och 

instabilitet inom familjen (Lagerberg & Sundelin, 2003). Många riskfaktorer är relaterade till 

varandra och det är främst när flera av dessa samverkar som risken för bland annat 

normbrytande beteende ökar. Olika kombinationer av riskfaktorer tenderar att ge olika utfall 

hos enskilda individer. Även förekomsten av flera riskfaktorer på flera nivåer samtidigt ökar 

risken för en ogynnsam utveckling (Andershed & Andershed, 2003). Borge (2005) beskriver 

bland annat att barn till psykiskt sjuka, barn till missbrukare och barn som har 

bevittnat/upplevt våld lever i en hemmiljö som utgör en riskfaktor. Dessa hemförhållanden 

kännetecknar en familjebaserad risk, där riskmiljön kan hänföras till föräldrarna. Det kan även 

finnas andra risker kring dessa barn som kan försvåra förhållandena i hemmet, exempelvis 

barnets eget beteende eller dess sociala nätverk vilka kan influera den enskilde negativt (ibid).  

 

”Skyddsfaktorn modifierar risken för ett ogynnsamt utfall så att risken är mindre när 

skyddsfaktorn finns och större när skyddsfaktorn saknas. Utmärkande för skyddsfaktorer är 

att de medverkar till ett gynnsammare utfall just i närvaro av en risk; vid låg eller obefintlig 

risk spelar det ingen större roll för utfallet om skyddsfaktorn finns eller saknas. Enligt denna 

definition interagerar skyddsfaktorer alltså med riskfaktorer, dvs. skyddsfaktorns inverkan är 

beroende av och varierar med risknivån.” (Lagerberg & Sundelin, 2003, s. 216). En 

skyddsfaktor kan verka skyddande för barnet när barnet utsätts för risk samt öka 

sannolikheten för ett positivt utfall (Andershed & Andershed, 2005). Skyddsfaktorer är i 

första hand inte medfödda utan de är förvärvade genom erfarenheter i livet. För att hjälpa 

riskutsatta barn kan en koncentration ske på de skyddande faktorerna i barnens omgivning och 

på så vis kan förändringar ske, från risk till skydd och anpassning (Skerfving, 2005).   

 

Skillnaden mellan risk- och skyddsfaktorer utgörs av att riskfaktorn kan påverka den enskilde 

direkt och leda till problem. Skyddsfaktorn påverkar den enskilde indirekt genom att 

skyddsfaktorn interagerar med riskförhållandet och kan på så vis reducera risken (Andershed 

& Andershed, 2005).  

 

Hur den enskilde reagerar på risk är olika vilket beror på att samspelet mellan risk- och 

skyddsfaktorer ser olika ut hos olika individer. Risk- och skyddsfaktorer kan även ha en 

dubbelfunktion där en riskfaktor kan vara en skyddsfaktor för en annan individ, exempelvis 

kan kamratgrupper medföra både ett positivt och ett negativt utfall för den enskilde (Waller, 
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Okamoto, Miles & Hurdle, 2003). Risk- och skyddsfaktorer kan förekomma på individ-, 

familje- och samhällsnivå. Risk- och skyddsfaktorer på individnivå utgörs bland annat av den 

enskildes intelligens, temperament och beteende. Förekommande risk- och skyddsfaktorer på 

familjenivå kan utgöras av bland annat familjesammansättningen, familjeförhållandena och 

den socioekonomiska statusen. På samhällsnivå kan socialtjänst, skola och fritidsföreningar 

utgöra exempel på risk- och skyddsfaktorer. Både risk- och skyddsfaktorernas effekter antas 

kunna förändras över tid, således är olika risk- och skyddsfaktorer betydelsefulla under olika 

perioder i livet (Andershed & Andershed, 2005). 

 

3.1.3  STÖDKONTAKT SOM SKYDDSFAKTOR 

Flera faktorer har visat sig kunna verka skyddande för barn som utsätts för olika typer av risk. 

Socialt stöd i omgivningen är ett exempel på en skyddande faktor som förekommer på 

samhällsnivå (Hindberg, 1999). Enligt Claezon (1996) utgör nära relationer med någon annan 

vuxen utanför den egna familjen ett skydd för barn i riskmiljö. Dessa relationer är 

betydelsefulla för barnet och möjliggör att barnet får andra vuxna förebilder i omgivningen. 

Dessa vuxna kan även komplettera och förmedla det som barnets föräldrar är oförmögna till. I 

enlighet med Claezon (1996) menar Sundelin Wahlsten (1991) och Werner & Smith (2003) 

att en kontinuerlig kontakt utanför det egna hemmet är en mycket betydelsefull skyddsfaktor 

för att barn i riskmiljö skall utvecklas gynnsamt. Genom att interagera med andra skapar 

barnet nya perspektiv och de kan därmed skapa sig en mer sund och realistisk bild av den 

egna familjen. Werner och Smith (2003) beskriver att stödpersoner i barnens sociala nätverk 

kan utgöras av bland annat grannar, släktingar eller kamrater. Att ha en nära relation utanför 

den egna familjen är betydelsefullt för att barnet ska skyddas mot en ogynnsam utveckling. 

Författarna menar att barn som befinner sig i riskmiljö och som uppvisar motståndskraft oftast 

är duktiga på att själva etablera en betydelsefull kontakt utanför den egna familjen. Dessa 

kontakter etableras oftast i ett tidigt stadium i barnets liv. Författarna påpekar att om 

stödpersoner finns tillhands för barnet underlättar det barnets förmåga att klara sig själv och 

att stärka dennes självkänsla. Vidare finner Claezon (1996) att det sociala stödet för barn i 

riskmiljö kan utgöras av relationer till bland annat mor- och farföräldrar, grannar, 

ungdomsledare och tränare eller professionella. Författaren menar att socialt stöd ger barnet 

möjlighet att bearbeta de egna upplevelserna samt etablera kontakt med en annan vuxen 

förebild, vilken kan agera lyhört för barnets behov. Det sociala nätverket som en annan viktig 

vuxen kan ge verkar inte bara som ett yttre socialt nätverk utan också som ett inre socialt 
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nätverk. Barnets kontakt med den vuxne bidrar till att barnet kan få stöd på det fysiska, 

psykiska och emotionella planet. Stödpersoners värderingar och attityder kan leva kvar i 

barnets minne och påverka barnet på väg mot vuxenlivet vilket medför att barnet känner ett 

fortsatt psykologiskt stöd. Vidare lyfter Claezon (1996) fram att relationer med andra viktiga 

vuxna som utgör ett stöd kan vara av både bestående och tillfällig art. Relationerna kan vara 

bestående under en längre period och de kan också vara tillfälliga under en kortare men viktig 

period. Både kortare som längre perioder med stödkontakter kan utgöra ett betydelsefullt stöd. 

Stödet, tillfälligt eller varaktigt, kan vara symboliskt och betydelsefullt för barnets utveckling 

och vuxenanpassning. Det väsentliga är således inte stödkontaktens varaktighet utan istället 

den betydelse stödet utgör för den enskilde och upplevelsen av relationen. Möjliggör 

stödkontakten en positiv framtidsutsikt för den enskilde är det mer betydelsefullt än 

kontaktens längd. Dock finns det en påtaglig risk för de individer som växer upp utan denna 

form av stödkontakt och istället vänder sig till kamrater med liknande problematik som deras 

egen. Därmed antar författaren att de barn som växer upp i riskmiljö utan möjlighet till gott 

stöd inom den egna familjen är i behov av att vända sig till någon annan stödperson i 

omgivningen för att utvecklas gynnsamt (ibid).   

 

3.2 RISKMILJÖ 

3.2.1 BARN TILL PSYKISKT SJUKA 

Forskning visar på ett samband mellan föräldrars psykiska ohälsa och barns psykiska ohälsa, 

barn som lever tillsammans med en förälder som är psykiskt sjuk löper större risk att själv 

utveckla psykiska störningar. Risken är större för barn till psykiskt sjuka att utveckla 

utvecklings- eller beteendeproblem såsom skolsvårigheter, social funktionsnedsättning och 

missbruk. Det har konstaterats att barn till psykiskt sjuka kan utsättas för multipla 

riskfaktorer, det vill säga att flera riskfaktorer verkar samtidigt i barnets omgivning, dessa 

skiljer sig dock inte avsevärt från andra riskutsatta barns riskfaktorer. Multipla riskfaktorer i 

dessa barns omgivning kan utgöras av genetiska risker, dålig omsorgsförmåga hos föräldern 

samt stress och instabilitet inom familjen (Lagerberg & Sundelin, 2003). Hindberg (1999) 

menar att barn till psykiskt sjuka på många sätt lever under liknande förhållanden som barn 

till missbrukare samt att det också finns en större risk att dessa barn utsätts för vanvård, 

försummelse samt fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Lagerberg & Sundelin (2003) 

påpekar att det kan vara svårt att uttala sig allmängiltigt om barn till psykiskt sjuka eftersom 
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sjukdomsförloppet och familjesituationen ser olika ut i olika familjer. Barnets situation kan 

underlättas eller försvåras genom att allvaret, varaktigheten och förloppet hos den sjuke kan 

variera. Forskare fastslår att det innebär en risk att leva tillsammans med en psykiskt sjuk 

förälder, dock kan det finnas skyddsfaktorer i dessa barns omgivning som kan verka 

skyddande. Exempel på detta är att barnet har tillgång till någon annan stödjande vuxen i sin 

omgivning. Skerfving (2005) påpekar att barnets utveckling är starkt relaterat till den 

relationen som finns till föräldrarna. De barn som blir involverade i förälderns sjukdom löper 

en större risk, men även de barn vars föräldrar, förutom den psykiska sjukdomen, också har en 

dålig socioekonomisk status eller är kriminellt belastade löper en större risk. Det är vanligare 

att barn till psykiskt sjuka föräldrar själva utsätts för andra risker, dock gäller inte det alla barn 

(ibid). När det gäller barn till psykiskt sjuka tyder forskningen på att det är en tredjedel av alla 

barn som utsätts för stor risk, en tredjedel som utsätts för liten risk samt en tredjedel som inte 

utsätts för någon risk på grund av förälderns sjukdom (Lagerberg & Sundelin, 2003; Borge, 

2005; Skerfving, 2005).  

 

I en studie av Carbonell, Reinherz, Giaconia, Stashwick, Paradis & Beardslee (2002) 

undersöks vad som kunde påverka risken att hamna i en depression samt vad som kunde verka 

förebyggande mot att hamna i en depression. Författarna har gjort en longitudinell studie som 

sträcker sig från år 1977 till år 1998, från det att deltagarna var fem år tills de var 26 år. Under 

studiens gång gjordes intervjuer vid sju olika tillfällen där deltagarna själva, deltagarnas 

mödrar, deltagarnas lärare samt andra i deltagarnas omgivning intervjuades. Författarnas 

resultat påvisade att riskfaktorer för att dessa deltagare skulle utveckla en depression eller 

depressiva symptom var föräldrars depression, familjens beteende, familjekonflikter och våld 

i familjen. Vidare fann författarna att deltagarna uppvisade gemensamma skyddsfaktorer som 

verkade förebyggande mot att hamna i en depression. De individuella skyddsfaktorerna var 

kognitiv kapacitet, förmågan att kunna tänka rätt samt god självkänsla. Familjära 

skyddsfaktorer av betydelse var sammanhang i vardagen, konflikthantering och 

kommunikation. Avgörande skyddsfaktorer i omgivningen var nätverk direkt 

sammankopplade med familjen, socialt stöd samt igenkännande i den kulturella identiteten 

(Carbonell, Reinherz, Giaconia, Stashwick, Paradis & Beardslee, 2002). 

 

Vidare så undersöker Tebes, Kaufman, Adnopoz & Racusin (2001) i sin studie dimensionen 

av anpassning, anpassningsförmåga och omställning hos barn till en mor med en allvarlig 

psykisk störning. Studien är kvantitativ och omfattar 177 barn mellan två till 17 år. 
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Författarna gör antagandet att barn till föräldrar med en psykisk störning främst kan påverkas 

på två olika sätt, det ena är genetiskt betingat och det andra är socialt betingat. Författarna 

menar således att barn kan påverkas genom att det är ärftligt hos dem själva eller som i det 

senare alternativet att barn blir präglade av att växa upp under dysfunktionella förhållanden, 

dessa faktorer kan bidra till att barnen har större benägenhet att själva bli psykiskt sjuka. 

Författarnas resultat påvisar att barnen i studien uppvisar olika grader av anpassning till deras 

livssituation, grad av psykisk störning hos modern påverkar också anpassningsförmågan hos 

barnen. Författarna konstaterar att det finns barn som utvecklar antingen en negativ eller 

positiv anpassning. De barn som utvecklar en positiv anpassning uppvisar en bättre förmåga 

att ta hand om sig själv, en god kamratgrupp och möjligheter att vända sig till andra vuxna i 

omgivningen. Författarna redogör för att de familjer som bland annat har en större 

dysfunktion i barn-förälder relationen samt högre stress i familjen skapar större risk för att 

barnet skall utveckla beteendeproblem. De konstaterar även att föräldrars stress och högre 

stress inom familjen tenderar att leda till ökat antal barndiagnoser (Tebes, Kaufman, Adnopoz 

& Racusin, 2001). 

 

3.2.2 BARN TILL MISSBRUKARE 

Den risk som barn till missbrukare utsätts för varierar beroende på hur allvarligt, långvarigt 

samt vilket förlopp förälderns missbruk tar. Barn vars båda föräldrar missbrukar löper en 

större risk att utvecklas ogynnsamt (Hindberg, 1999). Missbruket i sig utgör en påverkan på 

barnet och det kan också förekomma multipla riskfaktorer i dessa barns omgivning, vilket 

även är vanligt hos barn till psykiskt sjuka (Lagerberg & Sundelin, 2003). Familjens 

socioekonomiska situation är avgörande för riskutvecklingen hos barnet och kan utgöra en 

multipel riskfaktor. Även våldsamhet hos föräldern som ofta förekommer i samband med 

alkohol och narkotika utgör en riskfaktor. Barn till missbrukare kan försummas bland annat 

genom bristande vård i form av mat, hygien, kläder och känslomässig tillgänglighet. Det är 

inte ovanligt att dessa barn blir föräldrar till sina egna föräldrar för att kunna behålla 

föräldrarnas missbruk hemligt samt stödja eventuella syskon i familjen (Hindberg, 1999). 

Forskning påvisar ett tydligt samband mellan föräldrars missbruk och barns uppförande- och 

beteendeproblem. Förälderns missbruk är en riskfaktor för barnets hälsa och utveckling bland 

annat genom att inverka på barnets personlighet, temperament samt psykiska och sociala 

funktion (Lagerberg & Sundelin, 2003). Andershed & Andershed (2005) belyser att det finns 

en ökad risk för att barn till föräldrar som missbrukar utvecklar ett normbrytande beteende, ju 
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äldre barnet är desto större är risken. Författarna påvisar även att barnen påverkas negativt 

genom att andra riskfaktorer än föräldrarnas missbruk förekommer. Således tyder det på att 

det inte bara är missbruket i sig hos föräldern, utan också andra riskfaktor runt omkring barnet 

som utgör en risk för att utveckla ett normbrytande beteende. Författarna påpekar även att 

barn till missbrukare i större utsträckning än normalpopulationen riskerar att utsättas för våld 

och övergrepp (Andershed & Andershed, 2005). Då forskare fastslår att det innebär en risk att 

leva tillsammans med en förälder som missbrukar är det viktigt att dessa barn har någon 

annan stödjande vuxen i sin omgivning, som kan verka skyddande (Lagerberg & Sundelin, 

2003). 

 

I en studie av Waller, Okamoto, Miles & Hurdle (2003) undersöks risk- och skyddsfaktorer i 

förhållande till drogbruk eller avhållsamhet gentemot drogbruk hos unga individer i sydvästra 

Amerika. Författarnas syfte var att genom deltagarnas berättelser undersöka den kulturella 

kontextens betydelse för drogbruk eller avhållsamhet mot drogbruk. För att kunna göra detta 

utgår de ifrån två relaterade frågor vilka var; hur manifesterar deltagarna risk och skydd med 

hänsyn till drogbruk eller avhållsamhet gentemot drogbruk samt vilket inflytande har familjen 

på deltagarnas beslut att bruka eller motstå droger. Studien är kvalitativ och 32 ungdomar 

mellan tolv till 15 år deltog i studien. Författarna utgick ifrån en semistrukturerad 

intervjumanual och lät ungdomarna berätta om deras erfarenheter kring bruk samt 

avhållsamhet mot droger. Resultatet påvisar att beroende på individen samt situationen kan 

familjemedlemmarna eller släkt från samma generation som ungdomarna själva agera som 

både risk- och skyddsfaktorer gällande drogbruk. En del ungdomar uppgav att 

familjemedlemmar ibland kunde pressa dem till att använda droger medan andra ungdomar 

uppgav att deras familjemedlemmar avskräckte dem från att bruka droger. Med tanke på 

begreppet risk så angav ungdomarna i studien att det oftast var svårare att neka erbjudanden 

om droger från familjemedlemmar, såsom kusiner och syskon, än från vänner på skolan. 

Vidare presenterar författarna att en del ungdomar uttryckte ett behov av att visa respekt 

gentemot kusiner och syskons beteende och sociala förväntningar på dem. Författarna 

konstaterar således att faktorer såsom familj och kultur influerar ungdomarnas val i vissa 

situationer, kulturella traditioner kan både stjälpa och stödja ungdomarnas val att motstå eller 

bruka droger (Waller, Okamoto, Miles & Hurdle, 2003). 
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3.2.3 BARN SOM HAR BEVITTNAT/UPPLEVT VÅLD 

Det är vanligt förekommande att barn i familjer där någon utsätts för våld både bevittnar och 

utsätts för våldet själva. Oftast är familjevåldet något som hemlighålls inom familjen vilket 

gör att barn till våldsanvändare inte får en chans att bearbeta det som hänt, varken inom eller 

utom familjen. Det är vanligt att både fysiskt och psykiskt övergrepp förekommer och ibland 

även sexuella övergrepp, eller olika kombinationer av dessa. Det är en riskfaktor att leva 

tillsammans med föräldrar som brukar våld, ofta kan dessa barn ta på sig ansvaret och känna 

skuld för det inträffade vilket i sig utgör ytterligare riskfaktorer. Det är inte heller ovanligt att 

det finns en risk för att dessa barn försöker förhindra våldsförövaren och därmed själva blir 

utsatta för övergrepp. Det finns i regel inget skydd hos någon av föräldrarna i dessa 

riskmiljöer. Detta då den ena föräldern är våldsförövaren i situationen och den andre föräldern 

är så upptagen, av när våldet kommer att utbryta, att omsorgsförmågan brister. Barn i dessa 

miljöer belastas ofta med traumatiska upplevelser som är bestående under lång tid och svåra 

att bearbeta utan professionell hjälp. Huruvida barnet påverkas av våldet i liten eller stor 

utsträckning beror på våldets allvarlighetsgrad och förekomst samt familjens övriga funktion. 

Forskning påvisar även att riktigt små barn påverkas av våld i hemmet och anknytningen till 

modern kan bli svår i de fall våldet påverkar moderns omsorgsförmåga. Att växa upp i denna 

typ av riskmiljö kan bidra till att barnet känner stor ambivalens inför de båda föräldrarna. En 

bidragande riskfaktor för barn som bevittnat/upplevt våld kan vara att de utvecklas till att bli 

mindre socialt kompetenta. De riskerar även att fara illa genom att utsättas för fler av de 

tidigare nämnda riskfaktorerna samtidigt, multipla riskfaktorer (Hindberg, 1999). Lagerberg 

& Sundelin (2003) belyser att barn som själv blivit misshandlade i större utsträckning än 

normalpopulationen riskerar att utsätta sina egna barn för misshandel. Författarna menar att 

ett flertal studier påvisar att cirka trettio procent av barn till våldsförövare själva blir 

våldsförövare. Andershed & Andershed (2005) redogör för att olika typer av övergrepp är av 

betydelse för hur olika typer av beteende kan förstås hos barnet. De uppger även att 

misshandel är relaterat både till yttre och inre omständigheter hos barnet såsom normbrytande 

beteende och depression.  Normbrytande beteende i barndomen kan ibland vara förenat med 

barn som bevittnat eller upplevt misshandel. Riskfaktorn våld är i detta sammanhang ofta 

sammankopplat med barnets eget beteende och temperament. Att som barn bevittna våld hör 

ofta samman med att man som barn utsättas för våld, vilket ökar sannolikheten att utveckla ett 

normbrytande beteende. Författarna menar att forskning påvisar att de barn som både utsätts 
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för våld och bevittnar våld löper två gånger så stor risk att utveckla normbrytande beteende än 

hos de barn som enbart bevittnar våld (Andershed & Andershed, 2005).  

 

Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf (1994) undersöker i sin studie barn från hem där vanvård, 

försummelse och misshandel förekom. Författarnas undersökning utgick ifrån en tidigare 

longitudinell studie där barnen följdes från tidig ålder till tonåren. Utifrån denna studie 

identifierades följande faktorer som påverkade barnets motståndskraft; intellektuell förmåga, 

frånvaro av/ ”mild” psykisk misshandel samt någon stabil omsorgstagare i omgivningen. 

Författarna gjorde därefter en fallstudie där de utgick ifrån ovanstående faktorer och 

granskade en familj där modern och fadern hade utsatt deras tre gemensamma barn för 

fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Föräldrarna var missbrukare och större delen av 

deras inkomster gick till att försörja missbruket. Barnen, en dotter på 19 år, en son på 18 år 

och en dotter på 17 år utvecklades olika. De båda döttrarna spenderade en stor del av sin 

uppväxt hos morföräldrarna, sonen var däremot ohanterlig för dem. Sonen umgicks med fel 

kamrater och avslutade skolan i förtid. De båda döttrarna fortsatte att utbilda sig och när de 

gick i gymnasiet lämnade de föräldrahemmet. Äldsta dottern flyttade till morföräldrarna 

medan yngsta dottern flyttade till en grannfamilj. Båda döttrarna fick mycket hjälp i skolan 

och av andra vuxna i omgivningen för att bearbeta sin uppväxt medan sonen fortsatte mot ett 

destruktivare liv och bodde kvar i föräldrahemmet. Författarna lyfter fram döttrarnas strävan 

efter att åstadkomma något bra i livet trots uppväxten. De påpekar att döttrarna fick tillräckligt 

mycket hjälp av omgivningen för att utveckla en god självkänsla och ett bra självförtroende. 

Döttrarna uppvisade en tro på att de kunde förändra sin livssituation till det bättre. Författarna 

menar att de här tre livsödena påvisar betydelsen av individuella karaktäristiska samt den roll 

omgivningen har för att barn i liknande situationer skall kunna utvecklas positivt trots en dålig 

bakgrund. Således konstaterar de att fallstudien styrker att individuella karaktäristiska drag 

samt stöd i omgivningen kan tillåta att en del ungdomar förflyttar sig i en positiv riktning trots 

kronisk försummelse och misshandel (Herrenkohl, Herrenkohl & Egolf, 1994). 
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4. RESULTAT OCH ANALYS  

4.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER 

Samtliga intervjupersonerna är av kvinnligt kön och har arbetat med barn och ungdomsarbete 

ett flertal år, de flesta från 1990-talet och framåt. Fyra av kvinnorna är utbildade socionomer 

och en av kvinnorna är utbildad fritidspedagog. Intervjupersonernas efterfrågade kunskaper 

och upplevelser avser målgrupperna; barn till psykiskt sjuka, barn till missbrukare samt barn 

som bevittnat/upplevt våld. Tre av intervjupersonerna arbetar främst med barn till psykiskt 

sjuka och barn till missbrukare. Resterande två arbetar främst med barn som bevittnat/upplevt 

våld. Samtliga intervjupersoner innehar dock gränsöverskridande kunskap och erfarenheter 

om de olika riskmiljöerna då problemområdena ofta är angränsande och även kan vara 

överlappande.  

 

4.2 RISKER I UPPVÄXTMILJÖ 

4.2.1 BARN TILL PSYKISKT SJUKA 

Lagerberg & Sundelin (2003) redogör för att det föreligger ett samband mellan föräldrars 

psykiska ohälsa och barns psykiska ohälsa, barn som lever tillsammans med en förälder som 

är psykiskt sjuk löper större risk att själv utveckla psykiska störningar. Även Skerfving (2005) 

påpekar att barnets utveckling är starkt relaterat till den relation som finns till föräldrarna, de 

barn som blir involverade i förälderns sjukdom löper därför en ännu större risk att utvecklas 

ogynnsamt. Lagerberg och Sundelin (2003) menar att risken också är större för dessa barn att 

utveckla skolsvårigheter, social funktionsnedsättning och missbruk. Andra riskfaktorer i dessa 

barns omgivning kan utgöras av genetiska risker, dålig omsorgsförmåga hos föräldern samt 

stress och instabilitet inom familjen. Barnets situation kan underlättas eller försvåras genom 

att allvaret, varaktigheten och förloppet hos den sjuke kan variera. Carbonell, Reinherz, 

Giaconia, Stashwick, Paradis & Beardslees (2002) påvisade att riskfaktorer för att utveckla en 

depression eller depressiva symptom var familje- eller föräldrars depression, familjens 

beteende, familjekonflikter och våld i familjen. Vidare menar Tebes, Kaufman, Adnopoz & 

Racusin (2001) att barn tenderar att ha en större benägenhet att själva bli psykiskt sjuka då de 

antingen växer upp under dysfunktionella förhållanden eller genom att det är ärftligt hos dem 

själva, kombinationen av dem båda kan även förekomma. Intervjupersonerna beskriver att 

barn som växer upp med en psykiskt belastad förälder löper större risk att utvecklas 
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ogynnsamt. De berättar att barnen ofta kan uppvisa tecken på koncentrationssvårigheter i 

skolsammanhang och tenderar till att vara ofokuserade i andra sammanhang. De beskriver att 

förälderns sjukdom ofta bidrar till ett hemlighållande vilket medför att barnet får ta väldigt 

mycket ansvar för föräldern. Intervjupersonerna framhäver även att dessa barn blir extra 

lyhörda och duktiga på att anpassa sig till förälderns situation och hälsa. Intervjuperson 3 

illustrerar detta;  

 

”…ibland känner de av innan föräldern vet att nu kommer jag bli sjuk igen, så 
känner barnet av det. De är så lyhörda, alltså det är ju alla barn men jag tror att 
de är extra lyhörda. För att de är så vana vid att leva i det här. Ett barn jag 
träffade var jätteorolig vissa perioder under terminen och kunde liksom inte sitta 
still och man förstod inte riktigt vad det egentligen handlade om. Tre veckor 
innan mamman till barnet förstod att hon höll på att bli dålig så kände barnet av 
det. Det visade sig att barnet reagerade på mammans depressioner, och det 
gjorde ju barnet förstås jätteoroligt.” – Intervjuperson 3 
 

”…om förälderns psykiska ohälsa påverkar barnet såpass mycket så att barnet 
inte mår bra […] Man kanske inte äter så bra, man kanske inte sover något bra 
heller, man kanske inte är ute så mycket och man kanske inte är aktiv, och det i 
sin tur ger ju risken till att barn skall bli psyksikt sjuka när de blir stora…”  
 – Intervjuperson 3 

 

4.2.2 BARN TILL MISSBRUKARE  

Lagerberg & Sundelin (2003) framför att förälderns missbruk är en riskfaktor för barnets 

hälsa och utveckling bland annat genom att inverka på barnets personlighet, temperament 

samt psykiska och sociala funktion. Vidare belyser de att det innebär en risk att leva 

tillsammans med en förälder som missbrukar, därför är det viktigt att dessa barn har någon 

annan stöttande vuxen i sin omgivning som kan verka skyddande. Andershed och Andershed 

(2005) beskriver att många riskfaktorer är relaterade till varandra och det är främst när flera 

av dessa samverkar som risken för normbrytande beteende ökar. De påpekar även att olika 

kombinationer av riskfaktorer tenderar att ge olika utfall hos enskilda individer. 

Intervjupersonerna redogör för samma risk som författarna, att barn till missbrukare växer upp 

under ogynnsamma förhållanden och att de därmed löper en större risk att själva utvecklas 

ogynnsamt. Intervjupersonerna belyser att olika barn utvecklas och påverkas olika av 

hemförhållandena, samt att det kan finnas ytterligare riskfaktorer i barnets omgivning som 

influerar det. De förklarar även att risken är större för dessa barn att söka sig till 

kamratgrupper med liknande problematik. Intervjupersonerna menar att det är viktigt att de 
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finns med i denna process och stödjer barnen så att de kan utvecklas positivt. Intervjuperson 1 

skildrar hur dessa barn är riskutsatta; 

 
”Ja men om man tänker, alltså barn som växer upp i, eller under de här 
förhållandena, alltså löper ju själva då en mycket större risk att hamna i liknande 
situationer och att själv bli beroende eller utveckla ett beroende. Det är ju den 
stora risken, arv och miljö.” – Intervjuperson 1 
 

Hindberg (1999) menar att barn till missbrukare kan försummas bland annat genom bristande 

vård i form av mat, hygien, kläder och känslomässig tillgänglighet. Det är inte ovanligt att 

dessa barn blir föräldrar till sina egna föräldrar för att kunna behålla föräldrarnas missbruk 

hemligt. Samtliga intervjupersoner förmedlar en bild av att förälderns missbruk ofta bidrar till 

ett hemlighållande. De beskriver att barnet får ta väldigt mycket ansvar för föräldern och 

anpassa sig till förälderns situation och hälsa. Detta illustreras av intervjuperson 2; 

 

”…om en förälder dricker och den andre föräldern inte dricker så är den nyktra 
föräldern fokuserad på han eller hon som dricker, och då finns det lite plats för 
barnen för att hålla ordning på den som dricker så att det inte syns och så att det 
inte märks och allt det här…hur mycket man än försöker att få den beroende att 
bli nykter kan inte den bli det utan att den själv vill bli nykter. Då när den vill det 
kan den få hjälp av andra vuxna, och det brukar vara mycket skönt för barnen att 
höra det. ” – Intervjuperson 2 
  

”…barnen tar ansvar för föräldern och bli väldigt duktiga. De kan exempelvis ta 
hand om matlagning, tvätt och disk. De får inte vara barn och de kan lätt tappa 
bort sig själva och vet mycket bättre vad den beroende känner än vad de själva 
känner.” – Intervjuperson 2 

 

Andershed & Andershed (2005) belyser att det finns en ökad risk för att barn till föräldrar 

som missbrukar utvecklar ett normbrytande beteende och de påvisar även att barnen påverkas 

negativt genom att andra riskfaktorer än föräldrarnas missbruk förekommer. Författarna anser 

att det inte bara är missbruket i sig hos föräldern utan också andra riskfaktor runt omkring 

barnet som utgör en risk för att utveckla ett normbrytande beteende. De kan även se att det 

finns ett tydligt samband mellan föräldrars missbruk och barns uppförande- och 

beteendeproblem. Intervjupersonerna beskriver betydelsen av att granska barnets omgivning 

för att kunna se om barnets beteende kan härledas till miljön istället för denne själv. Detta 

beskrivs tydligt av intervjuperson 4 och intervjuperson 5; 
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” …vi kan se att det inte alltid handlar om att ha ADHD, många av de här ADHD 
barnen, alltså jag säger inte att det inte finns ADHD, men många har 
psykosociala svårigheter också, som gör att de beter sig så. Där kan jag känna att 
det är ingen som ser barnen, utan det blir då en självuppfyllande profetia… Här 
är det viktigt att titta på barnets omgivning och dess beteende, det är viktigt för 
att kunna identifiera det som påverkar barnet” –Intervjuperson 4 

 

”Jag tänker bland annat på de här bokstavsbarnen. Ofta problematiserar man 
barnet men det kan faktiskt vara miljön som är det egentliga problemet i många 
fall och som man bör se på lite mer noggrant innan man ställer en diagnos på 
barnet.” – Intervjuperson 5 

 

4.2.3 BARN SOM BEVITTNAT/UPPLEVT VÅLD 

Hindberg (1999) klargör att det är en riskfaktor att leva tillsammans med en förälder som 

brukar våld, ofta kan dessa barn ta på sig ansvaret och känna skuld för det inträffade vilket i 

sig utgör en ytterligare riskfaktor. Det är inte heller ovanligt att det finns en risk för att dessa 

barn försöker förhindra våldsförövaren och därmed själva blir utsatta för övergrepp. Det finns 

i regel inget skydd hos någon av föräldrarna i dessa riskmiljöer. Detta beror på att den ena 

föräldern är våldsförövaren i situationen och den andre föräldern är så upptagen av när våldet 

kommer att utbryta att omsorgsförmågan brister. Oftast är familjevåldet något som 

hemlighålls inom familjen vilket gör att barn till våldsanvändare inte får en chans att bearbeta 

det som hänt, varken inom eller utom familjen. Barn i dessa miljöer belastas ofta med 

traumatiska upplevelser som är bestående under lång tid och svåra att bearbeta utan 

professionell hjälp. Intervjupersonerna redogör, såsom forskningen, för att det krävs 

professionellt stöd för att bearbeta våldshändelser inom familjen. Familjevåldet beskrivs som 

något hemligt där barnen oftast inte får någon chans att bearbeta det inträffade, därav är den 

professionella hjälpen av stor vikt. Intervjupersonerna beskriver våldet som den främsta 

riskfaktorn i dessa barns miljöer. Intervjuperson 4 redogör för hur ett barns situation i en 

våldsfamilj kan se ut; 

 

” Det är miljön, den närmaste miljön som är en oerhörd riskfaktor. Det närmaste 
i barnens omgivning är våldet. Barn är inte skyddade om de lever så, de tenderar 
att inte få en harmonisk barndom eller utveckling. De skall utvecklas till vuxna 
personer och det gör man inte i en sådan situation, där anser jag att det skall 
göras mycket mer riskbedömningar för att se hur det ser ut […] jag anser inte att 
föräldrarna är dåliga, det är inte det, de har bara fullt upp med sitt eget och då 
ser de inte barnens behov.” – Intervjuperson 4 
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” Ofta är det såhär i våldsfamiljer att har man bråkats och slagits ena dagen, så 
pratar man inte om det nästa dag. Man försöker tysta ned det och försöker lägga 
det under mattan […] Barnen vet ju aldrig när det smäller hemma. Så de lever på 
ett ständigt minfält. Vet aldrig vad det är som gör att någon slår, för det vet man 
inte. Det är mycket konflikter och stress i dessa familjer.” – Intervjuperson 4 

 

4.2.4 SAMMANFATTNING 

Intervjupersonerna presenterar en bild av hur barn som växer upp i riskmiljö kan ha det samt 

den roll de själva har i sammanhanget. Hindberg (1999) och Lagerberg & Sundelin (2003) 

beskriver att barn som växer upp med psykisk sjukdom, missbruk och våld kan leva under 

liknande hemförhållanden. Dessa kan bland annat präglas av riskförhållandena; 

hemlighållande, utökat ansvar och vårdgivarnas otillgänglighet. Detta stöds även av 

intervjupersonerna. I enlighet med Hindberg (1999), Lagerberg & Sundelin (2003) och 

Andershed & Andershed (2005) lyfter intervjupersonerna fram att dessa barn lever i riskmiljö 

och innefattas av en ökad risk att utvecklas ogynnsamt. Vidare belyser författarna att barn i 

riskmiljö har en ökad benägenhet för att utveckla svårigheter senare i livet om inte stöd och 

bearbetning sker, vilket även poängteras av intervjupersonerna. Ofta arbetar 

intervjupersonerna med att lyfta fram den familjehemlighet som psykisk sjukdom, missbruk 

eller våld medför för familjen. Barn som lever under dessa riskförhållanden riskerar att 

behöva ta mer ansvar för familjen och hushållet då den förälder som är sjuk, missbrukar eller 

utövar våld oftast bidrar till att den andre föräldern utvecklar ett medberoende så att 

omsorgsförmågan sviktar hos båda föräldrarna. Detta belyses även av Hindberg (1999).  

 

4.3 PROFESSIONELLT STÖD 

4.3.1 KUNSKAP 

Enligt Andershed & Andershed (2005) kan skyddsfaktorer vara skyddande för den enskilde 

när denne utsätts för risk och då öka sannolikheten för ett positivt utfall. Intervjupersonerna i 

denna studie lyfter fram kunskap som en bidragande faktor till välmående, de menar att 

kunskap om riskerna i den egna miljön kan förbättra utfallet för riskutsatta barn. I arbetet med 

barn i riskmiljö menar intervjupersonerna också att föräldrarna måste engageras i processen 

därför att kunskap och vetskap om förälderns psykiska sjukdom, missbruk eller 

våldsbenägenhet möjliggör bearbetning för dessa barn. Intervjuperson 2 exemplifierar hur 

kunskap är en nyckel i arbetet med riskbarn; 
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”Tanken är att man skall få kunskap och utifrån kunskap så skall man kunna göra 
egna fria val och vara lite mer medveten om olika saker, hur det är att leva med 
en förälder som har psykisk ohälsa eller som är beroende. Utifrån den kunskapen 
då kan man göra egna fria val framåt, utifrån känslor, gränser och 
kommunikation… Det ger mycket av att man får kunskap i sig. Så försöker vi 
förmedla det till föräldrarna också, det är viktigt att ge dem kunskap så att de kan 
stötta sina barn.” – Intervjuperson 2 

 

Claezon (1996) påpekar att vuxet stöd i barnets omgivning kan komplettera samt bidra med 

det som barnets föräldrar är oförmögna till. Detta är något som intervjupersonerna belyser då 

de påpekar att kunskap är en viktig faktor för dessa barn. Främst utifrån att familjens 

problematik ofta hemlighålls vilket gör att barnen inte kan prata med sina föräldrar om det 

inträffade och därmed har barnen en okunskap om vad som sker med föräldrarna. Stor vikt 

läggs även vid att försöka informera och involvera föräldrarna för att på så vis främja deras 

föräldrafunktion. 

 

4.3.2 FÖRUTSÄGBARHET  

Flera av intervjupersonerna talar om oförutsägbarhet samt brister i strukturen inom familjen. 

De menar att detta präglar barnens vardag vilket bidrar till att regler och rutiner i arbetet med 

barn i riskmiljö bör vara förutsägbara. Borge (2005) beskriver att barn som lever i riskmiljö 

skapar sin egen uppväxtmiljö då de reagerar olika på den risk som förkommer i deras 

omgivning. Intervjupersonerna förmedlar också detta tankesätt och menar att de måste möta 

barnen där de befinner sig för att sedan skapa struktur och ordning så att barnen vet vad de 

möter när de kommer till dem. Intervjuperson 1 och intervjuperson 2 illustrerar betydelsen av 

förutsägbarhet;   

 

”Här får de en struktur och det är väldigt viktigt att de får det för deras tillvaro 
är ofta väldigt osammanhängande och oförutsägbar, så här är förutsägbarheten 
viktig.” – Intervjuperson 1 
 

”Vi brukar ha förutsägbarhet, ramar, de vet precis vad som händer och att de blir 
trygga i det.” – Intervjuperson 2 
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4.3.3 STÖDJANDE FUNKTION  

Skerfving (2005) menar att skyddsfaktorer i första hand inte är medfödda utan de är 

förvärvade genom erfarenheter i livet. För att hjälpa riskutsatta barn kan en koncentration ske 

på de skyddande faktorerna i barnens omgivning och på så vis kan det ske en förändring från 

risk till skydd och anpassning (ibid). Att ha en kontinuerlig kontakt utanför det egna hemmet 

är en mycket betydelsefull skyddsfaktor för att barn i riskmiljö inte skall utvecklas ogynnsamt 

(Sundelin Wahlsten 1991; Claezon, 1996; Werner & Smith, 2003). Intervjupersonerna delar 

författarnas tankesätt och förmedlar att de försöker stärka och lyfta fram barnens positiva 

sidor för att främja en god utveckling. Intervjuperson 1, intervjuperson 2, intervjuperson 3 

och intervjuperson 5 exemplifierar deras stärkande/stödjande funktion; 

 

”Jag tror att vi sår frön med det vi gör och att barnen tar till sig det de kan 
utifrån den situation de är i […] Vi arbetar mycket med självkänslan och att lyfta 
fram de som personer och verkligen jobbar på att de skall må bra och att det är 
okej att må bra fast att andra i ens omgivning mår dåligt.” – Intervjuperson 1 

 

”Vi säger att vi skall se varje individ och vi skall verkligen lysa över dem, från 
början skall vi riktigt lysa över dem och visa att vi respekterar dem.”  
– Intervjuperson 2 

 

”…att man peppar dem till att verkligen ta hand om sig själva och att ha 
intressen, bra intressen. Jag pratar mycket om det för att det är en skyddande 
faktor att ha bra fritidsintressen tänker jag, och att det finns andra vuxna som 
bryr sig och att man får en tillhörighet med andra barn. Att peppa också att det 
går att söka hjälp och att det inte är fel att söka hjälp utan att det är en styrka att 
ta emot hjälp och att våga be om hjälp om det är jobbigt hemma…”  
– Intervjuperson 3 
 

”Vi försöker hjälpa till med samvaron och samspelet, att hitta det och jobba med 
att man försöker få en bra tillvaro tillsammans. Om man tänker i de familjer där 
det förekommer våld så har många fullt upp med sig själva och man kanske precis 
har tagit sig ur den här relationen och står inför rättegångar och så, då är det 
klart att det kan vara svårt att finnas till för sina barn, men de vill ju det och då 
gäller det att stödja dem så att de får hjälp med den här basen och ta sig igenom 
den här processen.” – Intervjuperson 5  

 

4.3.4 VERKTYG 

Borge (2005) konstaterar att förstärkning av kognitiv-, social- och beteendemässig 

förmåga hos barn gör att de blir mindre sårbara. Vidare belyser författaren att barnets 

självuppfattning är en viktig del i arbetet med riskutsatta barn. Detta då barnet behöver 
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en tro på sin egen förmåga för att kunna bemästra risk i hemmiljön (ibid). 

Intervjupersonerna påvisar olika arbetssätt och metoder i arbetet med riskutsatta barn. 

De belyser även betydelsen av att arbeta med rätt och åldersadekvata verktyg. 

Intervjuperson 1, intervjuperson 2 och intervjuperson 5 beskriver deras vanligaste 

arbetsmetoder; 

 

”Med enkla medel kan vi hjälpa de här barnen, alltså stötta de och i viss mån ge 
de verktyg som håller. Jag tror att det vi gör förmedlar hopp, hopp om att 
förändring är möjlig. Det känns jätteviktigt att få vara med och sprida det och 
förmedla olika sätt att hantera det här på… Vi pratar jättemycket om känslor och 
hur det påverkar, eller alltså hur vi påverkas, vad händer i familjen, vad händer 
med mig, vad händer med barnen liksom.” – Intervjuperson 1 
 

”Vi jobbar med tanke, känsla och handling. Att man får med den här träningen, 
när man gör någonting och bestämmer sig så har man med tanke, känsla och 
handling. De tar med sig detta som ett verktyg och det är viktigt att de har med 
sig det så att de ser vad som är gott för dem. Många gånger är det så att 
ungdomarna och barnen gör det som förväntas av dem att göra, men de vill inte 
göra det i själva verket, de vill inte.  Vid exempelvis kamrattryck kan de då ha 
med det här med tanke, känsla och handling.” – Intervjuperson 2 

 

”…det är ju alltid barnets berättelse som vi utgår ifrån så att det skall kunna 
bearbetas på bästa sätt. Vi kan använda oss av att teckna, rita, tejpa och av 
dockor. För det är syftet, att hjälpa till att fylla i luckor som gör att barnen kan få 
en helhetsbild av det som hände […] och att sätta ord på det skedda och sen 
kopplar vi på tankar och känslor så att det också kan bearbetas…”  
– Intervjuperson 5 
 

Borge (2005) menar även att en stödperson bör ge det stöd till barnet som denne behöver 

främst genom social kontakt och att även genom aktivitet uppmuntra och berömma barnet. 

Barnets upplevelse av att lyckas med något och att ha stöd hos någon främjar barnets positiva 

utveckling. Intervjupersonerna påpekar i detta sammanhang att det främsta verktyget de har är 

dem själva samt att på bästa sätt försöka förmedla en helhetsbild till barnen. Andra hjälpmedel 

såsom lek i kombination med positiv inlärning och tydliga gränser kan även hjälpa utsatta 

barn mot en gynnsam utveckling.   

 

4.3.5 SAMMANFATTNING 

Andershed & Andershed (2005) beskriver att skyddsfaktorer verkar skyddande när den 

enskilde utsätts för risk, därmed ökar sannolikheten för ett positivt utfall. Intervjupersonerna 
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redogör för att de lägger stor vikt vid att sprida kunskap till barnen eftersom kännedom om 

förälderns tillstånd kan verka skyddande. Borge (2005) menar att barn reagerar olika på de 

risker som förekommer i deras omgivning, därmed skapar barnet delvis sin egen uppväxtmiljö 

då de reagerar på sin omgivning. Det framkommer av intervjupersonerna att de avser att 

arbeta förutsägbart med barnen, då detta reducerar barnens redan osammanhängande vardag. 

De åsyftar också att skapa struktur och ordning så att barnen får en förutsägbarhet i mötet med 

intervjupersonerna i sin profession. Sundelin Wahlsten (1991), Claezon (1996) samt Werner 

& Smith (2003) samtycker att en kontinuerlig kontakt utanför det egna hemmet kan verka 

skyddande och betydelsefull för barn i riskmiljö. Vidare redogör Skerfving (2005) för att 

skyddsfaktorer förvärvas genom livserfarenheter, detta innebär att det är möjligt att barnet 

tillgodoser sig skyddande faktorer och därmed kan förflytta sig från risk mot skydd. 

Intervjupersonerna berättar att de är en viktig del i arbetet med att stärka och stödja barnen för 

att de skall utvecklas gynnsamt. Intervjupersonerna ämnar förstärka självkänslan och hälsan 

hos barnen genom att se dem som individer och visa respekt.  De framhåller vikten av att 

förmedla rätt verktyg och användbara redskap till barnen för att möjliggöra hanterbarhet inför 

eventuella risksituationer. De poängterar även att de måste arbeta med sig själva som 

professionella för att utföra ett gott arbete för barn i riskmiljö. Borge (2005) belyser att 

stödpersonens funktion bör utgöras av stöd till barnet genom social kontakt och genom att 

aktivt uppmuntra och berömma barnet. En viktig del i arbetet är barnets självuppfattning och 

upplevelse av att lyckas.  

 

4.4 ÖVERLÄMNANDE FUNKTION 

4.4.1 ANDRA VIKTIGA VUXNA  

Werner & Smith (2003) beskriver att stödpersoner i barnens sociala nätverk kan utgöras av 

bland annat grannar, släktingar eller kamrater. En nära relation utanför den egna familjen är 

betydelsefull för att barnet ska skyddas mot en ogynnsam utveckling. Stödpersoner som finns 

tillhands för barnet underlättar barnets förmåga att klara sig själv och att stärka dennes 

självkänsla. Även Claezon (1996) beskriver att de barn som växer upp i riskmiljö utan 

möjlighet till gott stöd inom den egna familjen är i behov av att vända sig till någon annan 

stödperson i omgivningen för att utvecklas gynnsamt. Intervjupersonerna beskrev hur de 

arbetade för att finna viktigt stöd i barnens omgivningar för att barnet ska finna någon 

betydelsefull vuxen att känna tillit och tilltro till, även efter det att barnen lämnat dem och 
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deras professionella stöd. Samtliga intervjupersoner ansåg att det var deras ansvar att vara en 

vidare länk utåt mot barens omgivning tills de funnit det stöd som barnet behöver. 

Intervjuperson 2, intervjuperson 3 och intervjuperson 4 exemplifierade sin funktion; 

 

”…barnen kanske har nätverket, men just att man har en tendens att kanske 
isolera sig , just så som familj… Där hjälper vi barnen också. Man försöker att 
hitta andra viktig vuxna utanför nätverket, utanför familjen. I familjen kan man få 
stöd på olika sätt. Men att man också har någon utanför familjen. Vi lämnar inte 
barnen förrän de har hittat några stycken att vända sig till som de kan prata 
med…” – Intervjuperson 2 

 

”Det är viktigt att barnen blir sedda tycker jag, att det finnas andra vuxna som 
lyssnar på dem och tar dem på allvar och att man verkligen inte underskattar 
barn. Barn är egentligen fantastiska på alla sätt och de tål att höra allt som vissa 
vuxna inte tror att de orkar höra, bara man tar det på rätt sätt och på rätt nivå, 
och att man finns till hands så att de får ställa frågor om de har det… Så det 
tycker jag är viktigt att det finns andra vuxna som då ser och pratar med dem, 
som jag försöker att göra här. […] sen uppmanar vi hela tiden att barnen skall 
hitta andra viktiga vuxna. Vi pratar mycket om det, hur viktigt det är att det finns 
andra viktiga vuxna i omgivningen.” – Intervjuperson 3 

 

”Vi går igenom barnens nätverk och ser vem som finns runt om och så slutar det 
med att vi gör en handlingsplan, eller vi har ett litet kort som barnen får och så 
pratar vi att om något liknande skulle hända igen, vad man kan göra då. Det kan 
vara så att barnet har någon runt sig som är betydelsefull i sammanhanget, det 
kan vara en moster, faster eller någon granne eller det kan vara skolfröken. Vi tar 
också reda på att de verkligen har de här personerna, så att det inte bara blir 
något som står på kortet utan att det är någon som de kan ta kontakt med om 
något liknande händer. Även numret till polisen, och där står ju även om de har 
någon socialsekreterare, BUP-kontakt eller skolsköterska. Och så finns numret 
till BRIS, barnens hjälptelefon.” – Intervjuperson 4  

 

Vidare finner Claezon (1996) att det sociala stödet för barn i riskmiljö kan utgöras av 

relationer till bland annat mor- och farföräldrar, grannar, ungdomsledare och tränare eller 

professionella. Författaren menar att socialt stöd ger barnet möjlighet att bearbeta de egna 

upplevelserna samt etablera kontakt med en annan vuxen förebild, vilken kan agera som en 

annan vuxen lyhörd för barnets behov. Vidare redogör Claezon (1996) för att stödpersoners 

värderingar och attityder kan leva kvar i barnets minne och påverka barnet på väg mot 

vuxenlivet vilket medför att barnet känner ett fortsatt psykologiskt stöd. Stödet som kan vara 

tillfälligt eller varaktigt kan vara symboliskt och betydelsefullt för barnets utveckling och 

vuxenanpassning. De intervjuade påpekar att deras insatser ofta är begränsade vilket medför 
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att de måste arbeta tidsbegränsat med barnen. Intervjupersonerna påvisar därför vikten av att 

hjälpa barnen att finna annat stöd i näromgivningen.  

 

4.4.2 ANDRA VIKTIGA MYNDIGHETSPERSONER 

Lagerberg & Sundelin (2003) förklarar att skyddsfaktorer medverkar till gynnsammare 

utfall i närvaro av riskfaktorer, detta innebär att risk- och skyddsfaktorer interagerar 

med varandra. Andershed & Andershed (2005) lyfter fram betydelsen av att 

skyddsfaktorn påverkar den enskilde indirekt genom att skyddsfaktorn interagerar med 

riskförhållandet och kan därmed reducera risken i barnets omgivning. Vidare belyser 

författarna att socialtjänst, skola och fritidsföreningar kan utgöra exempel på risk- och 

skyddsfaktorer. Både risk- och skyddsfaktorernas effekter antas kunna förändras över 

tid vilket innebär att olika risk- och skyddsfaktorer är betydelsefulla under olika 

perioder i livet. Intervjupersonerna presenterade en bild av sig själva som möjliga stöd- 

och skyddsfunktioner. Trots att intervjupersonernas professionella insatser var slutförda 

kunde barnen ibland vara i behov av fortsatt professionellt stöd för att reducera risken i 

omgivningen. Därför kunde intervjupersonerna även vara en länk mellan olika 

professioner och informera om den betydelse deras verksamhet har för barn i 

riskmiljöer. De påpekade också den anmälningsskyldighet de innefattas av, vilket 

innebär att intervjupersonerna anmäler sin oro vidare om de misstänker att barnet far 

illa. Intervjuperson 3, intervjuperson 4 och intervjuperson 5 belyste detta enligt 

följande; 

 

”Att jag i alla fall blir en första länk till att förmedla om det behövs ytterligare 
insatser… där det blir tydligt att de tar ett jätteansvar och inte alls mår bra, då 
måste man ju förmedla det till socialtjänsten eller till barnpsyk. Så blir jag en 
länk där som kan överlappa tills de har den kontakt som de behöver”  
– Intervjuperson 3 
 

”Vi pratar just med skolan och förskolan som vi möter och idrottsföreningar. Det 
är en plats där barnen kan få frid, det är där det är struktur och det är där barnen 
kan andas. Det kan vi se som oerhört positivt och det är vi ju noga med att tala 
om för dem. Det är här de har förutsägbarheten och vet vad som händer 
dagligdags och de vet att deras fröken är där. Det är ändå en lugn plats för 
barnet att vara på, för att där är sällan bråk, alltså där är det inte bråk i den 
utsträckningen som det är hemma. De har kaos hemma då måste de ha lugn i 
skolan. Det vill man ju stärka upp, den här biten… Barn måste få ro någonstans 
[…] Vi kan ju också hjälpa till och ha myndighetskontakt… och därför lägger vi 
mycket kraft på det allra närmaste runt barnet.” – Intervjuperson 4 
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”Skyddsfaktorer det är ju skola och förskola, alltså sådana verksamheter som kan 
bli barnets trygga punkt, som kan bli som en fristad. Därför är det viktigt att vi 
kan vara en länk där.” – Intervjuperson 5 

 

4.4.3 SAMMANFATTNING 

Enligt Claezon (1996) och Werner & Smith (2003) utgör en stödrelation utanför det egna 

hemmet en viktig funktion för att barn i riskmiljö skall kunna utvecklas gynnsamt. De lyfter 

fram vikten av att etablera en stödkontakt som kan verka förebyggande och stödjande för 

barnet. En viktig stödperson kan utgöras av mor- och farföräldrar, släktingar, grannar, 

kamrater, tränare eller professionella. Detta illustreras av intervjupersonerna genom att de 

kartlägger barnens nätverk för att finna andra viktiga vuxna för barnet. De ansåg sig själva 

vara en betydelsefull länk i att hitta stödkontakter till barnen och de avsåg att själva vara en 

vuxen som barnen kunde vända sig till.  Lagerberg & Sundelin (2003) redogör för att risk- 

och skyddsfaktorer interagerar med varandra genom att skyddsfaktorer medverkar till 

gynnsammare utfall i närvaro av riskfaktorer. Vidare påpekar Andershed & Andershed (2005) 

att socialtjänst, skola och fritidsföreningar kan vara exempel på risk- och skyddsfaktorer. I 

detta avseende menade intervjupersonerna att de såg sig själva som möjliga stöd- och 

skyddsfunktioner. Dels genom att de kunde vara en länk mellan olika professioner och dels 

genom att, som ovan nämnt, vara en länk ut till andra viktiga vuxna.   
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5. DISKUSSION  

5.1 CENTRALA FYND  

5.1.1 RISKER I UPPVÄXTMILJÖ 

Barn till psykiskt sjuka, barn till missbrukare och barn som bevittnar/upplevt våld befinner sig 

i olika former av riskmiljöer. Detta styrks dels utifrån uppsatsens empiri och dels utifrån 

uppsatsens avsnitt tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Resultatet tyder på att 

barn som växer upp i dessa riskmiljöer lever under liknande hemförhållanden och utsätts för 

liknande riskförhållanden. Arbetet med utsatta barn sker för att reducera risk samt påverka 

och stärka barns skyddande faktorer i dessa riskmiljöer. Därmed anses det vara tydligt att 

intervjupersonerna i sin profession försöker identifiera risk i barnens omgivning samt agera 

som skyddsfaktorer för riskutsatta barn, genom att exempelvis uppmärksamma barnet på dess 

omgivning. Det är betydelsefullt för socialarbetare att kunna förstå och se samband mellan 

barnets beteende och barnets hemförhållande. Barn påverkas ständigt av omgivningen och 

därför kan de barn som växer upp i riskmiljö ta skada. Effekterna av att ha vuxit upp under 

dysfunktionella förhållanden kan bidra till svårigheter som vuxen. Det är viktigt att i ett tidigt 

skede försöka identifiera de faktorer som kan verka negativt på barnet och genom detta 

förhindra en ogynnsam utveckling. Därav är det av stor vikt att lyssna och se de signaler som 

barnet uttrycker för att i ett tidigt skede kunna förebygga senare problematik samt tillsätta rätt 

insatser efter den enskildes behov.  

 

5.1.2 PROFESSIONELLT STÖD  

Barn till psykiskt sjuka, barn till missbrukare och barn som bevittnar/upplevt våld är i behov 

av professionellt stöd på olika sätt. Detta styrks dels utifrån uppsatsens empiri och dels utifrån 

uppsatsens avsnitt tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Intervjupersonerna har i 

sin profession som avsikt att verka skyddande då faktorer såsom okunskap, oförutsägbarhet, 

bristande stöd och oförmåga i handlande kan vara riskfaktorer i dessa barns vardag. De 

försöker utgöra ett stöd för barnen genom att förmedla kunskap, förutsägbarhet, stöd och 

användbara verktyg. En stödjande funktion kan vara avgörande för dessa barn då det kan 

stärka deras självkänsla och hälsa, vilket kan bidra till ett gynnsammare utfall. Dessa barns 

vardag kan ofta präglas av ambivalenta inslag och därför kan professionellt stöd fylla en 

viktig funktion i barnens liv. Stödet kan möjliggöra en funktionell och förutsägbar vardag 
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vilket kan bidra till att barnet lättare kan hantera sin situation. Det är av stor vikt att främja det 

positiva och att stärka skyddande faktorer kring barn i olika riskmiljöer, vilket kan göras på 

olika sätt. Dels genom att stärka barnet som individ och dels genom att se barns olikheter och 

individuella skillnader.  

 

5.1.3 ÖVERLÄMNANDE FUNKTION  

Intervjupersonernas professionella roll karakteriseras delvis av en överlämnande funktion där 

de avser att finna stöd till riskutsatta barn. Detta sker antingen genom att finna andra viktiga 

vuxna eller andra myndighetspersoner i barnens näromgivning. Detta styrks dels utifrån 

uppsatsens empiri och dels utifrån uppsatsens avsnitt tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Socialt arbete med barn och unga innebär delvis att våga se och höra de 

signaler omgivningen och barnen själva förmedlar gällande sin situation. Att ta dessa tecken 

på allvar och agera för den enskilde, dennes familj och samhället är betydelsefullt främst för 

att kunna arbeta med familjens nuvarande situation, men även för att ha en inverkan 

preventivt. De professionellas stöd kan antas fylla en stödjande funktion då de arbetar aktivt 

med att stärka den enskilde individen samt finna ett nätverk som kan verka positivt för barnet. 

Mycket tyder på att intervjupersonerna i denna studie bygger upp ett nätverk kring barnen för 

att i förebyggande syfte kunna överlämna sin skyddsfunktion till en annan lämplig vuxen eller 

lämplig verksamhet i omgivningen när deras professionella insats upphör.  

 

5.1.4 SLUTSATSER 

 
• Barn som växer upp i riskmiljöer lever under liknande hemförhållanden och utsätts för 

liknande riskförhållanden.  

 

• De professionella försöker identifiera risk i barnens omgivning och samtidigt utgöra ett 

professionellt stöd genom att fungera som skyddsfaktor. 

 

• Okunskap, oförutsägbarhet, bristande stöd och oförmåga i handlande är exempel på 

riskfaktorer som de professionella identifierat i barnens vardag, därmed försöker de utgöra 

ett stöd för barnen genom att förmedla kunskap, förutsägbarhet, stöd och användbara 

verktyg. 
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• De professionella bygger upp ett nätverk kring barnen för att i förebyggande syfte kunna 

överlämna sin skyddsfunktion till annan lämplig vuxen eller lämplig verksamhet i 

omgivningen när deras professionella insats upphör.  

 

• Intervjupersonerna ger uttryck för att professionellt stöd kan fungera som skyddsfaktor för 

riskutsatta barn.  

 

5.2 STUDIENS SVAGHETER RESPEKTIVE STYRKOR 

Studien är kvalitativ och genomförd med hjälp av fem halvstrukturerade intervjuer.  

Intervjupersonernas beskrivningar ger belägg för att professionellt stöd kan fungera som 

skyddsfaktor för riskutsatta barn. Detta ger en beskrivning av det professionella stödets roll i 

det sociala arbetet. Det skall dock påminnas om att det är intervjupersonernas subjektiva 

upplevelser av sin roll i sin profession som presenteras i uppsatsen, vilket innebär att 

intervjupersonerna både kan överskatta och underskatta sin egen roll i sammanhanget. Det bör 

även tas i beaktande att studien är utförd på ett fåtal personer vilket kan medföra att en 

generell bild kan vara svår att skapa. De förhållanden som framkom i intervjuerna kan trots 

det användas vägledande i liknande studier. För att bidra till en mer könsneutral studie hade 

det varit möjligt att inte enbart intervjua kvinnor och bara få deras syn på sin roll som 

professionella stödpersoner. Det finns en medvetenhet om detta men frågan berörde däremot 

inte studiens syfte och ansågs därför inte ha någon större relevans. Såsom flertalet författare 

och intervjupersoner påpekat interagerar risk- och skyddsfaktorer med varandra samt har olika 

betydelse under olika perioder i livet, därav kommer intervjupersonerna i kontakt med olika 

typer av riskförhållanden. Detta medför att de kan inneha en gedigen kunskap inom området, 

vilket gör området intressant att undersöka. Det är av relevans att belysa hur risk- och 

skyddsfaktorer kan inverka och påverka barns uppväxt och utveckling. Det kan vara svårt i sin 

profession att se de brister och styrkor som finns runt barn som befinner sig i olika 

riskmiljöer. Genom att arbeta för att kartlägga och mobilisera skyddande faktorer kring barn 

och reducera riskaspekter kan man dock verka för en mer gynnsam utveckling. Dessa aspekter 

är väsentliga för socialt arbete och bör belysas i större utsträckning. Forskning kring risk- och 

skyddsfaktorer möjliggör därmed att den enskilde socialarbetaren kan identifiera risk- och 

skyddsaspekter i barnets omgivning. På så vis kan förebyggande arbete ske på individ-, 

familj- och samhällsnivå.  
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5.3 VIDARE FORSKNING 

Att studera professionellas roll i arbetet med riskutsatta barn samt betydelsen av risk- och 

skyddsfaktorer har varit intressant. Det har bidragit till en förståelse och kunskap om 

riskutsatta barn samt bidragit till att få en förståelse för hur arbete med liknande problematik 

kan ske. Forskningsfältet gällande risk- och skyddsfaktorer har expanderat de senaste åren och 

problemet har synliggjorts i större utsträckning än tidigare, detta är dock ett komplext 

fenomen som kräver vidare forskning. Det finns ett behov av att i vidare utsträckning 

undersöka betydelsen av risk- och skyddsfaktorer, identifiera deras inbördes relationer och 

betydelser i riskmiljö samt studera den roll de enskilda faktorerna utgör. En intressant fråga 

för vidare forskning är; har vi möjligheter att skapa motståndskraftiga barn genom att 

reducera riskfaktorer och producera skyddsfaktorer?  
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BILAGA 1 – INTERVJUMANUAL 
 
Bakgrund 
 
• Tidigare arbetsplatser relaterat till barn och ungdomsarbete (antal år, i vilken form)? 
 
• Nuvarande arbetsplats (antal år) 
 
• Berätta kort om arbetsplatsens verksamhet  
 
• Vilka barn erhåller hjälp av verksamheten (kriterier för deltagande)? 
 
• Hur länge går barnen hos er (genomströmning, antal barn/år)? 
 
• Sker det någon uppföljning av barnen som deltar i er verksamhet? 
 
• Upplever du en positiv eller negativ inställning hos familjen till att etablera en kontakt 

med verksamheten? 
 
• Finns det ett samarbete med andra verksamheter kring barnen? Vilka? 
 
 
 
Uppväxtmiljö 
 
• Hur ser familjekonstellationen oftast ut i de familjer du möter (ensamboende/samboende 

föräldrar, syskon, etc.)? 
 
• Hur ser hemförhållandena oftast ut i de familjer du möter (konflikter, kärleksfullhet, 

stress, lugn, aggressivitet, harmoni, lyhördhet)? 
 
• Hur ser föräldrarnas sysselsättning oftast ut i de familjer du möter (yrke/arbetslöshet, 

ekonomisk situation)? 
 
• Hur ser det sociala nätverket oftast ut i de familjer du möter (få/många kamrater, släkt, 

bekanta, vänner, grannar etc.)? 
 
• Vilka positiva och negativa inflytanden kan finnas i omgivningen runt de familjer du 

möter?  
 
• Finns det något annat betydelsefullt stöd i dessa barns omgivning (skola, fritids, 

socialtjänsten, kamratföreningar, idrottsföreningar etc.)? 
 
• Finns det några andra risker i dessa barns omgivning (skola, fritids, socialtjänst 

kamratföreningar, idrottsföreningar etc.)? 
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Stöd, resurser och brister 

 

• Hur jobbar du med riskutsatta barn som yrkesverksam inom din verksamhet? 
 
• Vilka riskfaktorer kan du som yrkesverksam identifiera i barnens omgivning? Hur 

identifierar du dessa riskfaktorer?  
 
• Kan du som yrkesverksam påverka de skyddande faktorerna hos/runt de barn du möter? 

Hur? 
  
• Kan du som yrkesverksam ha en negativ påverkan hos/runt de barn du möter? Hur? 
 
• Hur försöker du som yrkesverksam stärka de skyddande faktorerna hos/runt de barn du 

möter?  
 
• Kan du som yrkesverksam bli en del av denna stärkande process? Hur arbetar du mot 

detta? Kan detta mätas? i så fall hur? 
 

• Vad vill du i ditt yrke uppnå i arbetet med riskutsatta barn? Hur? 
 
• Hur upplever du som yrkesverksam föräldrarnas praktiska omvårdnad av dessa barn (mat, 

klädsel, vård, rutiner, gränssättning)?  
 
•  Om brister förekommer; Kan du bidra med delar i denna omvårdnad? Vilket stöd kan du 

utgöra? 
 
• Hur upplever du som yrkesverksam föräldrarnas känslomässiga omvårdnad av dessa barn 

(känslomässig tillgänglighet)?  
 
• Om brister förekommer; Kan du bidra med delar i denna omvårdnad? Vilket stöd kan du 

utgöra?  
 

 

 

 


