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ABSTRAKT:  

Studien undersöker barn som lever i ostabila hemmiljöer där föräldrar/en missbrukar alkohol 

och/eller narkotika. Vårt syfte var att undersöka vilka konsekvenser barn kan drabbas av och 

hur barns anknytning kan påverkas av att leva i en utsatt miljö där föräldrarnas förmåga att 

tillgodose barns behov är bristfällig. Vårt resultat visar att barn påverkas både fysiskt och 

psykiskt av att leva i en ostabil hemmiljö där det förekommer missbruk. Denna utsatthet kan 

leda till en otrygg anknytning, då föräldrarnas möjlighet att se sina barns behov är liten och 

föräldraförmågan är bristfällig. Allt i familjen kretsar kring missbruket, men ingen pratar om 

det, vilket leder till att barnen känner sig exkluderade och osynliga, både från sina föräldrar, 

men även från samhället där professionella inte lyckas genomskåda ett pågående missbruk 

inom familjen. I familjer där missbruk förekommer är också risken för våld och konflikter 

mellan föräldrarna stor, vilket direkt eller indirekt kan drabba barn i dessa familjer. Vår 

analys, med kopplingar till anknytningsteorin, påvisar att barns otrygga anknytning till sina 

föräldrar/er kan öka risken att barn hamnar i utanförskap, och blir socialt isolerade från sin 

omgivning, och förmågan att knyta nya kontakter påverkas. När det gäller våld och barns 

utsatthet påvisar anknytningsteorin att barn själva kan ta över ett aggressivt beteende och 

utföra våld utanför hemmet.  Diskussionen belyser socialtjänstens roll att förhindra att barn far 

illa, och hur viktigt vi anser det är att olika sociala miljöer där barn vistas, exempelvis skolan, 

samarbetar och kan upptäcka förekomster hos barn som kan tyda på en otrygg hemmiljö, där 

barn kan behöva extra hjälp och stöd.   

NYCKELORD: Anknytning, missbruk, konflikter, internaliserings- och 

externaliseringsproblem, kriminalitet och familj. 
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Inledning    

Som socialarbetare idag kan det vara relevant att känna till barns symptom och konsekvenser 

av att leva i en familj med missbruksproblematik. Socialtjänstens mål är att vidta åtgärder som 

gäller barn och deras bästa (SoL 1 kap, 2§) och att barn och ungdomar får växa upp under 

förhållanden som är trygga. Man eftersträvar också bra kommunikation med 

föräldrarna/vårdnadshavarna för att barn på bästa sätt ska få en bra personlig och social 

utveckling. Socialtjänstens arbete ska också främja att barn inte behöver växa upp under 

otrygga förhållanden och förhindra att barn far illa (SoL 5 kap 1§) (www.notisum.se, a).  Barn 

som växer upp i familjer med missbruksproblematik kan vara problematiska att finna, men det 

förekommer specifika tecken barn uppvisar som kan tyda på en ostabil familjesituation och ett 

aktivt missbruk. Dessa symtom kan synas i form av trotsighet, hyperaktivitet, huvudvärk och 

magont, även humörsvängningar kan förekomma hos dessa barn (Socialstyrelsen, 2009). Det 

framkommer i denna studies resultat att barn inte vågar prata om problemen som finns inom 

familjen, men att de gärna vill att personer ska se igenom familjen och avslöja sanningen. Här 

anser vi att professionella inom socialt arbete kan komma in och hjälpa och det underlättar då 

om man har kunskap om vilka symtom barnet kan uppvisa.                  

Professionella behöver kunna se barns symtom och vilka problem som kan uppstå. Man 

behöver även ha kunskap om anknytningsteorin då mycket av arbetet med barn handlar om 

anknytning och hur barn knyter an till sina föräldrar. Kunskap om anknytning kan innebära att 

problem tidigt upptäcks i familjer där en otrygg anknytning kan förekomma, en tidig 

iakttagelse kan underlätta arbetet för att hjälpa dessa familjer. Det är viktigt att arbeta nära 

barnet, föräldrarna och barnets omgivning, till exempel skolan, för att kunna upptäcka brister i 

anknytning och för att kunna förbättra situationen i familjen (Stiftelsen allmänna barnhuset, 

2004).  

Barn som växer upp i familjer där föräldrar/en har ett missbruk av alkohol och/eller narkotika 

kan påverkas negativt då föräldrarnas förmåga att tillgodose barns behov blir bristfällig. 

Föräldrarna blir mindre lyhörd och känslosamma när det gäller det bästa för deras barn, vilket 

resulterar i att barnen inte får den omvårdnad och trygghet de behöver (Socialstyrelsen, 2009). 

Det kan också bli påfrestande för barn då föräldrars närvaro kan vara begränsad 

(Socialstyrelsen, 2012). Konflikter är vanligt förekommande i familjer med 

missbruksproblematik, dessa konflikter kan öka stress nivån hos barn, och orsaka en 

försämrad relation mellan barn och deras föräldrar. Konflikter mellan föräldrar kan öka 
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konsumtionen av alkohol vilket i sin tur resulterar i att barns sociala anpassning och 

utveckling påverkas negativt (Keller, Cummings, & Davies, 2005). Att växa upp i en familj 

med bristfällig omsorg och avsaknad av trygghet kan leda till att barn bli tillbakadragna, 

vilket kan visas i form av ett aggressivt beteende eller en bristfällig jagutveckling 

(Socialstyrelsen, 2012).  

Det är viktigt att barn från början får en trygg uppväxt med faktorer som skyddar dem från 

senare problem i livet. I familjer där det förekommer missbruk existerar i många fall våld. 

Barn kan bli utsatta för kroppsligt våld, vanvård eller att de får bevittna våld i hemmet vilket 

kan medföra att de går emellan för att skydda någon part. Att behöva ta ansvar för föräldern 

eller behöva medla vid konflikter kan leda till framtida psykiska problem för barnen 

(Socialstyrelsen, 2012). Våld inom familjen kan också innebära en förhöjd risk av 

emotionellt, sexuellt och psykisk misshandel inom familjen. (Kroll, 2004).   

Barn som växer upp i familjer med missbruksproblematik har svårt att prata öppet om 

missbruket och den problematik det medför eftersom missbruket ses som en 

familjeangelägenhet. Barn påverkas av att inte kunna tala med andra utanför familjen, det ger 

dem en känsla av att vara undangömda. Barns frågor men också känslor kan inte besvaras och 

att behöva ljuga om problemet kan vara påfrestande (Socialstyrelsen, 2012). Studier har också 

visat att barn känner en aggression i att ingen försöker upptäcka hemligheten inom familjen, 

samtidigt som de är medvetna om hur svårt det kan vara för utomstående att se sanningen. 

Detta kan leda till att barn i framtiden tar avstånd från sina känslor och inte heller pratar om 

dem (Kroll, 2004).   

Att som barn leva i en ostabil hemmiljö där missbruk föreligger påverkar inte enbart deras 

utveckling negativt, utan kan också leda till ett framtida missbruk (Arria, Mericle, Meyers, & 

Winters, 2012). Det kan handla om allt från eget missbruk till psykisk ohälsa men också 

kognitiva och psykosociala störningar hos barnet. Forskning har kommit fram till skyddande 

faktorer som kan hjälpa dessa barn och ge en positiv inverkan. En trygg anknytning, men 

också en god relation till en professionell person eller andra omtänksamma vuxna är exempel 

på skyddande faktorer (Socialstyrelsen, 2009).   
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Definitioner    

Barn: När vi i vår studie syftar på barn är det enligt definitionen som framkommer av 

barnkonventionen, där barn är en individ mellan 0- 18 år (www.unicef.se).  

Missbruk: I uppsatsen används begreppet missbruk som syftar till både alkoholmissbruk och 

narkotikamissbruk. Vi använder här DSM IV (Diagnostic and statistical manual). DSM IV 

innehåller kriterier för missbruk och beroende. DSM har sju olika kriterier för att fastställa om 

ett beroende föreligger. DSM IV innehåller även fyra kriterier för att fastställa om ett 

missbruk föreligger. Missbruk handlar enligt DSM IV om när en individ inte kan fullgöra sina 

plikter i skola eller arbetslivet, eller där personens hälsa kan komma att skadas eller då sociala 

problem kan uppstå till följd av ett pågående missbruk (Kinney, J & Leaton, G. 1997).   

Föräldrar: I uppsatsen används begreppet förälder och omsorgsperson som syftar på den 

individ som antingen är biologisk förälder eller en individ som är utsedd till vårdnadshavare 

enligt föräldrabalken (1949:381) Kap 6 3§ (www.notisum.se, b).   

Internaliserings- och externaliseringsproblem: När det gäller förekomst av problem som barn 

kan drabbas av förekommer det främst två former, internaliseringsproblem vilket innebär 

ledsamhet, oro och ångest, eller externaliseringsproblem vilket innebär aggression och 

utåtagerande beteende (Fals-Stewart Kelley, Fincham, Golden & Logsdon, 2004).   

Problemformulering    

Hur barn relaterar till sina föräldrar ser olika ut beroende på hur de blir behandlade. Likaså ser 

anknytningen olika ut beroende på hur det känslomässiga samspelet mellan barn och föräldrar 

ser ut (Killén, 2009). Barn ska inte behöva växa upp med en ostabil hemsituation som de inte 

kan påverka eller förändra, en situation och miljö som på ett negativt sätt kan påverka barn 

senare i livet. Att växa upp och leva med föräldrar/er som missbrukar kan skapa denna 

ostabila miljö och en negativ utveckling för barn.   

Syfte      

Syftet är att systematisera relevant forskning och sammanställa forskningsresultat om vilka 

konsekvenser barn kan få av att växa upp med missbrukande föräldrar/er och hur barns 

anknytning till föräldrarna påverkas av detta.     
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Frågeställningar    

- Hur påverkas barn av att växa upp med föräldrar/er som missbrukar alkohol och/eller 

narkotika?  

- Vilka konsekvenser kan dessa barn få, både i form av psykiska och fysiska 

konsekvenser?    

- Hur kan dessa familjeförhållanden och konsekvenser påverka anknytningen för barn?  

Teori  

Anknytningsteorin  

Anknytningsteorin, även kallad bindningsteori, är ett beteende en individ har för att kunna 

knyta an till andra individer (Bowlby, 1994). Barns förmåga att knyta an till sina 

omsorgspersoner finns alltid där, oavsett hur omsorgspersonerna behandlar dem. Många barn 

utvecklar en trygg anknytning som innebär att man känner sig skyddad av sina 

omsorgspersoner och man känner att personerna finns tillgänglig för barnet till exempel när 

det behöver tröst (Killén, 2009). För barn är det viktigt med vetskapen om att de kan knyta an 

och känna att det finns andra tillgängliga individer som är mottagliga för barnet och ger dem 

en känsla av trygghet (Bowlby, 1994). Barn med en trygg anknytning är självständiga och kan 

på ett bra sätt styra sina känslor och har sällan problem med sitt beteende, de har också lätt att 

knyta kontakter med andra individer (Killén, 2009) För en trygg anknytning krävs det att 

föräldrarna är lyhörda för sitt barn, man måste som förälder kunna tolka sitt barns signaler och 

kunna avgöra vad barnet kräver. Barnet ska veta att det kan få förälderns uppmärksamhet när 

det behövs. Finns denna lyhördhet hos föräldrarna påverkar det kvaliteten på anknytningen 

hos barnet positivt (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2010). Det finns också barn 

som inte får skydd eller trygghet av sina omsorgspersoner då de inte är emotionellt 

närvarande, barn är inte säkra på att få tröst och någon som skyddar dem. Dessa barn 

utvecklar en otrygg anknytning. Barnen får inte hjälp med sin personlighetsutveckling eller 

sina behov. Barn med en otrygg anknytning till sina omsorgspersoner har i större utsträckning 

problem med sitt beteende, de har också svårt att knyta kontakter till andra individer och 

samspela med dem, och har ofta en dålig självkänsla. Ett barn med otrygg anknytning kan 

också överdriva sina känslor gentemot modern för att få tillgång och uppmärksamhet, barnen 

kan också ha ett aggressivt förhållningssätt eller ett beteende som visar på hopplöshet (Killén, 

2009).   
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Anknytningsteorin belyser barns förmåga att söka närhet till främst modern. Kontaktsökandet 

till modern, vilket ter sig i uttryck att barn söker moderns uppmärksamhet genom leenden, är 

ett sätt att stärka anknytningen (Levander, 2007). Den tidiga anknytningsteorin utgick från 

moderns och barns relation då moderns roll sågs som den som gav barnet mat och därför gav 

barnet dess primära och sekundära behov, där personlig relation såg som det sekundära. Det 

ansågs sedan vara fel, då det tolkas som att barnet enbart tyr sig till den person som matar 

dem (Bowlby, 1994). Detta har av många setts som en utav anknytningsteorins brister, att 

antagandet att samspelet mellan mor och barn har en speciell betydelse (Broberg et al, 

2010).    

Senare undersökningar har visat att faderns roll har en näst intill lika stor inverkan på barns 

anknytning, och barn kan lika väl ha en trygg anknytning till sin far som till sin mor. 

Forskningen visade att barn som hade en trygg anknytning till både moden och fadern var 

säkrast och tryggast. Under de första åren när anknytningen utvecklas till modern eller fadern 

visar forskning att det beror på hur moden eller fadern behandlat barnet under åren (Bowlby, 

1994).  

Förutom kritiken att anknytningsteorin överdrivit betydelsen av moderns samspel med barnet 

som den primära vårdnadshavaren så har även andra brister påpekats. En utav dem är att det 

finns en brist i den uppmärksamhet som lagts på barns förmåga att återhämta sig från 

påfrestningar och en otrygg anknytning och för lite uppmärksamhet har lagts på de 

stressfaktorer som finns i miljön runt barnen. Forskning visar att barn har en bättre förmåga 

att återhämta sig efter påfrestningar än den bild som målas upp i anknytningsteorin där barn 

ses som sköra och sårbara (Broberg et al, 2010)    

Separationsångest definieras som en separation som skapar ångest att förlora någon eller bli 

skild från något man älskar. Det kan påverka anknytningen genom att det skapar fruktan hos 

barnet att bli övergiven. Rädslan att bli övergiven kan ha stor inverkan på barnet och kan 

skapa vrede och ångest. Även våld inom familjen påverkar anknytningen på så vis att det kan 

leda till psykiatriska problem och att barn som bevittnar våld mellan föräldrarna kan senare ta 

över detta beteende och de kan fortsätta med barnet (Bowlby, 1994).      
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Metod   

Design     

Som design har systematisk litteraturstudie använts, det innebär att man besvarar en tydlig 

frågeställning utifrån relevant forskning. Frågeställningen besvaras genom att man 

identifierar, väljer, värderar men även att man analyserar relevant forskning, som är 

vetenskapligt granskad, kring ett valt område/fråga. En systematisk litteraturstudie innebär att 

man först identifierar och kommer med en bra formulerad frågeställning som grund, som man 

sedan utgår ifrån. Man använder en tydlig metod när det gäller sökning av relevant forskning 

som kan besvara den tidigare ställda frågeställningen. Metoden består av en presentation av 

valda sökkriterier samt relevanta sökord och databaser. Tydliga exklusion- och 

inklusionskriterier skapas för vilken forskning man ska utesluta och vilken man ska inkludera, 

icke relevant forskning väljs således bort, och en motivering till detta ges. Systematiska 

litteraturstudier bör baseras på ny forskning, och det är därför användbart att exkludera 

forskning som gjorts innan ett angivet år. Man använder sig av den forskning man anser 

relevant och som passar i de sagda inklusionskriterierna, denna forskning kvalitetsgranskar 

man sedan. För att sedan sammanställa resultatet i den systematiska litteraturstudien utgår 

man från en lämplig analysmetod (Forsberg & Wengström, 2003).      

Datainsamling och urval  

För att hitta relevanta artiklar till vår systematiska litteraturstudie använde vi oss av databasen 

ProQuest Social Sciences och av manuell litteratursökning. Manuell litteratursökning innebär 

att man, när man hittat en relevant artikel går igenom vilka referenser den har för att kunna 

hitta ytterligare relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2003). Vi gjorde våra sökningar 

mellan den 8 oktober till den 24 oktober 2012, våra sökresultat på antal träffar visar då de 

artiklar som var publicerade under den givna perioden. Totalt består litteraturstudien av 10 

artiklar som följer studiens syfte. När vi sökte artiklar utgick vi från olika inklusionskriterier. 

Dessa kriterier innebar att artiklarna skulle vara peer reviewed, alltså granskade av forskare 

som är insatta i ämnet och som efter en process godkänt artikeln (search.proquest.com). 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000 – 2012 och enbart artiklar skrivna på 

engelska. Vi valde även att använda oss av både kvantitativa och kvalitativa artiklar, eftersom 

dessa artiklar passade vårt syfte och för att erhålla olika resultat i studien. Den kvalitativa 

artikeln kunde bidra med barn och föräldrars egna utsagor på ett annat sätt än de kvantitativa. 
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Våra exklusionskriterier bestod av att sortera bort artiklar publicerade före 2000 då fokus låg 

på nya forskningsresultat. Vi valde även att sortera bort artiklar skrivna på svenska då vi 

ansåg att dessa inte har lika stor bredd som artiklarna skrivna på engelska.   

Efter sökningar baserade på våra inklusionskriterier granskade vi artikelns titel om denna var 

relevant för oss, ansåg vi titeln relevant fortsatte vi genom att läsa artikelns abstrakt.  Efter att 

ha avgjort vilka artiklar som matchade vårt syfte lästes artiklarna i fulltext och därefter gjorde 

vi ännu en bedömning om de motsvarade vårt syfte då vi kvalitetsgranskade artiklarna för att 

se om de motsvarade den kvalitet vi eftersträvar i vårt arbete. Då artiklarna var peer review 

och granskade av forskare ansåg vi att artiklarnas huvudresultat och tillvägagångssätt höll en 

tillräcklig standard, och detta förstärktes efter att kvalitetsgranskning gjorts. Vi har endast 

använt forskning som svarat på vår problemformulering och vår frågeställning. Här valdes en 

artikel bort efter att ha lästs i sin helhet, då vi ansåg artikelns innehåll inte överensstämde med 

vårt syfte.   

Genom att göra en manuell litteratursökning hittade vi artikeln ”Parental problem drinking 

and children’s adjustment: Family conflict and parental depression as mediators and 

moderators of risk”, från referenslistan på artikeln ”Parental problem drinking and children’s 

adjustment: Attachment and family functioning as mediators and mediators of risk.” Vi har 

gjort våra sökningar genom att sätta samman våra sökord med antingen " eller AND. Nedan 

har vi gjort en tabell för att visa vilka olika sammansättningar av våra sökord vi använt och 

hur många användbara artiklar de gett.  I tabellen förekommer en artikel "Living with an 

elephant: Growing up with parental substance misuse" vars hela namn använts som sökord, 

detta enbart då denna artikel är hämtat från en C uppsats, vars syfte liknade vårt, och denna 

artikel lämpade sig bra för vårt valda syfte.   

Några av artiklarna vi använt oss utav förekommer under många sökord, då sökorden i sig 

behandlar vårt ämne och syfte. Vi har då valt att ändå använda de sökord som gav oss artikeln 

från början, även om artikeln dyker upp under andra sökord senare.       
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Tabell 1    

Dataanalys  

När det gäller dataanalys har vi valt att använda innehållsanalys som innebär att forskaren 

identifierar specifika mönster eller teman i en text, genom att systematiskt klassificera den 

data man hittat. Det finns olika metoder inom innehållsanalys, en av metoderna är manifest 

Översikt av sökval 

samt antal artiklar 

Databas      

Sökord      Antal 

Träffar      

Lästa 

abstract      

Lästa 

artiklar      

Utvalda 

artiklar      

ProQuest      

"Substance abusing 

parents” AND 

consequences AND 

children     

19 7   

 

2 1 

ProQuest      

”Substance abusing 

parents” AND 

consequences AND 

children AND 

attachment     

9     4    

       

 2    

       

1     

 ProQuest    

       

 “Children” AND 

“drug using parents”    

28    4   

       

1   

       

1     

ProQuest     

       

Living with an 

elephant: Growing  up 

with parental 

substance misuse.    

3    1     

       

1     1    

     

ProQuest    

Children in alcohol 

and drug abusing 

families    

930     5    1   1    

ProQuest    

Fathers drinking AND 

children AND 

adjustment   

723    4    1   1    

 ProQuest    

"Parental problem 

drinking" AND 

childrens adjustment    

43    9    1   3   
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innehållsanalys vilket innebär att forskaren analyserar det som man direkt ser som mönster i 

texten (Forsberg & Wengström, 2003). Vårt tillvägagångssätt för att hitta specifika teman i 

våra artiklar började med att hitta relevant information som besvarade vårt syfte och 

frågeställningar, detta gjordes genom att information som berörde konsekvenser eller 

anknytning markerades och sammanställdes sedan till en gemensam text. Utifrån denna text 

kategoriserades gemensamma nämnare som olika forskare kommit fram till i sin forskning, 

dessa gemensamma nämnare och teman sammanställdes sedan till rubriker som kan ses i vårt 

resultat.   

Etiska aspekter  

Det finns en etisk prövningslag vars syfte är att skydda människor som ska medverka i 

forskning, både fysisk och psykisk men även integritetsmässigt (www.vr.se). Etiska aspekter 

ska alltid tas i beaktning, detta gäller också inför att göra en systematisk litteraturstudie. Det 

är viktigt att man ser till att den relevanta forskning man hittat är granskad av den etiska 

kommittén (Forsberg & Wengström, 2003).  Alla våra vetenskapliga artiklar vi funnit som 

relevant forskning har varit peer reviewed, därför utgår vi ifrån att dessa artiklar innan 

publicering är etiskt granskade och godkända.      

Kvalitetsgranskning     

Som ett ytterligare steg i att välja ut våra artiklar använde vi två olika bedömningsmallar för 

att fastställa om artiklarna höll en kvalitet vi var nöjda med. Vi använde en mall för de 

kvantitativa artiklar och en för den kvalitativa artikeln. Mallen för de kvantitativa artiklarna 

kommer från en, i Forsberg & Wengström (2003), omarbetad version av RNCs (Royal college 

of nursing) och ligger som bilaga ett (www.rcn.org.uk).  Mallen är uppdelad i fem områden 

och vi började med att avgöra hur syftet och frågeställningarna var formulerade och hur 

tydligt beskriva de var. I nästa steg undersökte vi hur urvalet valts ut och om det tydligt 

framkom vilka inklusion/exklusionskriterier som fanns. Därefter fokuserar mallen på vilka 

mätmetoder forskarna använt sig av och om reliabiliteten och validiteten fanns i åtanke och 

om dessa tas med i artikeln. Utifrån mallen studerade vi även om forskningsresultatet går att 

generalisera till en annan population.    

För att granska vår kvalitativa artikel använde vi mallen Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP). CASP utvecklades i Oxford 1993 för att hjälpa till att avgöra och bedöma kvaliteten 

på artiklar. CASP är även till som ett hjälpmedel i att ställa rätt frågor (www.casp-uk.net). 
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Mallen finns som bilaga två. CASP består av tio frågor som ger en överblick av kvaliteten på 

artikeln. Den är uppbyggd på ett liknande sätt som den kvantitativa mallen och börjar med att 

avgöra om syftet framkommer tydligt. Därefter fokuserar den på om forskarna använt sig av 

relevant forskningsdesign och om urvalet gjorts på rätt sätt. Mallen tar även upp om etiska 

aspekter tagits i beaktning och om intervjuarens roll i intervjusituationen kan ha påverkat 

svaren från respondenterna. Man tittar även på om det finns en tydlig beskrivning av 

resultatet.   

Resultat  

Resultaten är strukturerade efter de teman som framkom i enlighet med vår innehållsanalys, vi 

strukturerade teman och gemensamma nämnare för de olika artiklarna och deras innehåll som 

slutligen kan ses som rubriker. Resultatet avslutas med en analys, där vi belyser 

anknytningsteorin som kopplas till vårt resultat.   

Anknytning     

Det är viktigt för barn att få en trygg anknytning till sina föräldrar. Att både leva i en familj 

med missbruksproblem och ha en osäker anknytning till föräldrarna kan leda till senare 

problem för barns samspel med andra människor. Alkohol och/eller narkotikamissbruk har en 

negativ inverkan på barns förmåga att knyta an till sina föräldrar. I familjer där fadern 

missbrukar finns det ofta en negativ och osäker anknytning mellan far och barn, där kan man 

se en betydlig skillnad i anknytningen jämfört med barn vars far inte har ett missbruk.  Barns 

otrygga anknytning till sin far kan också kopplas samman med andra problem, som sociala, 

kognitiva och attitydproblem hos barn. Sociala problem finner man också hos barn som har en 

otrygg anknytning till sin mor (El-Sheikh & Buckhalt, 2003).  

Även konflikter inom familjen kan bidra till en otrygg anknytning (Keller et al, 2005). En 

faktor som är till hjälp för barnen är om man åtminstone har en säker anknytning till en utav 

föräldrarna (El-Sheikh & Buckhalt, 2003).  

Attitydproblem hos barn       

Barns attityd i familjer där föräldrar/en har missbruksproblem försämras av ett flertal olika 

riskfaktorer under utvecklingen, några av dessa är inte en direkt konsekvens av missbruket 

men relaterar till det, till exempel störningar i familjens sätt att fungera. Barns dåliga attityd 
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har relaterats till störningar i relationen mellan barn och förälder, både när barnet är ungt och i 

senare ungdom och följer likaså med in i vuxen ålder. Vuxna barn till missbrukare visar på ett 

ökat utanförskap i motsats till familjer med en balanserad sammanhållning och inställning 

(El-Sheikh & Buckhalt, 2003).   

Attitydproblem hos barn har många orsaker, man har genom studier uppvisat att en dålig 

relation mellan föräldrar/er som missbrukar och deras barn kan vara en utav dem. Barns 

attitydproblem förbättras emellertid om föräldern i fråga fått/får behandling för sitt missbruk 

(Arria et al, 2012). Andra faktorer som kan påverka barns attitydproblem är barnmisshandel, 

konflikter mellan föräldrarna, eller mellan föräldrar och barn. Beroende på hur barnet hanterar 

dessa konflikter avgörs om deras attityd påverkas eller inte (El- Sheikh & Flanagan, 2001).    

Konflikter mellan föräldrarna   

Konflikter mellan föräldrar är en stressfaktor som försämrar föräldraskapet. När föräldrarna 

missbrukar är det associerat med en dysfunktionell familj och konflikter mellan föräldrarna, 

vilket har ett stort inflytande på barns utveckling (Keller et al, 2005).   

Studier visar att konflikter mellan föräldrarna kan öka fäders missbruksproblem och samtidigt 

försämras deras känslighet gentemot barnet. Samma studie visar också att konflikter mellan 

föräldrar och barn är det största problemet när det gäller fäders missbruksproblem och barns 

externaliseringsproblem. Det fanns även en koppling mellan fäders missbruksproblem och 

internaliseringsproblem hos barnen och den största orsaken var de konflikter som skedde 

mellan far och barn (El- Sheikh & Flanagan, 2001). Annan forskning har också visat på att 

missbruksproblem är en risk för barns anknytning och utveckling. Forskningen visar också på 

att fäders missbruksproblem har ett samband med barns psykosociala problem (Burdzovic & 

O’Farrell, 2006).    

Moderns missbruksproblem är relaterat till barns sociala och beteende problem och denna 

relation har samband med konflikter mellan föräldrarna, och föräldrar och barn (Keller et al, 

2005). Många av de internaliserings- och externaliseringsproblem hos barn sägs kunna 

förklaras av de konflikter som pågår mellan föräldrarna och mellan barn och föräldrarna, 

dessa konflikter är i sig relaterade till det missbruksproblem som finns i familjen (El- Sheikh 

& Flanagan, 2001). Konflikterna resulterar i dåligt föräldraskap, som i sin tur kan ge vidare 

problem för barn (Keller et al, 2005).  Barn, vars föräldrar löser konflikter med fysisk 



16 

 

aggression, kan använda samma metod mot kamrater, vilket resulterar i 

externaliseringsproblem som antisocialt beteende (Fals-Stewart et al, 2004). Studien Living 

with an elephant: Growing up with parental substance misuse visade även på att föräldrars 

konflikter var en källa för stress och ångest för barn (Kroll, 2004).   

Våld inom familjen     

Forskning visar, som vi tidigare påpekat, att föräldrars missbruk kan påverka barns 

anknytning, familjens energi och relationerna inom familjen. I familjer där missbruk 

förekommer, finns också en förhöjd risk för våld. Man har funnit samhörigheter mellan 

föräldrars missbruk och emotionell, sexuell och psykisk misshandel inom familjen (Kroll, 

2004). Det finns även ett samband mellan faderns missbruksproblem och förekomsten av 

fysiskt våld inom familjen (Keller et al, 2005).  

Föräldrars narkotikamissbruk och dess påverkan på barn  

Forskning visar att barn från narkotikamissbrukande familjer har större internationaliserings- 

och externaliseringsproblem, och högre nivåer av depression och ångest än barn från familjer 

med alkoholmissbruk eller där inget missbruk förekommer. I familjer där föräldrarna 

missbrukar narkotika förekommer det även fysiskt våld i större grad och deras barn bevittnas 

mer konflikter mellan föräldrarna. I familjer där fadern har ett narkotikamissbruk rapporteras 

fler dysfunktionella disciplinära metoder och fadern är mindre engagerade i att beskydda sina 

barn än i familjer där fadern har ett alkoholproblem eller där inga missbruksproblem finns 

(Fals-Stewart et al, 2004).    

I familjer där narkotika är vanligt förekommande är det vanligt med relationssvårigheter, men 

även verbala och fysiska aggressioner. I dessa familjer utsätts barn för känslomässiga 

störningar och visar på mer negativa effekter, bland annat i form av psykosociala funktioner 

för barn, än familjer där alkohol är vanligt förekommande. Moderns användande av narkotika 

kan på ett negativt sätt påverka barns sociala och intellektuella utveckling. Forskning visar 

också att moderns narkotikamissbruk har en större skadlig effekt på familjens fungerande än 

om fadern missbrukar (Kelley & Fals- Stewart, 2002).   Hushåll där en eller båda föräldrarna 

är beroende av narkotika är ofta instabila och kaotiska platser där olika former av brottslig 

verksamhet förekommer. Barn kan bli utsatta för olika narkotikarelaterade händelser som 

langning, men även vara närvarande när föräldrarna tar sin narkotika. Barnen får även 

bevittna narkotikans effekt på föräldrarna och hur de påverkas av den. När föräldrarna 
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använder narkotika i en miljö där barnen vistas finns den en risk att barns egen exponering 

kan påverka deras attityd gentemot narkotika och ett kriminellt beteende (McKeganey et al, 

2002).  Användning av narkotika, där man främst syftar på opiater och kokain, är relaterat till 

ett kriminellt beteende där risken är överhängande att föräldern blir arresterad för 

narkotikabrott. Stor del av all narkotika förekommer illegalt vilket skapar ett 

hemlighetshållande i miljöer där narkotikan används. Detta skapar isolering för 

narkotikamissbrukande individer och deras familjer. I motsvarighet till denna mörkläggning 

finns alkoholen, som idag är socialt accepterad och laglig att konsumera (Fals-Stewart et al, 

2004). Barn som lever i dessa miljöer kan utsättas för försummelse, våld och deras liv och 

vardagsrutiner kan bli störda till följd av föräldrars missbruk. Barn inom dessa familjer har 

även visat sig ha en ökad risk för en rad komplikationer som beteendeproblem, social 

isolering och vanvård (McKeganey et al, 2002). Undersökningar som har inkluderat urval från 

familjer där fadern har ett alkoholmissbruk, och familjer där fadern har ett narkotikamissbruk, 

visar att familjer som har ett narkotikamissbruk har större svårigheter, som inverkar på barns 

attityd, sämre anpassning och en högre nivå av våld (Fals-Stewart et al, 2004).  

Barns vardag blir lidande  

Följande tankar framkom i en undersökning, där en mor reflekterade över sitt tidigare 

levnadssätt och beteende.”When i was coming off, i remember thinking, ´God, I chose heroin 

over my own life and put it before my children’s lives” (McKeganey, Barnard & McIntosh, 

2002, s.236).  Vanliga hushållssysslor som att ge barnen mat, att lägga barnen på kvällen, men 

också att ta dem till och från skolan blir lidande som ett resultat av förälderns fokus på deras 

eget missbruk.  

Många av föräldrarna som intervjuats i studien Paying the price for their parent’s addiction: 

meeting the needs of the children of drug-using parents är medvetna om hur deras missbruk 

påverkat deras barn, och hur deras möjlighet att agera varit liten, och att det har påverkat 

barnens utveckling. Studien visar även att barn har fått ta ett vuxet ansvar, och behövt ta hand 

om både sig själva och sina syskon (ibid).    

Skammen inom familjen, och att inte våga prata    

Barn som lever i familjer med missbruksproblematik lär sig i tidig ålder att inte prata om 

problemet som finns inom familjen. En anledning till att man inte kan eller vill prata om 

problemet är att barn känner skam och rädsla inför att andra familjer och samhället ska få 
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kännedom om vad som pågår inom familjen. Att inte våga prata om problemet leder till att 

barn inte vågar söka hjälp och dem isolerar sig där med från eventuell hjälp från 

professionella. Barn känner dock vemod över att så starkt behöva hålla hemligheten inom 

familjen. I många fall vill barnen att någon ska "komma på" vad som pågår och se vilka 

problem som finns inom familjen. De hoppas att någon ska hjälpa dem och att de ska kunna 

prata med någon om det. Barn i dessa familjer känner sig ofta utestängda och exkluderade. 

Det bidrar till en känsla att vara oönskade och avvisade men även betydelselösa av sina 

föräldrar som sätter andra behov, som sitt missbruk, före sina barn. Forskning visar hur 

känslan av att vara övergiven finns hos många barn, både från sina missbrukande föräldrar/er 

men även från den eventuella förälder som inte missbrukar. Individer som har en 

missbruksproblematik kräver mycket energi från andra närstående, vilket bidrar till att även 

om endast en förälder missbrukar i familjen, kan denna kräva mycket energi från den förälder 

som inte missbrukar, vilket leder till att båda föräldrarna brister i omsorgen om sina barn. 

Missbruk i familjer innebär också en högre risk för separation mellan föräldrarna. Barn 

upplever separation olika, vissa påverkas negativt där känslor som rädsla uppkommer i tron 

att barnen ska bli övergivna, samtidigt kan separation upplevas som något positivt, där 

konflikter och våld som innan förekommit i stor utsträckning upphör (Kroll, 2004).     

Missbruket skapar förnekelser och hemlighetshållande gentemot andra utomstående, vilket 

leder till att missbruket blir centralt inom familjen, deras liv kretsar kring det. Familjens rytm 

handlar om att tillgodose missbrukarens behov, detta skapar ett komplicerat förhållande 

mellan familjekonflikter, och missbruket. När man i studien Living with an elephant: 

Growing up with parental substance misuse läste sammanfattningar om barns egna åsikter om 

det egentliga problemet, bestod det i stor utsträckning inte om själva missbruket, utan de 

konsekvenser som missbruket förde med sig. En av dessa konsekvenser var att missbruket 

ofta leder till ett aggressivt beteende och därmed i många fall hårdhänt behandling mot 

barnen. Många barn kände också att de ville ha någon att lita på när det gällde att kunna prata 

om vad som pågick i familjen, de vill bli hörda och lyssnade på (Ibid).   

Utvecklingar av olika problem hos barn   

Barn till föräldrar som har missbruksproblem har en hög förekomst av psykiska symtom, och 

större sannolikhet att drabbas av en diagnostiserad psykisk störning, än barn vars föräldrar 

inte har ett missbruk (Kelley & Fals- Steward, 2002).  Forskning om barns internalisering- 

och externaliseringsproblem visar att problemen är mer omfattande hos de barn som har 
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missbrukande föräldrar och själva har psykologiska problem. Vid utveckling av 

internaliseringsproblem hos barnen spelar föräldrarnas beteende en stor roll. I familjer där 

modern haft internaliseringsproblem, samtidigt med ett missbruk, visar modern på sämre 

förmåga att vara konsekvent med disciplinen och tillsynen av barnen är sämre. Sett ur ett 

könsperspektiv har det i jämförelser visats att det är störst problem bland vuxna kvinnor som 

vuxit upp med missbrukande föräldrar än hos vuxna män. Äldre barn visar även mer på 

tillgivenhetsstörningar medan yngre barn visar på mer oro (Burstein, Stanger, Kamon, & 

Dumenci, 2006). Internaliserings- och externaliseringsproblem kan ses som en svårighet att 

reglera sina känslor, detta kan ses i familjer där det råder konflikter då detta kan påverka 

barnens sätt att hantera sina känslor (El- Sheikh & Flanagan, 2001).    

Föräldrars missbruk av alkohol och/eller narkotika har i många fall kopplats samman med 

barns risk för att själva komma att missbruka senare i livet, det visas även att det kan leda till 

tidiga problem i uppförandet och misslyckande i skolan. Ett flertal studier har visat på att 

föräldrar som aktivt använder alkohol och/eller narkotika har nedsatt föräldraförmåga vilket 

förvärrar riskfaktorerna i familjemiljön. Barn med missbrukande föräldrar som återfallit i 

missbruk efter behandling, visar på fler symptom när det gäller känslomässiga störningar än 

barn till föräldrar som återhämtat sig från sitt missbruk. Barn till föräldrar som lyckats 

återhämta sig, visade på en bättre familjesituation med större tilltro till familjemedlemmarna, 

än familjer där föräldrar inte lyckats återhämta sig (Arria et al, 2012).    

Ökat narkotikaanvändande har under senare år associerats med mindre kontroll, fler former av 

disciplinära åtgärder i form av straff och mindre diskussioner inom familjen. Moderns ökade 

användande av narkotika/alkohol var sammanfört med mindre lydiga, mer aggressiva och 

sämre integrerade och anpassande barn (McKeganey et al, 2002). En granskning tyder på att 

missbruk förknippas med, auktoritära eller otillåtna stilar av föräldraskapet och orealistiska 

förväntningar på barns förmågor. Individer som ofta är berusade kommer sannolikt inte att 

utveckla en konsekvent disciplinär strategi eller vara känslomässigt tillgänglig för sina barn. 

Vidare kan behandlande nivåer av missbruksproblem relateras till psykopatologi, såsom 

depression, ekonomisk utsatthet och dålig fysisk hälsa som kan bidra till barns negativa utfall 

(Keller et al, 2005). Högre sammanhållning och anpassningsförmåga inom familjen är 

skydds- och stabiliseringsfaktorer i relation till externaliseringsproblem som annars relateras 

till föräldrarnas missbruksproblematik. Det visas också ett samband mellan 

missbruksproblematik, internalisering- och sociala problem hos de familjer där det är sämre 
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sammanhållning och anpassningsförmåga. Hög sammanhållning och anpassningsförmåga är 

en skyddsfaktor mot sociala, externalisering- och internaliseringsproblem (El-Sheikh & 

Buckhalt, 2003).    

Barns psykosociala symtom och föräldrars missbruk är nära relaterade till varandra. Studier 

visar att barns ålder inte är en avgörande faktor för att förutsäga anpassning över tid, åldern 

visade inget samband med hur barnets anpassning påverkades av fäders missbruk (Burdociv, 

& O’Farrell, 2006). Det finns studier som visar att när fadern återhämtar sig från missbruk, 

uppvisar barn en betydande förbättring när det gäller psykosocial funktion och att dessa 

förbättringar kan förstärkas genom par-beteende terapi som en primär behandling som 

föräldrarna genomgår (Kelley & Fals- Steward, 2002).     

Analys  

Resultatet av denna studie visar att barn som växer upp under missbruksproblematik kan 

påverkas av detta senare i livet i form av utanförskap (El-Sheikh & Buckhalt, 2003). 

Anknytningsteorin menar att barn som växer upp under otrygga förhållanden och utvecklar en 

otrygg anknytning till sina föräldrar/er har större risk att drabbas av problem med sitt 

beteende. Det sociala samspelet till andra människor kan också rubbas, och att knyta an nya 

kontakter kan bli en stor utmaning för dessa barn, vilket ökar deras utanförskap (Killén, 

2009).  

Den tidiga anknytningsteorin antyder att barn påverkas mest om modern inte är närvarande, 

då teorin belyser vikten av att modern visar barnet uppmärksamhet och trygghet, vilket annars 

leder till att barn överdriver sina känslor gentemot modern som en metod att få 

uppmärksamhet och den närhet barn anser sig sakna (Killén, 2009). Även barns första kontakt 

genom leenden sker som ett sätt att söka en närhet, trygghet och en bra anknytning till främst 

modern (Levander, 2007). Forskare som Kelley & Fals- Stewart, (2002) påvisar att moderns 

missbruk skadar barns utveckling och fungerande mer än om fadern missbrukar. El-Sheikh & 

Buckhalts, (2003) resultat visar att barn får en otrygg utveckling i form av sociala problem 

oberoende om mor eller far missbrukar. Detta kan ses i anknytningsteorin som antyder att 

barn kan få en trygg anknytning till både mor och far, hur denna anknytning ser ut beror, 

enligt anknytningsteorin, på hur fadern och/eller modern behandlar barnet (Bowlby, 1994).   

Missbruksproblem inom familjen kan förhöja risken för separationer mellan föräldrar, 

Forskning påvisar att barn drabbas olika av separationer, där en del barn påverkas strakt av 
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separationsångest, och känslan av att bli eller vara övergivna (Kroll, 2004). 

Anknytningsteorin menar att just separation kan handla om en situation där en ökad risk kan 

uppstå, som exempel ett barn som lever i familjer med missbruk kan se separation som något 

mycket skrämmande, då barn kan tro att de ska bli övergivna (Bowlby, 1994).    

Konflikter mellan föräldrar och förekomsten av våld inom familjer med en 

missbruksproblematik skapar en förutsättning för dåligt föräldraskap och påverkar föräldrars 

relation till deras barn (Keller et al, 2005). Inom familjer med missbruksproblematik är risken 

för våld förhöjd, och kan te sig olika i uttryck, både fysisk och psykiskt men även sexuellt 

(Kroll, 2004). När det gäller konflikter och våld påvisar anknytningsteorin att detta kan bidra 

till att barn utvecklar psykiatriska syndrom, men också att barn själva kan ta över det 

aggressiva beteendet våld för med sig och utöva detta beteende utanför hemmet (Bowlby, 

1994). Även forskaren Fals-Stewart et al, (2004), visar på liknande resultat där forskaren 

menar att barn tar efter föräldrars beteende där följden för dessa barn kan bli ett antisocialt 

beteende.   

Något som också påverkar anknytningen är föräldrarnas lyhördhet. I familjer med 

missbruksproblematik blir föräldrarna mindre lyhörda när det gäller att tillgodose barns behov 

(Socialstyrelsen, 2009) vilket påverkar anknytningen negativt. Att vara lyhörd för sina barns 

behov är viktigt för att skapa en trygg anknytning. Saknas förmågan att vara lyhörd är det 

svårt att avgöra vad barnet behöver (Broberg et al. 2010). I familjer där föräldrarnas lyhördhet 

är bristfällig och barn är osäker på att få uppmärksamhet när det krävs, bidrar det till 

utvecklandet av en otrygg anknytning (Keller et al, 2005). En trygg anknytning innebär att 

barn har vetskap om att få trygghet och värme, något som skapar bra förutsättningar i livet, då 

dessa barn visar mer på social kompetens och förmågan att styra känslor (Killén, 2009).  
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Diskussion och slutsats      

Vår ambition har varit att kartlägga vilka konsekvenser som kan drabba barn i ostabila 

hemförhållanden där missbruk av alkohol och/eller narkotika är vanligt förekommande och att 

koppla detta till anknytningsteorin. Resultat påvisar att barn som lever i en ostabil miljö där 

föräldrars förmåga att se till sina barns behov är bristfällig kan bidra till en otrygg anknytning 

och en negativ utveckling. Denna negativa utveckling kan ses som en kärnreaktion där allt 

faller på varandra och risk för negativ utveckling ökar. Forskning visar att en otrygg 

anknytning hos barn kan innebära en förhöjd risk för beteendeproblem. Beteendeproblem hos 

barn kan leda till ökade konflikter inom familjen. Växande konflikter inom en familj kan leda 

till en förhöjd konsumtion av alkohol och/eller narkotika. Ett ökat missbruk leder ofta till mer 

våld inom familjen. Barn som utsätts för mycket våld inom familjen kan åta sig ett våldsamt 

beteende dem sedan utövar utanför familjen gentemot kamrater. Basen i tidig barndom är en 

trygg anknytning som ger en bra start i livet. Barn kan inte själv välja sina föräldrar och inte 

påverka de svårigheter inom familjen som gör det svårt att utveckla en trygg anknytning. Vi 

anser att alla barn ska få samma förutsättningar i livet, och kunna växa upp under goda 

omständigheter eftersom den tidiga barndomen kommer prägla deras framtida liv, mer eller 

mindre.    

Socialtjänsten har en stor roll att hjälpa dessa barn, deras uppgift är att vara barns försvar. 

Socialtjänstlagen menar att socialtjänsten skall verka för alla barns trygghet och förhindra att 

barn lever i ostabila hemförhållanden där barn kan fara illa (www.notisum.se, a). Utifrån vårt 

resultat påvisas att barn många gånger inte vill eller vågar prata om problemen som finns 

inom familjen, men att de fortfarande vill ha hjälp från utomstående, bara dem själv inte 

behöver ta första steget. Det kan därför vara viktigt för socialtjänsten att känna till barns olika 

symtom som lever i ostabila hem och där anknytningen är otrygg. Har man kunskaperna 

underlättar det arbetet att hjälpa barnen och man kan tidigare börja hjälpa och förbättra för 

barn genom att de får någon att prata med, någon som kan förstå barns situation. Det är även 

viktigt att ha ett samarbete mellan de sociala miljöer där barnet vistas, till exempel dagis och 

skola för att flera ska kunna hjälpa barnet.    

Skolan kan vara socialtjänstens förlängda arm, barnens vistelse i skolan kan visa på hur barns 

hemförhållanden ser ut.  Man kan uppmärksamma barn som är extra trötta, hungriga eller vars 

kläder är trasiga och inte passar årstiden. Även olika beteenden kan vara speciellt utmärkande 

för dessa barn, som huvudvärk, magont men också hyperaktivitet. Dessa tecken kan vara en 
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början på hjälp för dessa barn, någon som uppfattar situationen, men också gör något åt det, 

genom tillexempel en anmälan till socialtjänsten. På skolan kan man även försöka 

uppmärksamma barns ansvarstagande hemma, verkar barnet ta mycket ansvar hemma? 

Resultatet visar att det är vanligt att barnen i familjer med missbruksproblematik får ta större 

ansvar än de borde, de får själva se till att de får mat och kommer till skolan. Detta gör att 

barnen inte får vara barn så länge som de borde utan tvingas växa upp tidigare än andra barn. 

Vi anser att barn ska kunna prata om problem, barn ska inte behöva gå runt och bära på stora 

bördor, och försöka ta hand om allt själva. De behöver hjälp, och där kommer vi som 

socialarbetare in och kan försöka hjälpa dem. Många barn vill kunna prata med någon och 

kunna ställa frågor de har till någon som lyssnar och förstår.  

Sammanfattningsvis utifrån vårt resultat och analys kring anknytningsteorin kan det 

konstateras att barn påverkas negativt av att leva i en ostabil hemmiljö där missbruk 

förekommer, och barn påverkas både psykiskt, fysiskt och genom internaliserings- och 

externaliseringsproblem, vilket kan påverka barns framtida utveckling. Anknytningen 

påverkas också negativt för barn som lever i ostabila hemförhållanden och där föräldrars 

förmåga att tillgodose deras barns behov är bristfällig. Att som barn leva i en miljö med 

missbruk och konflikter kan leda till sämre utveckling hos barnen. En otrygg anknytning kan 

också öka barn risk för sociala och kognitiva problem, forskning visar dock att det finns 

skyddsfaktorer för barn i dessa miljöer, att ha en säker anknytning till åtminstone en av 

föräldrarna kan vara till stor hjälp för dessa barn.    

Det finns idag mycket forskning på området, när det gäller barn, deras utsatthet och 

konsekvenser av att leva i en ostabil hemmiljö med missbruksproblematik. Vi skulle vilja 

rikta fokus på barnen och problemet med att de inte vågar prata om missbruket inom familjen. 

Vilken information finns det idag, gå ut i skolor och platser där barn vistas, finns det 

information, och någon att vända sig till? Med information syftar vi på information om var 

man kan vända sig om man upplever sin hemsituation problematisk, men också information 

om själva problemet, det är viktigt att barn får reda på att problemet finns, även utanför deras 

familj, och att det finns professionell hjälp att få. Forskning borde behandla professionellas 

arbete kring detta, hur ser informationen ut? Finns det tillräckligt med information och hur 

arbetar med man detta problem? Vad kan man förbättra? Detta är några frågor vi anser viktiga 

som man kan arbeta vidare med och undersöka förekomsten utav.    
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Bilagor  

  

Bilaga ett   

Modifierad granskningsmall för kvantitativa studier      

Checklista för kvantitativa artiklar - Kvasi-experimentella studier      

    

A) Syftet med studien    

  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?      

  Ja Nej      

  Är designen lämplig utifrån syftet?      

  Ja Nej      

    

B) Undersökningsgruppen     

  

  Vilka är inklusionskriterierna?      

  Vilka är exklusionskriterierna?      

  Vilken urvalsmetod användes?   

(Randomiserat urval, Obundet slumpmässigt urval, Kvoturval,      

  Klusterurval, Konsekutivt urval, Urvalet är ej beskrivet)      

  Är undersökningsgruppen representativ?      

  Var genomfördes undersökningen?      

  Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?      

    

C) Mätmetoder      

  

Vilka mätmetoder användes?      

  Var reliabiliteten beräknad?      

  Var validiteten diskuterad?      

    

D) Analys      

  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?      
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  Om nej, vilka skillnader fanns?      

  Hur stort var bortfallet?      

  Fanns en bortfallsanalys?      

  Var den statiska analysen lämplig?      

  Om nej, varför inte?      

  Vilka var huvudresultaten?      

  Erhölls signifikanta skillnader?      

  Om ja, vilka variabler?     

  

Vilka slutsatser drar författaren?      

  Instämmer du?     

  

E) Värdering  

       

  Kan resultaten generaliseras till annan population?      

  Kan resultaten ha klinisk betydelse?      

  Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?      

    

Motivera varför eller varför inte!      
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Bilaga två   

Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Screening Questions  

    

1. Was there a clear statement of the aims of the research?    Yes No  

    

Consider:      

-  what the goal of the research was      

- why it is important      

-  its relevance      

    

2. Is a qualitative methodology appropriate?   Yes  No      

    

Consider:      

-  if the research seeks to interpret or illuminate      

- the actions and/or subjective experiences of      

- research participants      

    

Is it worth continuing?     

    

Detailed questions      

Appropriate research design      

    

3. Was the research design appropriate to address the aims of the research?      

    

Consider:     

-  if the researcher has justified the research design (e.g. have they discussed how they 

decided which methods to use?)      

Sampling      

    

4. Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research?      

    

Consider:     

-  if the researcher has explained how the participants were selected      
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- if they explained why the participants they selected were the most appropriate to provide 

access to the type of knowledge sought by the study      

- if there are any discussions around recruitment (e.g. why some people chose not to take 

part) Data collection      

  

  

  

5. Were the data collected in a way that addressed the research issue?      

    

Consider:      

- if the setting for data collection was justified      

- if it is clear how data were collected (e.g. focus group, semi-structured interview etc)      

  – if the researcher has justified the methods chosen      

- if the researcher has made the methods explicit (e.g. for interview method, is there an 

indication of how interviews were conducted, did they used a topic guide?)      

- if methods were modified during the study. If so, has the researcher explained how and 

why?     

- if the form of data is clear (e.g. tape recordings, video material, notes etc)      

- if the researcher has discussed saturation of data     

Reflexivity (research partnership relations/recognition of researcher bias)      

    

6. Has the relationship between researcher and participants been adequately 

considered?      

    

Consider whether it is clear:      

- if the researcher critically examined their own role, potential bias and influence during:    

- formulation of research questions      

- data collection, including sample recruitment and choice of location      

- how the researcher responded to events during      

the study and whether they considered the implications of any changes in the research 

design      

    

Ethical Issues      
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7. Have ethical issues been taken into consideration?      

    

Consider:      

- if there are sufficient details of how the research was explained to participants for the 

reader to assess whether ethical standards were maintained      

- if the researcher has discussed issues raised by the study (e. g. issues around informed 

consent or confidentiality or how they have handled the effects of the study on the participants 

during and after the study)      

- if approval has been sought from the ethics committee Data Analysis      

  

8. Was the data analysis sufficiently rigorous?      

    

Consider:     

- if there is an in-depth description of the analysis process     

-  if thematic analysis is used. If so, is it clear how the categories/themes were derived from 

the data?     

- whether the researcher explains how the data presented were selected from the original 

sample to demonstrate the analysis process      

- if sufficient data are presented to support the findings      

- to what extent contradictory data are taken into account      

- whether the researcher critically examined their own role, potential bias and influence 

during analysis and selection of data for presentation      

    

Findings      

    

9. Is there a clear statement of findings?      

    

Consider:      

- if the findings are explicit      

- if there is adequate discussion of the evidence both for and against the researcher’s 

arguments      

- if the researcher has discussed the credibility of their findings (e.g. triangulation, 
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respondent validation, more than one analyst.)      

- if the findings are discussed in relation to the original research questions      

  

Value of the research      

    

10. How valuable is the research?      

    

Consider:      

- if the researcher discusses the contribution the study makes to existing knowledge or 

understanding (e.g. do they consider the findings in relation to current practice or policy, or 

relevant research-based literature?)      

- if they identify new areas where research is necessary      

- if the researchers have discussed whether or how the findings can be transferred to other 

populations or considered other ways the research may be used      
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