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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka de fem respondenter som deltagit i denna studie och som gjort den 

möjlig att genomföra. Utifrån era berättelser kan vi stolt presentera denna uppsats! Vi vill 

även rikta ett tack till vår handledare Anna som givit oss vägledning genom denna process.  

 

Till sist vill vi tacka varandra för att vi genom hela arbetsprocessen haft givande diskussioner 

och förblivit sams!  
 

 
Erika Bui & Camilla Kenne 

28 december 2017 
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Abstract 
The present study aims at investigating how experience of growing up with at least one 

parent who has abused alcohol or drugs has affected love relationships from during 

adulthood. The study is based on five interviews performed with three women and two men 

who, for the greater part of their childhood, lived with a parent who abused alcohol or drugs. 

The study's results show that respondents faced a number of challenges in their love 

relationships in adulthood. These challenges have been shown to be due to low self-esteem 

and poor self-confidence that, as described by the respondents, developed due to the growth 

of an abusive parent. The results also show that the childhood of the respondents affected 

their future choice of partner, as well as the fact that two of the respondents developed a co-

dependent behaviour as adults. The study shows that the identity development of the 

respondents and their lack of sense of coherence has affected the future choice of partner, as 

well as the development of their love relationships. The study also shows that childhood 

causes emotional disturbances, which later on lead to different challenges in the respondents' 

love relationships. Overall, the study shows that growing up with a parent with substance 

abusing problems can later on leads to several problems with both the development of the 

personal identity as well as the ability to create and maintain love relationships. A subject that 

needs to be further addressed with the purpose to improve the ability to create good relations 

during childhood as well as later on for individuals with an substance abusing parent. 
 
Key words: adult children, substance abusing parent, relationship, intimate relationship. 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur erfarenheter av att växa upp med minst en 

förälder som missbrukat alkohol eller droger har påverkat kärleksrelationer i vuxen ålder. 

Studien är baserad på fem intervjuer med tre kvinnor och två män som under större delen av 

sin uppväxt bott med en förälder som missbrukat alkohol eller droger. Studiens resultat visar 

att respondenterna mött ett flertal utmaningar i sina kärleksrelationer i vuxen ålder. Dessa 

utmaningar har bland annat visat sig bero på låg självkänsla och dåligt självförtroende som av 

respondenterna beskrivs har utvecklats under uppväxten med deras missbrukande förälder. 

Resultatet visar även att respondenternas uppväxt påverkat deras val av partner senare i livet, 

liksom att två av respondenterna som vuxna utvecklat ett medberoende. Likaså tyder 

resultatet på att det förekommer problem med att uttrycka och förhålla sig till sina känslor, 

vilket medfört olika utmaningar i respondenternas kärleksrelationer. Studien visar även att 

respondenternas identitetsutveckling samt en bristande känsla av sammanhang har påverkat 

valet av kärleksrelationer samt hur dessa relationer utvecklats. Sammantaget visar studien att 

en uppväxt med en missbrukande förälder kan leda till flera problem med såväl den 

personliga identitetsutvecklingen som förmågan att inleda och upprätthålla kärleksrelationer 

senare i livet. Ämnet bör således uppmärksammas för att möjliggöra stödinsatser inriktade på 

denna målgrupp, med syfte att förbättra barns såväl som vuxnas relationsskapande. 

 

Nyckelord: vuxna barn, missbrukande föräldrar, relationsskapande, kärleksrelationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Innehåll 
 
1. Inledning 6 

1.1 Syfte och frågeställningar 7 

1.2 Avgränsningar och definitioner 7 

2. Tidigare forskning 8 

2.1 Hur barn kan påverkas av föräldrars missbruk 8 

2.1.1 Missbrukets påverkan på föräldraförmågan 9 

2.1.2 Missbrukets påverkan på barnet 9 

2.1.3 Utmaningar i relationsskapande och socialt samspel 9 

2.1.4 Interpersonella mönster hos barnet 10 

2.2 Missbrukets påverkan på barnet som vuxen 10 

2.2.1 Karaktärsdrag hos vuxna barn till missbrukare 10 

2.2.2 Interpersonella mönster hos det vuxna barnet 11 

2.2.3 Att “binda sig” och separera - extra svårt? 11 

2.3 Problematisering och sammanställning av tidigare forskning 12 

3. Teoretiskt ramverk 13 

3.1 Eriksons teori om människans identitetsutveckling 13 

3.1.1 De sex utvecklingsfaserna 13 

3.1.2 Modellinlärning 15 

3.2 KASAM 15 

3.2.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 15 

3.3 Teoretiskt analysverktyg 16 

4. Metod 16 

4.1 Val av metod 16 

4.2 Litteratursökning 17 

4.3 Urval 17 

4.4 Planering och genomförande 18 

4.4.1 Informationsbrev 18 

4.4.2 Konstruktion av intervjuguide 18 

4.4.3 Genomförande av intervjuer 19 

4.5 Bearbetning av det insamlade materialet och analysmetod 19 

4.5.1 Transkribering och bearbetning 19 

4.5.2 Analysmetod 20 

4.6 Studiens kvalitet 20 

4.6.1 Tillförlitlighet 20 



 

5 

4.6.2 Äkthet 21 

4.7 Etiska överväganden 22 

4.7.1 Forskningskrav kontra individskyddskrav 22 

4.7.2 De fyra forskningsetiska riktlinjerna 22 

5. Resultat och Analys 23 

5.1 Presentation av respondenter 24 

5.2 Kärleksrelationer och uppväxtens påverkan 24 

5.2.1 Låg självkänsla och dåligt självförtroende 25 

5.2.1.1 Analys (Linda och Siri) 26 

5.2.2 Destruktiva förhållanden 28 

5.2.2.1 Analys (Linda, Siri och Sandra) 29 

5.2.3 Medberoende 30 

5.2.3.1 Analys (Sandra) 31 

5.2.3.2 Analys (Siri) 31 

5.2.4 Svårt med känslor och närhet 32 

5.2.4.1 Analys (Tommy) 32 

6. Diskussion 33 

6.1 Studiens resultat och tidigare forskning 34 

6.2 Studiens styrkor och begränsningar 36 

6.3 Praktiska implikationer 37 

6.4 Förslag på vidare forskning 37 

Referenser 38 

Bilaga 1 - Foruminlägg 41 

Bilaga 2 - Informationsbrev 42 

Bilaga 3 - Intervjuguide 43 

Bilaga 4 - Samtycke till deltagande i forskningsstudie 46 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

6 

1. Inledning 

De flesta barn i Sverige växer upp i ett tryggt hem med föräldrar som ger både kärlek och 

omsorg. Detta gäller dock inte alla barn. Det finns istället de som växer upp i en hemmiljö 

där en eller båda föräldrarna inte har förmågan att ta hand om sitt barn. Brister i 

föräldraskapet kan bero på flera saker, varav en orsak kan vara missbruks- eller 

beroendeproblematik (Socialstyrelsen, 2009). År 2008 beräknades cirka vart femte barn i 

Sverige leva i en familj där minst en av föräldrarna missbrukar alkohol. Översatt i siffror är 

det cirka 385 000 barn (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

Barn som växer upp i ett hem där minst en förälder missbrukar alkohol eller droger kan 

utsättas för många svåra påfrestningar, vilka riskerar påverka barnet negativt (Socialstyrelsen, 

2009). Bland annat kan förälderns missbruk innebära en mängd negativa och obehagliga 

känslor hos barnet som det ständigt behöver hantera och förhålla sig till (Alexanderson & 

Näsman, 2015). Forskning visar att barn som upplever försummelse under uppväxten, på 

grund av exempelvis missbruk, kan utveckla problem med att identifiera, uttrycka och förstå 

sig på sina egna känslor (Kapeleris & Paivio, 2011), liksom de riskerar att utveckla en 

negativ självbild och låg självkänsla (Lindgaard, 2005). Forskning visar även att erfarenheter 

av en uppväxt med missbruk kan leda till flera utmaningar och problem när barnet ska hitta 

sig själv och sin identitet senare i livet (Lindgaard, 2008). Barn som kommer från ett 

missbrukande hem kan själva riskera utveckla ett missbruk, eller någon annan form av 

destruktivt beteende, redan så tidigt som under ungdomsåren (Christoffersen & Soothill, 

2003).  

 

I vuxen ålder riskerar barn till missbrukande föräldrar att stöta på flera utmaningar när de ska 

hantera och begreppsliggöra sina känslor, begränsningar och behov, vilket kan resultera i 

olika former av relationsproblem (Kapeleris & Paivio, 2011; Lindgaard, 2008). I en 

amerikansk studie av Kelley och kollegor (2005) framgår att relationsproblem hos vuxna barn 

till alkoholmissbrukare kan bero på mekanismer som bland annat anknytning, vilket innebär 

en svårighet att knyta an och behålla relationer till andra människor. Likaså kan de som växt 

upp med missbruk förknippa relationer med känslor av obehag och otrygghet, vilket kan bero 

på känslor av otillräcklighet eller en rädsla för att bli sårad, sviken eller övergiven (Kelley et 

al., 2005). Av den anledningen kan vuxna barn till missbrukare ta avstånd från personer de 

upplever kommer “för nära inpå”. De kan också själva bli för påträngande och intensiva 

gentemot andra (Woititz, 2002). Till följd av detta riskerar såväl skapandet som 

upprätthållandet av nya och nära relationer att försvåras (Lindgaard, 2008). Särskilt vid 

inledandet av kärleksrelationer kan vuxna barn till missbrukare stöta på “inre konflikter”, 

som påverkas av deras bild av sig själva samt den uppfattning de har av relationer. Detta kan i 

sin tur påverka hur de förhåller sig till relationer med andra människor (Kapeleris & Paivio, 

2011).  

 

Det är viktigt att uppmärksamma de negativa konsekvenser som riskerar drabba barn till 

missbrukande föräldrar. Det är även viktigt att belysa hur detta kan påverka barns 

relationsskapande. Trots att studier visar att barn som växer upp i hem med missbruk riskerar 

drabbas av flera relationsproblem, såväl under uppväxten som senare i livet, verkar det finnas 

få stödinsatser som inriktar sig på barns relationsskapande. Socialstyrelsen (2016) skriver 

följande i det nationella utvecklingsarbete som genomförts gällande stöd till barn och unga 

som lever i familjer med missbruk: 

 
Stora satsningar görs i samhället för att förbättra barns och – främst – ungas psykiska hälsa, på att 

åtgärda skolfrånvaro, förbättra elevers skolresultat, inrikta insatser på ”unga utanför” och förebygga 
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missbruk/beroende hos ungdomar. [...] Kunskap om dessa fakta och insikt i vad barns 

uppväxtförhållanden betyder för uppkomsten av såväl psykisk ohälsa och missbruk som skolproblem 

behöver genomsyra satsningar på barns och ungas hälsa och skolresultat. (Socialstyrelsen, 2016)  

 

Det som dock inte framgår är vikten av att införskaffa kunskap och insikt om hur barns 

uppväxtförhållanden påverkar uppkomsten av relationsproblem både under barndomen och 

senare i livet. Detta är något som inte heller framgår i Socialstyrelsens handbok för 

socialtjänsten (2009), som riktar sig till barn och unga som lever i familjer med missbruk, där 

frågor som rör barns relationer till andra (förutom till föräldrarna) knappt berörs 

överhuvudtaget. Det verkar heller inte finnas några insatser för vuxna som växt upp med en 

missbrukande förälder.  

 

Tidigare forskning som gjorts på föreliggande ämne tycks bestå av få kvalitativt inriktade 

studier som kan bidra med en fördjupad kunskap om hur en uppväxt med missbruk kan 

påverka relationsskapandet. Denna studie kommer därför att beröra ämnet med hjälp av en 

kvalitativ intervjustudie, där syftet är att fördjupa förståelsen för hur en uppväxt med 

missbruk kan påverka skapandet och upprätthållandet av kärleksrelationer senare i livet. 

Studien kommer även att fokusera på särskilda mekanismer som kan bidra till förståelsen för 

uppkomsten av eventuella relationsproblem. Tidigare forskning visar att känslor av 

otillräcklighet eller rädsla för att bli sårad är känslor som kan påverka en persons personliga 

utveckling, som till exempel identitetsutveckling, vilket i sin tur kan ha en stor påverkan på 

personens relationer. Vidare kan sättet att hantera stressfyllda situationer förklara varför vissa 

individer inte utvecklar relationsproblem. Enligt Antonovsky (2005) är personens känsla av 

sammanhang det som avgör hur väl individen klarar av att möta stressfyllda situationer. I den 

här studien kommer således mekanismerna identitetsutveckling och känsla av sammanhang 

att fokuseras på. Med en fördjupad kunskap om föreliggande ämne, samt hur särskilda 

mekanismer kan påverka relationsskapandet, är förhoppningen att bidra till ett utvecklande av 

stödinsatser som riktar sig på relationer. En fördjupad kunskap om ämnet förväntas även 

kunna bidra till ett utvecklande av socialt arbete som både ämne och praktik.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att erhålla djupare kunskap om hur erfarenheter av att växa upp med 

minst en förälder som missbrukar alkohol eller droger har påverkat kärleksrelationer i vuxen 

ålder. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 

- Hur beskrivs erfarenheterna av att inleda samt upprätthålla kärleksrelationer?  

 

- Hur beskrivs respondenternas kärleksrelationer ha påverkats av erfarenheterna från 

uppväxten och den missbrukande föräldern? 

  

- På vilket sätt kan respondenternas erfarenheter förstås genom begrepp som 

identitetsutveckling och känsla av sammanhang? 

1.2 Avgränsningar och definitioner 

Nedan följer en begreppsdefinition som redovisas i ett informativt syfte. Definitionen avser 

att tydliggöra hur studiens författare valt att betrakta begreppen i föreliggande studie. 

 

Vuxna barn: Med “vuxna barn” avses i denna studie personer som är över 18 år och som varit 

barn till minst en missbrukande förälder.  
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Missbruk: Enligt Billinger och Hübner (2009) görs det en åtskillnad mellan “normalt” bruk 

och “onormalt” bruk, där det sistnämnda beskrivs som definitionen av missbruk.  

Nationalencyklopedin (2017) definierar i sin tur begreppet missbruk som “en okontrollerad 

eller överdriven användning av något som vanligtvis innefattar alkohol, narkotika eller annan 

substans med euforiserande effekt”. Det bör också förtydligas att det görs en åtskillnad 

mellan alkohol- och narkotikamissbruk, där begreppet narkotika inbegriper flera olika former 

av berusningsmedel (Billinger & Hübner, 2009). I föreliggande studie kommer 

narkotikamissbruk ersättas med drogmissbruk, då “droger” visat sig vara det begrepp som 

används mest i såväl forskning som litteratur. Det bör också nämnas att missbruksbegreppet, 

oavsett om det handlar om alkohol eller narkotika, vid insamlingen av studiens material har 

definierats av utifrån respondenterna själva.  

 

Föreliggande studie fokuserar både på alkohol- och drogmissbruk hos respondenternas 

föräldrar. Det har inte gjorts några begränsningar med avseende till missbrukets omfattning 

eller den substans som föräldrarna missbrukat. Andra former av missbruk, såsom 

spelmissbruk, har exkluderats ur studien.  

 

Kärleksrelationer: Denna studie fokuserar på kärleksrelationer, vilket kommer användas 

synonymt med “förhållande”. Begreppet kärleksrelation har definierats av utifrån 

respondenterna själva.   

 

Anknytning: Begreppet anknytning kommer från Bowlbys anknytningsteori och handlar om 

barnets nära och känslomässiga relationer, såsom relationen till föräldrarna, samt vad för 

betydelse dessa relationer har för barnets utveckling (se Bowlby, 1979). 

Anknytningsbegreppet kommer främst beröras i följande avsnitt om tidigare forskning. 

 

Identitetsutveckling och “känsla av sammanhang”: Dessa begrepp definieras utifrån Erikson 

(1963), Bandura (1977) samt Antonovsky (2005) och deras teorier, vilket kommer att 

presenteras mer ingående i avsnittet “Teoretiskt ramverk”. 

2. Tidigare forskning 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning som berör det aktuella ämnesområdet. Både 

nationella och internationella studier har tagits med, samt två rapporter och en bok som 

bedömts komplettera den tidigare forskningen. Det bör också tilläggas att en av studierna som 

använts är lite äldre, men har valt att tas med då den bedöms komplettera övriga studier. Den 

tidigare forskningen kommer att redovisas under rubrikerna: Hur barn kan påverkas av 

föräldrars missbruk och Missbrukets påverkan på barnet som vuxet, vilka i sin tur är indelade 

i olika underrubriker. Det bör uppmärksammas att de flesta av studierna och övriga 

kunskapskällor som tas upp nedan berör olika former av missbruk. Då det varit svårt att hitta 

studier som fokuserar på drogmissbruk, kommer alkohol vara den vanligast förekommande 

substansen som berörs i följande text. 

2.1 Hur barn kan påverkas av föräldrars missbruk 

Under denna rubrik berörs hur missbruket kan påverka föräldrarna, samt hur föräldrarnas 

missbruk i sin tur kan påverka barnet. Det kommer också beröras hur missbruket kan påverka 

barnets förmåga att skapa och upprätthålla relationer. De underrubriker som följer under 

denna rubrik är: Missbrukets påverkan på föräldraförmågan, Missbrukets påverkan på 
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barnet, Utmaningar i relationsskapande och socialt samspel samt Interpersonella mönster 

hos barnet. 

2.1.1 Missbrukets påverkan på föräldraförmågan 

Både internationell och nationell forskning visar att föräldrar med missbruksproblematik 

riskerar brista i sin förmåga att ta hand om sitt barn på ett omsorgsfullt och tryggt sätt, varpå 

barnets behov försummas (Lindgaard, 2008; Alexanderson & Näsman, 2015). Enligt 

Alexanderson och Näsmans (2015) nationella studie är det vanligt att föräldrar med alkohol- 

eller drogmissbruk brister i den känslomässiga tillgängligheten och att barnet tidigt får klara 

sig på egen hand. Barroca och kollegor (2014) visar i sin internationella litteraturstudie att 

föräldrar som missbrukar droger karaktäriseras av sårbarhet, där de riskerar att varken kunna 

"läsa" eller "svara på" barnets behov. Föräldrar som missbrukar har också en tendens att ljuga 

och försöker ofta att förneka eller dölja sitt missbruk, vilket kan förklara varför förälderns 

missbruk förblir dolt och obehandlat (Alexanderson & Näsman, 2015; Lindgaard, 2008).  

2.1.2 Missbrukets påverkan på barnet 

Föräldrar som ljuger, förnekar och försöker dölja sitt missbruk gör att många barn upplever 

misstro gentemot sina föräldrar, varvid barnet kan uppleva det svårt att även lita på andra 

vuxna människor. Barn som växer upp med en alkohol- eller drogmissbrukande förälder 

riskerar dessutom att uppleva känslor såsom skuld, skam, underlägsenhet och utanförskap 

(Alexanderson & Näsman, 2015). I Lindgaards (2005) danska studie framkommer att en 

uppväxt med minst en förälder som missbrukar alkohol kan resultera i en sämre självbild, 

lägre självkänsla och högre upplevelse av ångest och oro än barn som växer upp med 

föräldrar utan alkoholmissbruk (Lindgaard, 2005). Wright och kollegor (2009) visar i sin 

amerikanska studie att föräldrars alkoholmissbruk ofta är starkt förknippat med emotionell 

försummelse av barnen. I studien framkommer att barn som utsätts för försummelse av 

föräldrarna under uppväxten kan utveckla flera långsiktiga problem, där barnet bland annat 

kan utveckla en negativ “jag-bild”. Wright och kollegor (2009) förklarar detta som att tidiga 

interaktioner med föräldrarna bidrar till utvecklingen av “inre arbetsmodeller” som påverkar 

hur barnen ser på sig själva och sin omgivning. De föräldrar som inte kan bidra med kärlek 

och uppmärksamhet under barnets uppväxt riskerar att skapa negativa inre arbetsmodeller hos 

barnet (Wright et al., 2009). Barrocas och kollegor (2014) skriver istället om barns 

“psykologiska och sociala utvecklingsprocesser”, där en förälders drogmissbruk visat sig 

påverka barns välbefinnande såväl som uppfattningen de har om sig själva. Hjern och 

kollegor (2014) visar i sin nationella studie att barn till föräldrar med missbruk och/eller 

psykisk sjukdom är en grupp som löper stor risk för att i framtiden själva utveckla någon 

form av problematik, såsom psykisk ohälsa, kriminalitet eller missbruk. 

2.1.3 Utmaningar i relationsskapande och socialt samspel 

Lindgaards (2008) danska studie visar att barn som växt upp med alkoholmissbrukande 

föräldrar kan utveckla störningar i de “sociala färdigheter” som barn annars lär sig under 

uppväxten. Enligt Lindgaard visar sig detta i att barnen antingen blir överdrivet klängiga eller 

överdrivet tillbakadragna gentemot sina föräldrar eller andra vuxna i barnets närhet. 

Internationella studier visar att barn som växer upp med minst en missbrukande förälder även 

kan uppleva känslor i form av oro, rädsla och ångest när det kommer till att knyta an till 

andra människor (Lindgaard, 2008). Svårigheter med anknytning kan resultera i en bristande 

social kompetens hos barnet, vilket i sin tur kan resultera i ett begränsat socialt kontaktnät 

(Kapeleris & Paivio, 2011). Även i Alexandersson och Näsmans (2015) studie framgår att 
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barn som växt upp i ett hem med missbruk kan uppleva utmaningar med socialt samspel. Det 

är också vanligt att barn som bevittnat eller själv blivit utsatta för förnedring, hot eller våld 

kan ta efter sina föräldrar och agera liknande sätt (Alexandersson & Näsmans, 2015).  

2.1.4 Interpersonella mönster hos barnet 

Utifrån Kelley och kollegors (2005) amerikanska studie framgår att barn som växt upp med 

missbrukande föräldrar har en bild av relationer till vuxna som något obehagligt och otryggt, 

vilket kan resultera i att barnen förhåller sig defensivt vid inledandet av nya relationer. 

Woititz (2002) beskriver i sin bok hur erfarenheter av bland annat ambivalens från föräldern 

är något som påverkar barnets förmåga att knyta an. Woititz förklarar detta som att barn till 

missbrukande föräldrar ofta pendlar mellan att vara älskat och bortstött, vilket påverkar 

barnets anknytningsmönster och präglar dess sätt att se på relationer. Kelley och kollegor 

(2005) ger istället förklaringen att barn och ungdomar utvecklar så kallade ”interpersonella 

modeller” som skapas och formas utifrån barnets erfarenheter från föräldern. De 

interpersonella modellerna påverkar sedan hur barn och ungdomar ser på relationer och hur 

trygga de känner sig i mötet med andra. Negativa erfarenheter innebär således en risk för att 

barnet stöter bort människor som kommer “för nära inpå”. I en äldre amerikansk studie av 

Domineco och Windle (1993) belyses hur barn kan utveckla “interpersonella mönster” under 

sin uppväxt. De menar att olika former av anknytnings- eller relationsproblem kan uppstå 

som en följd av negativa interpersonella mönster som barnet utvecklar på grund av den 

missbrukande föräldern (Domineco & Windle, 1993). Med detta innebär att negativa 

barndomsupplevelser, såsom att föräldern inte bryr sig, förtrycker eller stöter bort sitt barn, 

riskerar leda till svårigheter för barnet att knyta an och förhålla sig till andra människor 

(Kelley, et al., 2005; Woititz, 2002; Domenico & Windle, 1993).  

2.2 Missbrukets påverkan på barnet som vuxen 

Under denna rubrik berörs de karaktärsdrag som kan känneteckna vuxna barn till 

missbrukare, samt hur förmågan att skapa och upprätthålla nära relationer kan påverkas av 

erfarenheterna från uppväxten. De underrubriker som följer under denna rubrik är: 

Karaktärsdrag hos vuxna barn till missbrukare, Interpersonella mönster hos det vuxna 

barnet samt Att “binda sig” och separera - är det extra svårt?. 

2.2.1 Karaktärsdrag hos vuxna barn till missbrukare 

Det finns flera karaktärsdrag som verkar förekomma bland vuxna barn till missbrukare. 

Bland annat visar internationell forskning att vuxna barn till alkoholister upplever högre 

nivåer av depression (Kelley, et al., 2010; Lindgaard; 2005) samt att de upplever fler problem 

med ångest och låg självkänsla (Lindgaard, 2005; 2008). En låg självkänsla har visat sig vara 

ett av de mest dominerande problemen hos framförallt vuxna döttrar till missbrukare 

(Lindgaard, 2008). I Kapeleris och Paivios (2011) kanadensiska studie kommer de fram till 

att låg självkänsla handlar om föräldrarnas otillgänglighet. Kapeleris och Paivios skriver att 

föräldrar som känslomässigt stött bort och/eller förtryckt sitt barn under uppväxten gör att 

barnets känslomässiga utveckling tar skada. En låg självkänsla, liksom en upplevelse av oro 

och osäkerhet, är därmed en följd av det vuxna barnets erfarenheter från uppväxten 

(Kapeleris & Paivio, 2011). Woititz (2002) tar också upp låg självkänsla som ett 

framträdande problem hos vuxna barn till alkoholister. Enligt Woititz handlar det om 

negativa erfarenheter av föräldrar som ständigt gett kritik, varit elaka, anklagande och/eller 

förnedrande som skapat känslor av värdelöshet i barnet. Känslan av värdelöshet påverkar i sin 

tur det vuxna barnet uppfattning om sig själv (Woititz, 2002). Internationella studier visar att 



 

11 

självkänslan, liksom självbilden, hos vuxna barn till alkoholister kan resultera i ett starkt 

kontrollbehov och ett konstant sökande efter bekräftelse (Lindgaard, 2008; Kelley, et al., 

2010). 

2.2.2 Interpersonella mönster hos det vuxna barnet 

I Lindgaards (2008) danska studie framgår att vuxna barn till alkoholister kan uppleva det 

svårt att förhålla sig till andra människor och att det på grund av sina erfarenheter kan bli 

främmande för sina egna känslor, begränsningar och behov (Lindgaard, 2008). I Hall och 

Websters (2007) amerikanska studie framgår att vuxna barn till alkoholister uppvisar fler och 

större svårigheter att hantera sina känslor än vuxna barn till icke-alkoholister. Deras 

förklaring är att vuxna barn till missbrukare utvecklat olika försvarsmekanismer som 

omedvetet stöter bort alla negativa tankar och känslor som uppstår. Dessa 

försvarsmekanismer kan dock resultera i problem för det vuxna barnets interpersonella och 

sociala relationer (Hall & Webster, 2007). Enligt Woititz (2002) kan vuxna barn till 

alkoholister uppleva en rädsla när de ska inleda känslomässiga relationer, vilket gör att de 

antingen blir överdrivet ”påträngande” eller överdrivet försiktiga och avståndstagande. Enligt 

Woititz (2002) kan detta bero på rädslan över att bli övergiven, sårad eller avvisad. 

Internationell forskning visar även att vuxna barn till alkoholister kan ha svårt att känna tillit 

till andra människor, vilket kan påverka inledandet av framförallt kärleksrelationer (Kelley, et 

al., 2005). Den internationella forskningen visar även hur vuxna barn till alkoholister kan ha 

ett nästintill omöjligt behov av kontroll, bekräftelse och förutsägbarhet, liksom det kan finnas 

ett behov av att tillfredsställa andra istället för att ta hand om sig själv (Lindgaard, 2008; 

Woititz, 2002; Kelley, et al., 2010).  

2.2.3 Att “binda sig” och separera - extra svårt? 

I Watts (2002) amerikanska studie framgår att vuxna barn till alkoholister är mer benägna att 

aldrig gifta sig eller vara sambos, samt mer benägna att skilja sig än vuxna barn till icke-

alkoholister. Vuxna barn till alkoholister är även mindre nöjda med sina äktenskap (Watt, 

2002). Likaså i Kearns-Bodkin och Leonards (2008) amerikanska studie framkommer att den 

“äktenskapliga tillfredställelsen” hos både manliga och kvinnliga vuxna barn till alkoholister 

var låg, där den dessutom visade sig minska under äktenskapets gång. Flera internationella 

studier visar att att vuxna barn till alkoholister ofta är med om flertalet skilsmässor och 

separationer (Nygaard Christoffersen & Soothill, 2003; Lindgaard, 2008; Watt, 2002). I 

Watts (2002) studie framgår även att både kvinnor och män som växt upp med 

alkoholmissbrukande föräldrar har en tendens att undvika långsiktiga förhållanden. De som 

ändå stannar i ett förhållande under en längre tid anser att det är viktigt med personligt 

utrymme och frihet. Dock motsäger detta annan forskning som visar att vuxna barn till 

missbrukare ofta har ett överdrivet behov av kontroll och bekräftelse, liksom att de kan bli 

överdrivet intima och påträngande gentemot sin partner (jfr Lindgaard, 2008). 

 

Internationell forskning visar att vuxna barn till missbrukande föräldrar tenderar inleda egna 

förhållanden med missbrukare, vilket framförallt verkar gälla kvinnliga vuxna barn till 

missbrukare (Lindgaard, 2008; Olmstedt et al., 2003). Dock finns det även forskning som 

visar på motsatsen. Bland annat visar Werner och Johnsons (2004) i sin hawaiianska studie 

att vuxna barn till alkoholister tar avstånd från personer som har en missbruksproblematik. 

Likaså i Watts (2002) amerikanska studie framkommer liknande resultat där både manliga 

och kvinnliga vuxna barn till alkoholister verkar vilja ta avstånd från att inleda relationer med 

någon som har ett missbruk. Utifrån Watts (2002) studie kan en anledning vara att det 

påminner för mycket om uppväxten och föräldrarnas missbruk.  
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2.3 Problematisering och sammanställning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att barn som växer upp i ett hem med missbruk 

riskerar drabbas av flera konsekvenser både under uppväxten och senare i livet. En av 

konsekvenserna har visat sig vara svårigheter att skapa och bibehålla relationer till andra 

människor, varvid den tidigare forskningen berör olika mekanismer för att förstå och förklara 

detta.  

 

Majoriteten av de studier som forskningen innefattar har gjorts med hjälp av kvantitativa 

ansatser. En del av forskningen har gjorts i komparativt syfte mellan två olika grupper (vuxna 

barn till missbrukare respektive vuxna barn till icke-missbrukare) medan andra har gjorts 

longitudinellt i syfte att undersöka eventuella förändringar och samband över tid. Framförallt 

har forskningen samlat in data med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer, där i stort 

sett alla studier har arbetat deduktivt med syftet att undersöka en hypotes och komma fram 

till eventuella samband. Två av studierna (se Lindgaard, 2008; Barrocas et al., 2014) är 

litteraturstudier. Däremot är det enbart den svenska studien genomförd av Alexanderson och 

Näsman (2015) där det empiriska materialet samlats in med hjälp av intervjuer. Med grund i 

detta antas det således finnas en risk att vissa bakomliggande individuella faktorer, beskrivna 

utifrån respondenterna själva, inte inkluderas i den tidigare forskningen. Bristen på personliga 

upplevelser, minnen och berättelser kan på sätt och vis ses resultera i en kunskapslucka, där 

kvantitativa resultat behöver kompletteras med fler kvalitativa. 

 

Av den tidigare forskningen som tagits upp förekommer det två nationella studier, varpå 

resten av forskningen är internationell där en majoritet av studierna genomförts i USA. Bland 

den internationella forskningen förekommer dessutom tre danska studier (se Lindgaard, 2008; 

2005; Nygaard Christoffersen & Soothill, 2003) och en kanadensisk studie (se Kapeleris & 

Paivios, 2011). Flera studier i den tidigare forskningen fokuserar enbart på specifika 

målgrupper. En vanligt förekommande målgrupp är högskolestudenter som befinner sig i 

åldrarna 18 till 30 år (se bland annat Kelley et al., 2005 och Kapeleris & Paivio, 2011) eller 

enbart kvinnor (se bland annat Domenico & Windle, 1993 och Kelley et al., 2010). En del av 

studierna har ett urval som inkluderar personer med blandad etnicitet medan en del riktar sig 

endast till “vita”. Att enbart fokusera på en specifik målgrupp kan göra att studierna inte 

anses representativa liksom det försvårar möjligheten att generalisera resultaten till att även 

innefatta andra målgrupper. Detta bör tas i beaktande vid genomgången av den tidigare 

forskningen.  

 

Beroende på hur alkoholism definieras samt vilka mätinstrument som används kan studierna 

visa på olika resultat gällande hur föräldrarnas missbruk påverkar det vuxna barnets 

möjligheter att inleda och upprätthålla nära relationer. Detta är något som bland annat 

Olmstedt med kollegor (2003) kommenterar i sin studie. Det kan således förekomma en 

skillnad mellan de olika studiernas definition av begreppet missbruk, vilket skulle kunna 

påverka studiernas resultat. 

 

Denna studie avser att undersöka hur erfarenheter av att växa upp med minst en 

missbrukande förälder kan påverka skapandet och upprätthållandet av kärleksrelationer i 

vuxen ålder. Då majoriteten av de tidigare studierna genomförts med hjälp av en kvantitativ 

forskningsmetod kommer denna studie att erhålla en fördjupad kunskap om föreliggande 

ämne med hjälp av personers egna berättelser och beskrivningar. Studien kommer även att 

fokusera på begreppen (mekanismerna) identitetsutveckling och känsla av sammanhang.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk, vilket kommer fungera som 

verktyg vid analys av det insamlade materialet. De teorier som kommer att användas är 

Eriksons teori om människans identitetsutveckling, modellinlärning samt KASAM. Dessa 

teorier har valts för att försöka förstå och tolka hur respondenternas uppväxt kan ha påverkat 

deras kärleksrelationer i vuxen ålder. Teorierna avser bidra med en förståelse för hur 

uppväxten dels påverkat respondenternas personliga utveckling (identiteten), dels påverkat 

deras förhållningssätt i kärleksrelationer (känslan av sammanhang). Då modellinlärning 

används som en kompletterande förklaring till hur identiteten kan skapas och formas kommer 

den teorin att presenteras i en underrubrik till Eriksons teori. 

3.1 Eriksons teori om människans identitetsutveckling 

Utifrån Erik H. Eriksons teori om människans identitetsutveckling, antas det inre ”jaget” vara 

något som skapas och formas under olika faser av individens liv. Erikson betonar i sin teori 

det sociala sammanhangets betydelse, varpå identitetsutvecklingen ses som en kontinuerlig 

process som påverkas av de sociala kontexter individen ingår i (Erikson, 1963). Enligt 

Eriksons teori går människan genom åtta olika livsstadier, utvecklingsfaser, som sträcker sig 

från födseln till ålderdomen. Erikson benämner även det som människans åtta åldrar. I varje 

utvecklingsfas uppstår det sedan likt konflikter, vilket Erikson kallar för existenskriser, som 

individen behöver bemästra för att komma vidare till nästa fas. Det är således dessa kriser, 

och hur de hanteras, som avgör hur individens identitet utvecklas och formas (Erikson, 1963; 

Stier, 2011). Nedan kommer endast de första sex utvecklingsfaserna i Eriksons teori att 

presenteras. Den sjunde fasen (40-60 år) bedöms inte vara av relevans för att förstå 

respondenternas utsagor, då fasen inte längre fokuserar på intima relationer utan snarare på 

föräldrarollen och yrkesrollen. Likaså tycks ett flertal respondenter inte heller ha hunnit 

lämna den sjätte utvecklingsfasen, vilket kan göra det svårt att veta om respondenterna 

lyckats bemästra de sjätte fasen eller inte. Den åttonde och sista fasen (över 60 år) inbegriper 

en ålder som respondenterna inte trätt in i än, vilket gör att den inte är aktuell som 

analysverktyg i denna studie.   

3.1.1 De sex utvecklingsfaserna 

Den första utvecklingsfasen uppträder redan vid födseln, då det lilla barnet (0-1,5 år) ställs 

inför krisen tillit kontra misstro. Vid denna fas ska barnet försöka lägga en grund för 

identitetsutvecklingen, varpå moderns roll1 har en avgörande betydelse. Lyckas barnet att 

bemästra denna fas, med hjälp av framförallt moderns kärlek och omvårdnad, kommer det att 

utveckla en grundläggande tillit till både omgivningen och den egna förmågan. Vid ett 

misslyckande riskerar dock barnet att uppleva misstro och riskerar att utveckla en ängslighet 

som senare i livet kan resultera i en svag identitet (Erikson, 1963; Stier, 2011). 

 

Vid den andra utvecklingsfasen ställs barnet (1,5-3 år) inför krisen självständighet kontra 

tvivel eller skam (blygsel). Det handlar nu om att barnet, med hjälp av föräldrarnas närvaro 

och trygghet, ska börja utforska världen på egen hand och stärka tilltron till sig själv. 

Föräldrarnas förmåga att vägleda barnet och sätta ”rätt” gränser, kommer att avgöra om 

barnet bemästrar utvecklingsfasen eller inte. Om barnet lyckas kommer det att utveckla en 

självständighet som kan leda till en ökad självkänsla senare i livet. Vid ett misslyckande 

                                                
1 Då denna teori konstruerades i en tidsperiod där modern ofta hade ensamt ansvar för barnens uppfostran 

kommer detta arbete istället använda ”primär omsorgsgivare”, vilket inkluderar båda föräldrarna. 
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riskerar dock barnet att utveckla känslor av skam och tvivel. Rädslan att skämma ut sig och 

tvivel inför den egna personen kan göra att barnet utvecklar en bristande självkänsla som 

införlivas i barnets identitet och personlighet (Erikson, 1963; Stier, 2011). 

 

Vid den tredje utvecklingsfasen ställs barnet (3-6 år) inför krisen initiativ kontra 

skuldkänslor. Vid denna fas identifierar sig barnet med sina föräldrar, särskilt föräldern av 

samma kön, och internaliserar föräldrarnas attityder, värderingar och förhållningssätt. Barnet 

har vid denna fas också utvecklat en självbild som utmanas i de sociala sammanhang som 

barnet allt mer utsätts för. Barnet börjar även att utveckla en medvetenhet om sin egen 

initiativförmåga och möjlighet att göra saker på egen hand. Detta är något som sker genom 

bland annat leken. Om barnet lyckas bemästra denna utvecklingsfas kommer det att känna sig 

redo för vuxenlivets realiteter. Vid ett misslyckande riskerar barnet att utveckla skuldkänslor, 

på grund av upplevelsen att inte leva upp till det som förväntas av barnet. Detta är något som 

kan visa sig i form av initiativlöshet och känslomässiga hämningar (Erikson, 1963; Stier, 

2011). 

  

Vid den fjärde utvecklingsfasen börjar barnet (6-12 år) att närma sig tonåren och ställs inför 

krisen flit kontra underlägsenhetskänslor. Barnet börjar nu uppmärksamma omgivningen och 

samhällets krav på eget ansvar. Förutom föräldrarna får nu skolan en avgörande betydelse för 

barnet, där lek och spel får en viktig roll i socialisationsprocessen. I denna fas börjar barnet 

att jämföra sig själv med andra, vilket påverkar barnets självbild och självförtroende. Vid ett 

bemästrande av denna utvecklingsfas kommer barnets identitet att stärkas och det kommer 

våga ge uttryck för sin egen kreativitet. Om barnet misslyckas riskerar det dock att uppleva 

känslor av otillräcklighet och misslyckande (Erikson, 1963; Stier, 2011). 

 

Vid den femte utvecklingsfasen träder barnet (12-20 år) in i ungdomsåren och ställs inför 

krisen identitet kontra splittring av rollerna. Under denna fas blir identitetsutvecklingen som 

mest påtaglig, då bland annat den fysiska utvecklingen i form puberteten tar fart och 

ungdomen börjar ifrågasätta sina tidigare känslor av kontinuitet. Vissa ungdomar behöver nu 

åter kämpa sig igenom de tidigare årens kriser för att hitta en ny känsla av kontinuitet och 

identitet, det vill säga hitta ”sig själv”. Detta gör att kamraterna får särskild stor betydelse för 

denna utvecklingsfas, då ungdomens identitet bekräftas och förstärks genom interaktionen 

med andra. Lyckas ungdomen bemästra denna kris kommer en varaktig identitet att utvecklas 

där ungdomen känner sig redo att träda in i vuxenlivet. Ett misslyckande kan dock resultera i 

en så kallad identitetsförvirring hos ungdomen, vilket riskerar leda till att självbilden och 

självkänslan tar skada (Erikson, 1963; Stier, 2011). 

 

Vid den sjätte utvecklingsfasen har ungdomen (20-40 år) inträtt vuxenlivet och det ställs nu 

inför krisen närhet kontra isolering. Det är vid denna fas som den styrka som uppnåtts i 

tidigare stadier prövas och det handlar nu om att fortsätta utveckla och stärka sin identitet. 

Det är ofta under denna tid som det sociala nätverket får en annan karaktär och det blir 

aktuellt med intimare relationer och partners. Om inträdandet i vuxenlivet resulterar i 

önskade och framgångsrika relationer kommer denna utvecklingsfas att anses som lyckad, 

vilket innebär en förstärkt identitet som präglas av kärlek och samhörighet. Ett misslyckande 

riskerar dock leda till känslor av isolering och tillbakadragande, liksom känslor av 

främlingskap i förhållande till andra (Erikson, 1963; Stier, 2011). 

 

Sammanfattningsvis ger dessa sex utvecklingsstadierna (0-40 år) i Eriksons (1963) teori en 

beskrivning av hur olika faser (åldrar) i en individs liv påverkar skapandet och utvecklandet 
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av den personliga identiteten. De åldrar som Erikson (1963) beskriver tillhör respektive fas 

kommer i denna studie att anses som ungefärliga. 

3.1.2 Modellinlärning  

Albert Bandura är en av de främsta företrädarna till modellinlärning, vilket även kallas social 

inlärning. Modellinlärning har visat sig ha stor betydelse för människors 

socialiseringsprocess, där individen redan som barn lär sig att efterlikna sina föräldrar 

(Bandura, 1977; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Bandura fokuserar särskilt på 

mänskliga beteenden som lärs in genom observation och imitation av andra människor. Detta 

är något som Bandura även kallar för observationsinlärning. Eftersom inlärning ofta sker 

genom observation och interaktion med andra människor, framförallt de personer som står 

individen nära, utgör de ofta en modell för individens kommande beteenden. Individen 

observerar och uppmärksammar då andras sätt att bete sig och agera i olika situationer och tar 

efter dessa beteenden om de verkar fördelaktiga. För att beteenden ska anses som fördelaktigt 

behöver de ge en positiv effekt, det vill säga en positiv konsekvens, för att motivera 

återskapandet av beteendet. Genom observationer av andra människor kan individen 

dessutom lära sig och ta efter olika värderingar, färdigheter och handlingsalternativ. Dessa 

kan, beroende på situationen individen befinner sig i, vara vägledande för individens olika 

handlingsval (Bandura, 1977). 

3.2 KASAM 

Sociologen Aaron Antonovsky är den som myntat begreppet KASAM, vilket med andra ord 

betyder en känsla av sammanhang. Utifrån sitt salutogena perspektiv fokuserade Antonovsky 

på ”hälsans ursprung” där han försökte förstå varför vissa individer lyckas hantera och 

bearbeta stressfyllda situationer bättre än andra. Det Antonovsky kom fram till var att 

individens känsla av sammanhang är det som avgör hur väl individen klarar av att möta 

stressfyllda situationer (såsom negativa upplevelser) och hur väl individen hanterar och 

bearbetar dessa. Således kom Antonovsky fram till att graden av KASAM också är avgörande 

för individens hälsa och välbefinnande (Antonovsky, 2005).   

 

Begreppet KASAM är vidare uppdelat i tre delar, komponenter, där det i samspelet 

sinsemellan avgörs vilken grad av KASAM en individ har. De tre komponenterna är 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Ju mer individen uppfattar sin tillvaro som 

begriplig, hanterbar och meningsfull, desto större blir möjligheterna till att uppleva en hög 

grad av KASAM och ett bättre välbefinnande hos individen. Följande kommer de tre 

komponenterna att presenteras mer detaljerat. 

3.2.1 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Med begriplighet avses i vilken utsträckning en individ upplever det som händer, både inom 

och utanför sig själv, som förnuftsmässigt, sammanhängande och begripligt. En hög känsla 

av begriplighet innebär att individen upplever struktur, ordning och trygghet liksom individen 

kan förutse och begripliggöra de utmaningar och problem som uppstår under livets gång. En 

hög känsla av begriplighet kan således ses som en förutsättning för att hantera stressfyllda 

situationer, medan en låg känsla av begriplighet istället skapar känslor av kaos och oordning 

(Antonovsky, 2005) 

 

Med hanterbarhet avses de resurser som individen upplever sig ha till förfogande för att möta 

och hantera olika krav som stressfyllda situationer i livet kan innebära. Dessa resurser 
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behöver inte enbart vara sådana som individen själv har kontroll över, utan kan även innefatta 

resurser som kontrolleras av andra. Det kan till exempel vara resurser som innehas av en 

anhörig, partner, vänner, partiledare, läkare eller någon annan som individen känner tillit till. 

En hög känsla av hanterbarhet innebär att individen inte upplever sig själv som ett offer för 

omständigheterna utan förstår att olyckliga saker inträffar och att det inte går att sörja för 

alltid (Antonovsky, 2005). 

 

Med meningsfullhet avses den grad i vilken individen upplever områden i livet som viktiga 

och meningsfulla. Antonovsky (2005) betraktar begreppet meningsfullhet som en 

motivationskomponent, där han beskriver motivation och engagemang som två viktiga delar 

för att individen ska uppleva att livet har en känslomässig innebörd. En hög känsla av 

meningsfullhet innebär att de problem och krav som livet ställer på en upplevs av individen 

som värda att lägga energi på. En hög känsla av meningsfullhet innebär att individen 

engagerar sig i utmaningar och problem snarare än att se det som bördor och bekymmer 

(Antonovsky, 2005). 

3.3 Teoretiskt analysverktyg 

De ovan presenterade teorierna kommer att användas som analysverktyg i den kommande 

resultatdelen. Teorierna har valts för att kunna förstå och tolka respondenternas beskrivningar 

av hur deras erfarenheter från uppväxten har påverkat skapandet och upprätthållandet av 

deras kärleksrelationer. Eriksons teori beskriver människans identitetsutveckling som en 

ständigt pågående process från födseln upp till ålderdomen, där föräldrarna har en viktig roll 

under framförallt de första faserna (Erikson, 1963). Eriksons teori anses viktig för att förstå 

vad som kan ha format respondenterna till att utveckla relationsproblem, eller inte 

relationsproblem, senare i livet. Banduras teori om modellinlärning kommer fungera som ett 

komplement till Eriksons teori, där respondenternas identitetsutveckling kan ha påverkats av 

att de som barn tagit efter sina föräldrars beteenden. Antonovskys teori om KASAM kommer 

i sin tur att användas för att förstå respondenternas erfarenheter av kärleksrelationer. 

Respondenternas identitetsutveckling anses därmed bli viktig för att förstå respondenternas 

känsla av sammanhang, liksom känslan av sammanhang blir viktig för att förstå 

respondenternas fortsatta identitetsutveckling. Teorierna kommer därför både att användas 

separat och som ett komplement till varandra. 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer det redogöras för studiens tillvägagångssätt. Rubrikerna som följer 

kommer att beröra studiens val av metod, litteratursökningen som gjorts vid eftersökning av 

artiklar, studiens urval, planering och genomförande, analysmetod samt kvalitetsbegreppen 

trovärdighet och äkthet. Avslutningsvis kommer de etiska överväganden som tagits i 

beaktande under hela undersökningsprocessen att tas upp och diskuteras. Studien kommer 

utgå från hermeneutisk forskningsansats, vilket innebär att respondenternas utsagor kommer 

förstås genom tolkning i syfte att skapa en djupare förståelse för respondenternas egna 

erfarenheter och perspektiv (jfr Ödman, 2017). 

4.1 Val av metod  

I föreliggande studie har en kvalitativ forskningsintervju valts som undersökningsmetod för 

insamling av data (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Denna metod valdes utifrån intresset att 

erhålla en smalare och djupare kunskap om det aktuella ämnesområdet istället för en bred och 
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ytlig kunskap som kunnat erhållits med hjälp en kvantitativ metod (jfr Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). Innan metoden fastställdes gjordes det, tillsammans med handledaren, flera 

etiska överväganden (se 4.8 Etiska överväganden) för att, med hänsyn till ämnets karaktär 

och målgrupp, se över eventuella risker som denna typ av undersökning kan medföra för de 

respondenter som deltar. Syftet med studien är således att, med hjälp av en kvalitativ 

forskningsintervju och personers egna berättelser och perspektiv (jfr Kvale & Brinkmann, 

2014), insamla kunskap om hur erfarenheter av att växa upp med minst en missbrukande 

förälder har påverkat skapandet och upprätthållandet av kärleksrelationer från ungdomsåren 

och uppåt.  

4.2 Litteratursökning 

En litteraturgenomgång har till syfte att identifiera det befintliga kunskapsområdet för det 

ämne som avses att studeras (Booth, Papaioannou & Sutton, 2014). I början av 

undersökningsprocessen gjorde det därför en litteraturundersökning där relevanta artiklar, 

rapporter och litteratur som ansågs ge en bra helhetsbild över det aktuella ämnesområdet 

valdes ut. Med hjälp av detta förarbete införskaffades kunskap om barn som växt upp med 

missbruk och hur de påverkats under uppväxten såväl som senare i livet. Likaså 

införskaffades kunskap om hur en uppväxt med missbruk visat sig påverka skapandet och 

upprätthållandet av nära relationer hos barn och vuxna.  

 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar har artikeldatabasen Social Services Abstracts 

och PsycINFO använts. De sökord som använts är följande: children, children of alcoholics, 

adolescents, adult children, parenthood, parental alcoholics, alcoholism, addiction, drug use, 

effects, characteristics, relationship functioning, interpersonal, caring adult, adult 

attachment, där kombinationer såsom (children* parental drug use* effects*), (children* 

parenthood* addiction*), (children of alcoholics* relationship functioning*), (adult children 

of alcoholics* attachment*), (adult children with alcoholic parents* relationships*) har 

använts på databasen Social Services Abstract och (adult children of alcoholics* 

relationships*) och (adult children of alcoholics* characteristics*) har använts på databasen 

PsycINFO. Några artiklar har även hittats via referenslistor i tidigare studier, där titelnamnen 

kopierats och sökts på i databaserna för att säkerhetsställa att de är vetenskapligt granskade. 

Av de artiklar som kom upp vid sökandet på databaserna lästes de som ansågs mest relevanta, 

utifrån studiernas titel och nyckelord, igenom. De som bäst ansågs beröra det aktuella 

ämnesområdet valdes ut för att ingå i studiens avsnitt om tidigare forskning. Artiklarna 

bedömdes som relevanta då de på olika sätt ansågs bidra till en helhetsbild över 

kunskapsområdet. Till studien har framförallt studier som genomförts inom en 10-årsperiod 

tagits med, samt både nationell och internationell forskning. För att komplettera den tidigare 

forskningen har även en bok som bedömts vetenskaplig tagits med, liksom två rapporter från 

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum. I studien förekommer även litteratur som 

varit aktuell under socionomprogrammets olika kurser.  

4.3 Urval  

Det finns flera faktorer som en forskare behöver ta hänsyn till vid val av respondenter, såsom 

tidsaspekten, studiens syfte och avgränsningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Bryman 

(2011) är det vanligt att utgå från ett målinriktat urval i den kvalitativa forskningsmetoden. 

Ett målinriktat urval innebär att forskaren väljer ut respondenter till studien utifrån den 

undersökningsgrupp som anses mest lämpad för studiens syfte och frågeställningar. Då denna 

studie avser att undersöka hur “erfarenheter av att växa upp med minst en förälder som 
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missbrukat alkohol eller droger beskrivs ha påverkat vuxna barns nära relationer” kan detta 

motivera valet av målinriktat urval, för att på smidigast sätt nå eventuella respondenter i den 

aktuella undersökningsgruppen. 

 

Följt av det målinriktade urvalet har det gjorts ett bekvämlighetsurval och kriterieurval, där 

det första innebär att de respondenter som för tillfället är tillgängliga för forskaren väljs ut till 

studien och det andra att vissa kriterier behöver uppfyllas för att respondenterna ska ha 

möjlighet att delta (jfr Bryman, 2011). Dessa urvalsmetoder har valts med hänsyn till ämnets 

känsliga karaktär och den tid som studiens författare har till förfogande. För att få tag på 

respondenter gjordes därför ett bekvämlighetsurval där det sociala mediet Facebook användes 

för att nå ut till den aktuella undersökningsgruppen. Ett så kallat foruminlägg (se bilaga 1) 

lades ut i en allmän grupp för Örebros universitetsstudenter som kallas ”Dom kallar oss 

studenter” liksom på respektive författares privata Facebooksida. Utifrån ett kriterieurval 

bestämdes att de respondenter som deltar i studien behövde uppfylla följande kriterier: 

personen skulle vara minst 25 år, ha erfarenheter av att växa upp med minst en förälder som 

missbrukat alkohol eller droger under en större del av uppväxten samt känna sig bekväm med 

att prata om sina erfarenheter. Respondenterna behövde vara minst 25 år för att ha hunnit få 

ett visst avstånd från uppväxten samt haft tid att införskaffa erfarenheter av relationer. Genom 

detta tillvägagångssätt visade sammanlagt nio personer intresse för att delta i studien, varav 

två personer inte uppfyllde ålderskravet. Av de sju återstående respondenterna valde två att 

avstå från sin medverkan innan intervjun hann genomföras. Slutligen var det fem 

respondenter som deltog, varav fyra rekryterades via ”Dom kallar oss studenter” och en via 

en av författarnas privata Facebook. En av respondenterna var därför bekant med en av 

studiens författare, vilket kommer diskuteras mer utförligt i avsnittet om etiska överväganden 

samt i metoddiskussionen.  

4.4 Planering och genomförande 

Nedan följer tre rubriker som beskriver den planering som gjorts innan intervjuerna ägt rum, 

samt hur genomförandet av intervjuer har gått tillväga. Den första rubriken berör 

informationsbrev som skickats ut till de personer som visat intresse för en intervju och som 

uppfyllt kriterierna. Den andra rubriken innehåller en beskrivning av hur intervjuguiden 

utformats. Den tredje rubriken berör slutligen själva genomförandet av intervjuerna. 

4.4.1 Informationsbrev 

Samtliga av de sju personer som visade intresse att ställa upp på en intervju fick ta del av ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Informationsbrevet utformades med utgångspunkt att 

informera om studiens syfte och de aktuella frågeställningarna. Informationsbrevet innehöll 

även en utförligare beskrivning av studien och annan viktig information som respondenterna 

hade rätt att ta del av. Bland annat handlade denna information om respondenternas 

frivillighet att medverka i studien och säkerställandet att inga obehöriga kan ta del av 

materialet, samt deras rätt att när som helst avsäga sin medverkan i studien. Efter att 

respektive respondent läst igenom och godkänt informationsbrevet bokades det in tider för 

intervjuer. 

4.4.2 Konstruktion av intervjuguide 

Innan intervjuerna ägde rum utarbetades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3). 

Enligt Bryman (2011) kan en intervjuguide likna en minneslista över teman som bör beröras 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. En semistrukturerad intervjuguide 
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består av förhållandevis specifika teman som ska beröras samtidigt som det ges utrymme för 

respondenten att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Av den anledningen 

utformades intervjuguiden efter särskilda teman som bestämdes efter den kunskap som hunnit 

införskaffas utifrån tidigare forskning och annan relevant litteratur. Då det i början av 

undersökningsprocessen var osäkert om studien skulle fokusera på bara kärleksrelationer eller 

både kärleks- och vänskapsrelationer utformades intervjuguiden med frågor som även berör 

vänskapsrelationer. Då samtliga respondenter hade flera erfarenheter av kärleksrelationer 

berördes knappt frågorna om vänskapsrelationer. Frågorna i intervjuguiden utformades hela 

tiden med utgångspunkt i studiens syfte och aktuella frågeställningar. Då det bestämdes att 

datainsamlingsmetoden skulle bestå av semistrukturerade intervjuer var intervjuguiden 

således av både öppen och strukturerad karaktär. Intervjuguiden utformades hela tiden 

parallellt med inläsning av tidigare forskning kring ämnet, vilket gjorde att den flera gånger 

omarbetades och reviderades. När intervjuguiden ansågs färdig gjordes en pilotstudie (jfr 

Bryman, 2011) där den testades på två personer som inte hade några erfarenheter av 

missbruk. Pilotstudien gjordes i syftet att på förhand få veta hur intervjuguiden fungerade 

språkligt. Efter att ha fått respons från de två testpersonerna visade det sig att vissa frågor 

upplevdes lite för svårförståeliga, varpå intervjuguiden reviderades en sista gång innan den 

ansågs färdig. 

4.4.3 Genomförande av intervjuer 

Efter att respondenterna fått tagit del av informationsbrevet och intervjuguiden ansågs 

färdigställd bokades det in tider för intervjuer. Platserna där intervjuerna skulle hållas fick 

respondenterna själva bestämma, vilket slutade med att två av intervjuerna hölls hemma hos 

respondenterna själva medan resterande hölls i olika grupprum på Örebro universitet. Den 

första intervjun som genomfördes tog cirka 90 minuter, vilket var betydligt längre tid än vad 

som planerats. Efter intervjun reflekterade studiens författare om varför intervjun tog längre 

tid än bestämt, varpå det framgick att intervjun fallit in på för många “sidospår” som 

resulterade i att delar av respondentens utsaga blev irrelevant för studiens syfte. Utifrån denna 

erfarenhet preciserades frågorna till de andra intervjuerna, vilket resulterade i att kvarvarande 

intervjuer tog cirka 60 minuter som planerat. Båda författarna till studien var med på samtliga 

intervjutillfällen och innan intervjuerna genomfördes bestämdes det vem som skulle hålla i 

respektive intervju. Den ena höll i tre intervjuer och den andra höll i två. För att skapa en 

trygg atmosfär för den respondent som det fanns en bekantskap med, bestämdes det i samråd 

med respondenten vem som skulle ha huvudansvar för intervjun. Den som inte höll i 

intervjun var med och observerade, samt bidrog med stöd och följdfrågor om det ansågs 

behövas. Intervjuerna spelades in på båda författarnas mobiler efter att respondenterna gett 

sitt samtycke till detta. Under hela intervjun, liksom innan och efter, beaktades de etiska 

aspekter som kommer att beskrivas mer utförligt (se 4.8 Etiska överväganden). 

4.5 Bearbetning av det insamlade materialet och analysmetod  

Nedan följer en beskrivning av bearbetningsprocessen av det insamlade materialet från 

intervjuerna, samt vilken analysmetod som använts för att få fram resultatet. I denna studie 

har empirin styrt utformningen av resultatet, där de teman som utkristalliserats avgjort vilka 

teorier som ska användas.  

4.5.1 Transkribering och bearbetning  

Alla intervjuer som genomförts har transkriberats och noggrant lästs igenom för att få en 

helhetsbild över respondenternas utsagor. I stort sett allt material som samlats in har 
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transkriberats, förutom vissa delar som ansetts helt irrelevanta för studien vilka därmed tagits 

bort för att underlätta bearbetningen av materialet. Till exempel förekom det i en av 

intervjuerna kommentarer som handlade om respondentens husdjur och som inte ansågs ha 

någon koppling till studiens syfte. Utskriften efter transkriberingen har flera gånger lästs 

igenom av författarna till studien för att båda ska bli väl bekanta med materialet. I 

transkriberingen har hakparenteser använts för att markera oklarheter och vanliga parenteser 

för att markera skratt.  

4.5.2 Analysmetod 

Det material som samlats in med hjälp av intervjuerna har efter bearbetningen analyserats 

med en tematisk analysmetod. Denna analysmetod valdes då utmärkande mönster och 

olikheter uppmärksammades redan vid transkriberingen av intervjuerna, varpå denna 

analysmetod ansågs lämplig. En tematisk analysmetod innebär att materialet först kodas, 

“reduceras ner”, med hjälp av så kallade nyckelord för att det ska bli mer begripligt och 

hanterbart att gå igenom. Därefter följs det av en så kallad tematisering som görs med hjälp 

av koderna för att hitta eventuella kopplingar, mönster eller olikheter som uppfattas som 

betydelsefulla för studiens syfte och frågeställningar (Lindgren, 2014). Efter att ha kodat 

materialet gjordes därefter en tematisering där både mönster, likheter och olikheter 

upptäcktes. Både koderna och de utvalda teman stämdes sedan av mot intervjumaterialet, för 

att säkerställa att det som tagits fram stämde överens med respondenternas utsagor. Slutligen 

gjordes en så kallad summering (jfr Lindgren, 2014) där det som tagits fram sammanställdes 

för att i sin tur presenteras i studiens resultatdel (se 5. Resultat och Analys). I denna studie 

har framförallt ett induktivt arbetssätt använts vid analys av det empiriska materialet, vilket 

innebär att teorier valts ut under analysens gång utifrån de teman som uppmärksammats i 

respondenternas utsagor (jfr Lindgren, 2014). 

4.6 Studiens kvalitet 

Det är vanligt att använda begrepp som reliabilitet och validitet för att undersöka kvaliteten i 

en forskningsstudie. Dessa begrepp är dock förknippade med kvantitativa forskningsmetoder, 

vilket gör att de inte är lika användbara i en kvalitativ studie som i en kvantitativ (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). Ett annat alternativ är att använda begreppen tillförlitlighet 

och äkthet, vilket är att föredra för bedömning av kvaliteten i kvalitativa studier (Bryman, 

2011). Då föreliggande studie har en kvalitativ ansats motiverar det valet att använda dessa 

kvalitetsbegrepp istället för validitet och reliabilitet. Hur kvalitetsbegreppen tillförlitlighet 

och äkthet tagits i beaktande kommer att presenteras nedan.  

4.6.1 Tillförlitlighet  

Kvalitetsbegreppet tillförlitlighet är uppdelat i fyra delkriterier som inbegriper trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

 

Att skapa trovärdighet i studien innebär att forskningen utförts i enlighet med de regler som 

finns och att de som deltagit i studien får ta del av resultaten för att bekräfta att forskaren 

uppfattat “deras verklighet” på rätt sätt. För att uppnå en hög grad av vetenskaplighet gäller 

det även att beakta de regelverk och rekommendationer som finns inför val av 

forskningsmetod (Bryman, 2011; Lindgren, 2014). För att uppnå trovärdighet i denna studie 

har forskningsmetod, design och urvalsmetod valts och utformats efter Vetenskapsrådets (u.å) 

regler och rekommendationer för att uppnå en så hög grad av vetenskaplighet som möjligt. 

De etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (u.å) tar upp har tagits i beaktande under hela 
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undersökningsprocessen, vilket framgår mer utförligt nedan (se 4.8 Etiska överväganden). 

Respondenterna som deltagit i studien har även blivit erbjudna att inom en viss tidsram ta del 

av både transkriberingen och det sammanställda resultatet. Det vetenskapsteoretiska synsättet 

som använts i studien har också redogjorts för att visa hur respondenternas utsagor har 

uppfattats av studiens författare vid sammanställningen av resultatet (se 4. Metod).  

 

Med överförbarhet innebär hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö eller 

situation (Bryman, 2011; Lindgren, 2014). Då denna studie använder sig av kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod är studiens resultat svåra att generalisera (jfr Bryman, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2014). För att stärka graden av överförbarhet har studiens urval 

och metodavsnittet noggrant beskrivits. Då studien endast berör olika personers (personliga) 

erfarenheter och berättelser om hur de påverkats av föräldrarnas missbruk kan resultaten dock 

inte anses gälla för samtliga vuxna barn till missbrukare. Det kan av den anledningen vara 

svårt att överföra studiens resultat till andra miljöer och situationer. 

 

För att uppnå pålitlighet i en kvalitativ studie behöver forskaren anta ett granskande synsätt 

för att fastställa att det skapats en fullständig och tydlig redogörelse för alla faser i 

undersökningsprocessen (Bryman, 2011; Lindgren, 2014). I denna studie har ambitionen varit 

att på ett utförligt och tydligt sätt beskriva samt redogöra för alla undersökningens faser (se 4. 

Metod). Studiens författare har kontinuerligt ifrågasatt de val som gjorts och har under hela 

undersökningsprocessen tagit hänsyn till de regelverk och rekommendationer som finns 

angående val av forskningsmetod och urval.  

 

En möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska kunna säkerhetsställa att 

personliga värderingar inte påverkat slutsatserna i undersökningen (Bryman, 2011; Lindgren, 

2015).  Det aktuella ämnesområdet valdes då ingen av studiens författare har någon personlig 

koppling till ämnet. Detta ansågs viktigt för att undvika att personliga värderingar och känslor 

skulle påverka studiens resultat. Studiens författare har också fört en kontinuerlig diskussion 

under hela undersökningsprocessen för att uppmärksamma hur egna värderingar kan tänkas 

påverka resultatet. Det har bland annat diskuterats kring den bekantskap som en av studiens 

författare har med en av respondenterna och hur detta kan påverka studiens resultat. Denna 

diskussion fördes både innan och efter intervjun genomfördes, varpå det varken vid 

genomförandet av intervjun eller i den efterföljande transkriberingen och analysen kunde 

noteras någon påtaglig skillnad mellan denna intervju och övriga, till exempel avseende längd 

eller djup. Det kan däremot inte uteslutas att denna intervju ändå erhållit något av en 

särställning. 

4.6.2 Äkthet  

Kvalitetsbegreppet äkthet består av fem kriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. I denna studie kommer 

dock enbart det första kriteriet rättvis bild att beröras, varvid anledningen till detta kommer 

tydliggöras nedan. 

 

Med kriteriet rättvis bild innebär att undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och 

uppfattningar som finns hos de människor som studerats (Bryman, 2011). För att få en så 

rättvis bild som möjligt har respondenternas utsagor transkriberats ordagrant. Otydligheter 

har markerats i transkriberingen för att inte riskera misstolkningar. Även skratt och mummel 

har markerats för att ge en tydlig bild av respondenternas sinnesstämning samt förstå i vilket 

sammanhang de berättar. För att eftersträva en rättvis bild har det även sökts efter variation i 

materialet samt där även sådant som sticker ut har inkluderats. Detta har gjorts med 



 

22 

ambitionen att presentera en så korrekt återgivning av respondenternas utsagor som möjligt. 

Det har därför valts att inkludera sådant som inte enbart är i linje med tidigare forskning.  

 

De övriga kriterierna är ontologisk autenticitet (om undersökningen kan bidra till att 

respondenterna får en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö som de 

lever i), pedagogisk autenticitet (om intervjupersonerna fått en bättre bild av hur andra 

personer i miljön upplever saker och ting genom att delta i studien), katalytisk autencitet (om 

undersökningen gjort att de som medverkat i studien kan förändra sin situation) och taktisk 

autenticitet (om undersökningen gjort att intervjupersonerna fått bättre möjligheter att vidta 

de åtgärder som krävs) (Bryman, 2011). Dock anses det svårt att bedöma huruvida 

respondenterna påverkats av deltagandet på ett sådant sätt som dessa begrepp avser. Däremot 

uttryckte flera av respondenterna efter intervjun att de kommit på saker om sig själva som de 

inte tänkt på tidigare. Flera av respondenterna uttryckte även att intervjun kan bidra till en 

fortsatt personlig utveckling.  

4.7 Etiska överväganden  

Nedan kommer de etiska överväganden att belysas genom följande rubriker; Forskningskrav 

kontra individskyddskravet och De fyra forskningsetiska riktlinjerna. 

4.7.1 Forskningskrav kontra individskyddskrav 

Innan en vetenskaplig undersökning genomförs är det viktigt att göra flera etiska 

överväganden. Till att börja med måste det alltid göras ett särskilt övervägande, där det som 

kallas forskningskravet ställs mot det som kallas individskyddskravet. Det förstnämnda, 

forskningskravet, innebär att tillgänglig kunskap ska utvecklas och fördjupas medan det 

andra, individskyddskravet, innebär att individer inte får utsättas för vare sig psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Inför varje vetenskaplig undersökning ska 

ansvarig forskare göra ett etiskt övervägande mellan det förväntade tillskottet av kunskap och 

de tänkbara risker samt konsekvenser som kan föreligga för de berörda 

undersökningspersonerna (Vetenskapsrådet, u.å). Innan denna studie utformades gjordes flera 

etiska överväganden huruvida studien skulle medföra en psykisk eller fysisk skada för 

respondenterna. För att försöka förhindra dessa skador bestämdes det att respondenterna 

behövde vara minst 25 år för att delta i studien, så de hunnit få en viss distans till sina 

erfarenheter samt vara bekväma att tala om det. Om en situation ändå uppstod där en 

respondent innan eller under intervjun verkade påverkas negativt av intervjun, bestämdes det 

att respondenten skulle avrådas från att delta i studien. Om respondenten istället verkade 

påverkas negativt efter sin medverkan i studien, skulle de hänvisas till att ta kontakt med en 

kurator för att därigenom få samtalsstöd.  

4.7.2 De fyra forskningsetiska riktlinjerna 

Under hela forskningsprocessen har de fyra grundläggande forskningsetiska riktlinjerna 

kontinuerligt följts. Riktlinjerna utgår från individskyddskravet och inbegriper 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, u.å). Hur detta tagits hänsyn till under studiens gång är något som kommer 

redogöras för nedan. 

 

För att uppnå informationskravet ska respondenterna ha blivit informerade om studiens syfte, 

respondenternas villkor vid medverkan av studien samt hur det insamlade intervjumaterialet 

avses att användas (Vetenskapsrådet, u.å). Innan intervjun genomfördes delgavs 
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respondenterna ett så kallat informationsbrev (se bilaga 2) som innehöll en sammanfattad 

beskrivning av studien och respondenternas villkor för att medverka i studien.  

Respondenterna fick även ta del av informationen muntligt vid själva intervjutillfället. Bland 

annat informerades det då om att medverkan i studien sker på frivillig basis samt att 

respondenterna själva får välja att svara på frågorna eller inte. Likaså informerades det om att 

respondenterna kan när som helst avbryta sin medverkan, liksom de tillfrågades om det gick 

bra att intervjun spelades in. Slutligen informerades det om att studien enbart kommer 

användas för forskningsändamål. Utifrån detta tillvägagångssätt har informationskravet i 

studien ansetts uppfyllt.  

 

För att uppnå samtyckeskravet ska respondenterna samtycka till att medverka i studien 

(Vetenskapsrådet, u.å). Studiens författare inhämtade därmed ett muntlig såväl som ett 

skriftligt samtycke vid intervjutillfället (se bilaga 4). Respondenterna informerades även om 

att deras utsagor får användas till studien även om de väljer att avbryta sin medverkan i 

studien efter att intervjun genomförts. Studiens författare har innan intervjuernas 

genomförande varit noga med att upplysa respondenterna om deras frivillighet att delta i 

studien. Utifrån detta tillvägagångssätt har samtyckeskravet i studien ansetts uppfyllt.  

 

För att uppnå konfidentialitetskravet ska respondenternas identitet skyddas, så att 

utomstående inte på något sätt kan identifiera respondenterna. Likaså ska respondenternas 

uppgifter förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. I konfidentialitetskravet framgår 

även att de som genomför studien ska skriva under en förbindelse om tystnadsplikt 

(Vetenskapsrådet, u.å). Det är endast studiens författare som kunnat ta del av 

ljudinspelningarna och det transkriberade intervjumaterialet. Respondenterna har informerats 

om detta, liksom att ljudinspelningarna kom att raderas efter att transkriberingen färdigställts. 

För att ta hänsyn till respondenternas integritet har personliga uppgifter, såsom namn och 

ålder ändrats i studiens resultat. I samband med intervjuerna skrev studiens författare under 

en förbindelse om tystnadsplikt. Utifrån detta tillvägagångssätt har konfidentialitetskravet 

ansetts uppfyllt. 

 

För att uppnå nyttjandekravet ska det insamlade materialet endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, u.å). Som tidigare nämnts har materialet endast använts 

till föreliggande studie. Genom bland annat ett informationsbrev informerades 

respondenterna om vad det insamlade materialet skulle användas till. Utifrån detta 

tillvägagångssätt har nyttjandekravet ansetts uppfyllt. 

5. Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer för studiens respondenter att presenteras, för att sedan följas av en 

sammanställning av resultatet. Resultatet redovisas under rubriken Kärleksrelationer och 

uppväxtens påverkan. Under denna rubrik följer i sin tur olika underrubriker som berör de 

teman som uppmärksammats i respondenternas utsagor. De teman som berörs kommer både 

att innefatta mönster som utmärkts inom en respondent och mellan olika respondenter. Ett 

tema kommer därför att enbart inbegripa en respondent. Varje presenterat tema kommer 

följas av en analys. För att ta hänsyn till respondenternas integritet har personliga uppgifter, 

såsom namn och ålder ändrats.  
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5.1 Presentation av respondenter 

Linda är i 40-årsåldern och har en mamma som beskrivs haft ett alkoholmissbruk under 

större delen av Lindas uppväxt. Lindas föräldrar levde tillsammans under hela hennes 

uppväxt. Linda flyttade hemifrån permanent när hon var ungefär 20 år och har sedan 

ungdomsåren haft några korta och flera långa förhållanden. Linda har inte haft något eget 

missbruk.  

 

Sandra är i 40-årsåldern och har en pappa som beskrivs haft ett alkoholmissbruk under hela 

Sandras uppväxt, liksom mamman beskrivs haft ett starkt medberoende. Sandras föräldrar 

lever fortfarande tillsammans. Sandra var runt 20 år när hon flyttade hemifrån permanent och 

har efter det haft få, men långa förhållanden. Sandra har inte haft något eget missbruk. 

 

Tommy är i 30-årsåldern och har en pappa som beskrivs haft ett blandmissbruk, vilket i 

huvudsak var droger. Tommy växte upp med båda sina föräldrar tills han var sju, då 

föräldrarna gick isär och han enbart bodde hos sin pappa. Tommy flyttade hemifrån när han 

var ungefär 17 år och har efter det haft flera korta förhållanden innan han träffade sin 

nuvarande flickvän som han varit tillsammans med i flera år. Tommy utvecklade under 

tonåren ett eget drogmissbruk, men är nu drogfri sedan några år tillbaks. 

 

Jonathan är i 30-årsåldern. Både Jonathans pappa och mammans nya sambo beskrivs ha haft 

ett alkoholmissbruk. Jonathans föräldrar skilde sig när han var sju år, varvid mamman 

därefter träffade en ny man. Jonathan bodde i huvudsak hos sin pappa under uppväxten. 

Jonathan flyttade hemifrån när han var ungefär 20 år och har sedan ungdomsåren haft ett fast 

förhållande utöver hans nuvarande som varat i flera år. Jonathan har själv aldrig haft ett 

missbruk. 

 

Siri är i 45-årsåldern och har en mamma som beskrivs haft ett alkoholmissbruk. Även hennes 

pappa beskrivs ha utvecklat ett alkoholmissbruk med tiden. Siri bodde tillsammans med båda 

sina föräldrar fram tills hon var cirka 14 år, då föräldrarna skilde sig. Siri flyttade i samband 

med skilsmässan hemifrån och beskrivs därefter ha klarat sig på egen hand. Siri har haft 

några få kortare förhållanden och ett långt förhållande som varat i över 20 år. Siri har själv 

aldrig haft något missbruk. 

 

Sammanfattningsvis består respondenterna av tre kvinnor och två män, där alla är mellan 30-

45 år. Fyra av respondenterna har under uppväxten haft minst en förälder som missbrukat 

alkohol, medan en respondent haft en förälder som missbrukat droger. Samtliga respondenter 

har erfarenheter av kärleksrelationer i vuxen ålder. 

5.2 Kärleksrelationer och uppväxtens påverkan 

Under följande rubrik kommer resultatet att presenteras utifrån fyra olika teman som särskilt 

uppmärksammats i respondenternas utsagor. Erfarenheter av att inleda och upprätthålla 

kärleksrelationer kommer att beröras samt hur erfarenheter från uppväxten har påverkat detta. 

Erfarenheterna kommer sedan att förstås med hjälp av begreppen identitetsutveckling och 

känsla av sammanhang. De teman som kommer tas upp är följande: Låg självkänsla och 

dåligt självförtroende, Destruktiva förhållanden, Medberoende samt Svårigheter med känslor 

och närhet. Liksom nämnt kommer ett tema enbart att inbegripa en respondent (Tommy), 

vilket beror på att hans berättelse och erfarenheter skiljer sig markant från övriga 

respondenter.  
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5.2.1 Låg självkänsla och dåligt självförtroende 

Både Linda och Siri berättar att de länge haft problem med låg självkänsla, vilket på olika sätt 

beskrivs ha påverkat deras kärleksrelationer. Enligt Linda och Siri har utvecklandet av en låg 

självkänsla påverkats av deras missbrukande mödrar, som båda beskrivs ha varit 

känslomässigt frånvarande under hela deras uppväxt. Båda respondenterna beskriver även 

deras relation till papporna som problematisk. Lindas pappas beskrivs ha varit väldigt 

aggressiv och våldsam gentemot Linda, liksom han beskrivs ha blundat för mammans 

missbruk och på så sätt låtit problemen fortgå. Siris pappa beskrivs ha arbetat på annan ort 

och därför inte prioriterat familjen. Enligt respondenterna minns de sina mödrar som väldigt 

elaka och att de ofta kunde uttrycka nedlåtande och sårande kommentarer. Linda ger exempel 

på hur hennes mamma kunde kommentera saker som “du kan bättre, det här är inte bra nog” 

eller “det här duger inte”, vilket av Linda beskrivs ha påverkat hennes uppfattning om sig 

själv och sin egen förmåga. Både Linda och Siri beskriver hur deras mödrar ofta fick dem att 

känna sig odugliga. Linda berättar även att hon kan se liknande egenskaper, såsom låg 

självkänsla och osäkerhet, hos hennes syskon. Linda beskriver detta i följande citat: 

 
Asså den här självkänslan som är helt obefintlig mellan varven, eller åtminstone väldigt ofta, är från 

uppväxten. Det är jag helt hundra på därför att alla vi fyra syskon är så. Vi är osäkra individer som 

inte kommer någonstans i livet. [...] Självkänslan har följt mig hela livet. (Linda) 

 

Liksom Linda beskriver Siri hur hennes självkänsla påverkat hennes kärleksrelationer. Siri 

ger exempel på hur den låga självkänslan uppkommit i form av bland annat svek från 

föräldrarna och vänner.  Siri berättar följande:  
 

Jag har blivit sviken av både mina föräldrar och andra vuxna, så jag har svårt att lita på folk. Jag har 

också blivit sviken av vänner vilket påverkat mig genom åren. Påverkat självkänslan liksom. [...] Sen 

har ju självkänslan följt mig och påverkat.. hur man är i relationer o så. (Siri) 

 

Utifrån både Linda och Siris utsagor verkar deras självkänsla ha påverkat hur de förhållit sig i 

sina kärleksrelationer. Siri ger bland annat exempel på hur hon var mycket vilsen när hon 

flyttade hemifrån under ungdomsåren och att hon längtade efter en trygghet och stabilitet, 

vilket hon inte fått uppleva under sin barndom. Hon beskrivs därför ha valt “första bästa” 

killen att inleda ett förhållande med. Siri berättar att hon tidigt träffade den man som hon 

sedan var tillsammans med i över 20 år. Hon beskriver dock förhållandet som problematiskt 

och att hon haft svårt att stå på sig och säga ifrån. 

 

Linda berättar också hur hon stött på utmaningar i sina förhållanden. Bland annat beskrivs 

hon ha upplevt känslor av misstro gentemot de män hon varit tillsammans med. Linda ger 

exempel på förhållandet med sin nuvarande man, där hon beskriver hur en låg självkänsla, 

osäkerhet och negativa uppfattning om sig själv gjort henne väldigt svartsjuk. Linda berättar 

att hon i flera av sina förhållanden upplevt känslor av att inte räcka till och att hon inte är 

värd att älskas, vilket hon ser som en utlösande faktor till svartsjukan. Linda gör själv 

kopplingen mellan osäkerheten och erfarenheterna från uppväxten. 

 
Men i början [av förhållandet] kunde jag ringa till honom när han var med sina vänner, helt hysterisk, 

och säga ”Du är otrogen mot mig!!!”. Jag var så himla osäker. [...] Och jag tänkte hela tiden att han 

inte kan älska mig, för jag är ju inte värd att älskas. [...] Det är min mamma, och pappa, som påverkat 

mig väldigt negativt. Jag gör fel, jag är inte värd någonting, du måste göra som jag säger, blah blah 

blah… (Linda) 

 

Till skillnad mot Linda och Siri går det i Jonathans beskrivning att urskilja vissa olikheter. 

Jonathan berättar att han under barndomen och ungdomsåren haft problem med sitt 



 

26 

självförtroende, vilket beskrivs bero på att båda föräldrarna var väldigt upptagna med sig 

själva och sina egna problem. Särskilt Jonathans missbrukande pappa, som han bodde hos 

permanent under största delen av uppväxten, beskrivs ha varit väldigt “inne i sin egen 

bubbla”. Däremot har Jonathan svårt att se hur det dåliga självförtroendet påverkat hans 

förhållanden. Jonathan ger enbart ett exempel på när hans självförtroende påverkat hans 

kärleksrelationer negativt, vilket var under ungdomsåren då han dejtade en tjej som beskrivs 

varit väldigt annorlunda mot honom själv. I deras relation beskrivs hans dåliga 

självförtroende ha visat sig tydligt och beskrivs även som orsaken till varför deras relation 

inte utvecklades till något djupare. Jonathan beskriver hur han upplevde sig som otillräcklig i 

jämförelse med henne och att han försökte vara någon annan än sig själv för att kompensera 

för det han upplevde sig sakna. Jonathan beskriver hur han efter denna erfarenhet endast 

sökte sig till tjejer som han hade något gemensamt med och där han inte behövde vara någon 

annan än sig själv. 

 
Vi var väldigt olika eftersom hennes morsa var forskare på [läkemedelsföretag] och hennes farsa var 

doktorand och de bodde på en bergstopp i [ort]. Samma där, hon hade bra betyg i skolan och var 

skitsnygg och jag tänkte ”Gud det är ju så långt utanför min liga så att det är sjukt liksom” och då 

försökte man överkompensera sig själv på något sätt, såsom att vara extra fin och omtänksam. 

Kompensera för sig själv för att man inte tyckte att man dög riktigt. Det är något som helt klart hängt 

med från uppväxten. [...] Så efter det visste jag vad jag ville ha. (Jonathan) 

 

Jonathan gör själv kopplingen mellan hans dåliga självförtroende och erfarenheterna från 

uppväxten och pappans missbruk. Däremot beskrivs hans erfarenheter inte ha påverkat hans 

kärleksrelationer utöver “relationen” med den tjej som han dejtade.  

5.2.1.1 Analys (Linda och Siri) 

Sammantaget visar resultatet att Linda och Siri har sedan barndomen haft problem med en låg 

självkänsla, vilket beskrivs ha påverkats av uppväxten och gjort att de mött flera utmaningar i 

deras förhållanden. För att försöka förstå hur den låga självkänslan uppkommit kommer 

Eriksons teori och de fem första utvecklingsfaserna att användas som analysverktyg. En 

förståelse för hur självkänslan uppkommit kan även bidra med en förståelse för de 

utmaningar som respondenterna verkar mött i deras kärleksrelationer. 

 

Utifrån Eriksons teori kan detta förstås som att respondenternas låga självkänsla hör samman 

med deras identitetsutveckling, där de sedan tidig barndom påverkats till att utveckla en svag 

identitet. I de tre första utvecklingsfaserna (0-6 år) i Eriksons teori sätter 

identitetsutvecklingen igång och barnet ställs inför flera olika kriser. I denna fas beskrivs de 

primära omsorgsgivarna vara avgörande för att barnet ska känna tillit till sig själv såväl som 

till andra. Den första fasen beskrivs av Erikson (1963) som en förutsättning för att barnet i 

den andra fasen kan börja utforska på egen hand. Föräldrarnas stöd, trygghet och närvaro 

beskrivs även som en förutsättning för att barnet ska kunna utveckla en stark identitet och 

självbild. Utifrån det som Linda och Siri berättar kan det därmed tolkas som att bägges låga 

självkänsla börjat utvecklas redan under de första levnadsåren. De kan redan under den första 

fasen börjat uppleva misstro och börja tvivla på sin egen förmåga, vilket kan tänkas bero på 

att föräldrarna varken varit närvarande, stöttande eller omhändertagande. De kan därmed ha 

fått utveckla en självständighet, vilket Erikson (1963) beskriver som ett positivt bemästrande 

av den andra fasen. I deras fall kan denna självständighet dock förstås som ett negativt 

bemästrande i och med att de varit “tvungna” att utveckla den på grund av föräldrarnas 

bristande tillgänglighet. Deras identitetsutveckling kan således redan här börjat gå i en 

negativ riktning. 
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När Linda och Siri kommer in i den tredje fasen, där det handlar om att utveckla en självbild, 

kan föräldrarnas beteenden och bemötande påverkat deras uppfattning om sig själva negativt. 

Detta kan i sin tur ha påverkat deras fortsatta identitetsutveckling och medfört svårigheter 

med ett bemästrande av den fjärde fasen (6-12 år), som handlar om att barnet börjar jämföra 

sig med andra. Den negativa självbild som Linda och Siri antas ha utvecklat i den förra fasen 

kan förstärkas ytterligare i denna fas, vilket kan ha påverkats av lärare och/eller klasskamrater 

i skolan såväl som av föräldrarna. Det kan under denna fas utvecklat förstärkta känslor av 

otillräcklighet och misslyckanden, vilket ytterligare kan ha påverkat deras självbild och 

självkänsla, samt deras identitetsutveckling, negativt. När Linda och Siri så småningom 

kommer in i den femte fasen (12-21) kan de stöta på utmaningar med att “hitta sig själva” och 

uppleva en känsla av kontinuitet. De kan ha hamnat i det som Erikson (1963) beskriver som 

“identitetsförvirring” där de upplever tvivel om sig själva och sin egen förmåga, vilket kan ha 

förstärkt den låga självkänsla som respondenterna beskrivs ha än idag samt påverkat dem till 

att utveckla en svag identitet.  

 

Sammantaget kan Linda och Siri förstås haft svårt med ett bemästrande av de fem första 

utvecklingsfaserna i Eriksons teori. På grund av detta kan de ha utvecklat en låg självkänsla 

samt en svag identitet, vilket utifrån Erikson (1963) kan uppfattas gå hand i hand. En svag 

identitet kan således förklara varför både Linda och Siri stött på flera utmaningar och 

problem i sina kärleksrelationer. 

 
5.2.1.2 Analys (Jonathan) 
Jonathan beskrivs sedan barndomen haft problem med dåligt självförtroende, liksom han haft 

en negativ uppfattning om sig själv. Däremot kan Jonathan inte se hur detta påverkat hans 

förhållanden. Det enda exemplet Jonathan ger, där hans självförtroende beskrivs ha påverkat 

hans kärleksrelationer, är då han dejtade en tjej under ungdomsåren. I och med erfarenheterna 

från denna relation beskrivs Jonathan ha sökt sig till tjejer som han upplevt en gemenskap 

med, samt med vilka han inte behövt vara någon annan än sig själv. För att förstå varför 

Jonathan utvecklat ett dåligt självförtroende, vilket påverkat relationen med tjejen som han 

dejtade, samt varför han efter detta sökt sig till en annan typ av tjejer, kommer förstås med 

hjälp av Eriksons teori och den andra, fjärde och femte utvecklingsfasen.  

 

Utifrån Eriksons teori kan Jonathan förstås haft svårt med ett bemästrande av den andra 

utvecklingsfasen (1,5-3 år) och han kan därmed börjat utveckla känslor av skam och tvivel. 

Ett misslyckande i denna fas kan förklaras av den bristande tillgänglighet som Jonathan 

beskrivs ha upplevt från båda föräldrarna. Efter denna fas kan Jonathan börjat uppleva en 

rädsla för att skämma ut sig samt börjat tvivla inför sin egen person. Erikson (1963) beskriver 

detta som ett resultat när bemästrandet av den andra utvecklingsfasen misslyckats. Jonathans 

identitetsutveckling kan därför, efter den andra fasen, börjat gå i en negativ riktning. När 

Jonathan så småningom träder in i den fjärde utvecklingsfasen (6-12 år) kan han mött flera 

svårigheter med att bemästra även denna. Denna fas beskriver Erikson (1963) som avgörande 

för utvecklandet av självbilden, där ett misslyckande kan innebära känslor av otillräcklighet 

och misslyckanden. Sådana känslor kan således ha påverkat Jonathans självförtroende och 

relationen med tjejen som han dejtade. 

 

Däremot verkar Jonathan, till skillnad från Linda och Siri, inte utvecklat en svag identitet. 

Detta kan förstås då Jonathan, trots flera negativa erfarenheter från uppväxten samt ett dåligt 

självförtroende, inte verkar stött på några problem i sina förhållanden överhuvudtaget. 

Jonathan kan snarare förstås ha utvecklat en stark identitet i och med ett bemästrande av den 

femte fasen (12-21 år) som handlar om identitet kontra splittring av rollerna. I denna fas kan 
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Jonathan ha “hittat sig själv” och därmed stärkt sin identitet. En stärkt sin identitet kan ha 

resulterat i att Jonathan fått bättre självförtroende såväl som en positivare uppfattning om sig 

själv (jfr Erikson, 1963), liksom det kan förklara varför han inte stött på några utmärkande 

problem i sina andra kärleksrelationer. 

5.2.2 Destruktiva förhållanden 

Det går att urskilja flera mönster i det som Linda, Siri och Sandra berättar om sina tidigare 

kärleksrelationer. Samtliga beskriver hur de dragits till män med beteenden och karaktärsdrag 

som påminner dem om uppväxten och sådant de sedan barndomen är vana vid. Linda och 

Sandra berättar att de sedan ungdomsåren haft flera destruktiva förhållanden medan Siri bara 

haft ett, men som istället varat i över 20 år. Även de förhållanden som Linda och Sandra varit 

i beskrivs ha varat i flera år. Samtliga respondenter beskriver männens beteenden som 

destruktiva, eller med andra ord nedbrytande och negativa. Både Linda, Sandra och Siri 

berättar att männen haft beteenden som påmint om deras uppväxt och deras missbrukande 

föräldrar. I både Sandras och Siris förhållanden har männen dessutom haft någon form av 

missbruksproblematik. Samtliga respondenter beskriver hur de dragits till det bekanta, vilket 

tydliggörs i citaten nedan. 

 
Jag tror att det är så att man omedvetet söker sig till likasinnade, och då tänker jag dels på barnens 

pappa. Man är trygg med det man kan och vet om. (Siri) 

 

Det är nog för att det är det som man känner igen. Det är invant och bekant. Kan man säga tryggt? 

För att det är ju det som man vet om. Det känns mer främmande att gå in i ett förhållande där man är 

mer fri. (Sandra) 

 

Ja, precis som när man river naglarna så blir det liksom en vana. Jag vet att man inte ska göra det men 

jag gör det ändå liksom, typ så. Och alltså han var ju snygg [förhållande 1] men det var ju inte 

[förhållande 2], utan han var lönnfet o så men hade samma karaktär som de andra två killarna jag 

haft. Och det är ju en sån kille man ska ha. (Linda) 

 

Det verkar således blivit “naturligt” för respondenterna att dras till män med en viss typ av 

karaktär och som de känner igen sig med. Vid frågan om vad respondenterna föll för hos 

männen ger både Linda, Sandra och Siri liknande beskrivningar av hur de fått bekräftelse och 

uppmärksamhet. En bekräftelse från männen verkar ha fått dem att känna sig sedda. Dock ger 

de, om än lite olika, beskrivningar av hur deras förhållanden utvecklats till att bli destruktiva. 

De berättar att männen betett sig väldigt illa och att de ofta fick utstå nedlåtande 

kommentarer. Linda beskriver bland annat sina tidigare partners som manipulativa och att de 

ständigt försökt bestämma hur hon ska vara och leva sitt liv. Även Sandra tar upp exempel 

där hon berättar om män som haft ett starkt kontrollbehov och att hon inte känt sig fri i sina 

förhållanden. Samtliga respondenter berättar att de ständigt accepterat männens destruktiva 

beteenden samt låtit anpassa sig efter männen. Likaså gör de kopplingar mellan uppväxten 

och hur de förhållit sig i sina förhållanden. Nedan följer två citat från Linda och Sandras 

intervjuer där detta framgår. 

 
Man låter hela tiden ändra på sig. Jag tror det har att göra med att man är uppväxt i ett hem där man 

fått höra att man inte är värd särskilt mycket. [...] Hade jag bara haft en trygg uppväxt skulle jag haft 

en självkänsla som sagt ”det här är jag”. Då hade jag inte behövt att vända, vrida och ändra på mig 

själv hela tiden. (Linda) 

 

Det är mer att man sväljer, sväljer, sväljer och sväljer så man till slut exploderar. Man bygger bara på 

de negativa känslorna inom sig [...] Jo men det är från uppväxten, och särskilt min mamma. Att man 

inte kan säga vad man vill, när man vill och hur man vill, utan att man hela tiden måste anpassa sig. 
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Det är liksom det normala för mig om man säger. Det är det som jag levt och någonting man bara gör. 

(Sandra) 

5.2.2.1 Analys (Linda, Siri och Sandra) 

Linda, Siri och Sandra har haft minst ett förhållande som beskrivs som destruktivt, varvid 

samtliga berättar att de sökt sig till män med beteenden som påminner dem om uppväxten. 

För att förstå de mönster som framgår i deras berättelser kommer Antonovskys teori om 

KASAM och de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet att 

användas som analysverktyg. Att uppleva begriplighet innebär att uppleva en situation som 

begriplig, ordnad och trygg medan hanterbarhet innebär resurser, hos sig själv eller hos andra, 

vilket gör en situation möjlig att hantera. Meningsfullhet innebär i sin tur en upplevelse av 

mening och motivation, vilket bidrar till energi för att ta itu med utmaningar och problem 

(Antonovsky, 2005). 

 

Utifrån Antonovskys teori kan det förstås som att Linda, Siri och Sandras destruktiva 

förhållanden blivit en “naturlig” livsstil, där män med beteenden som liknar föräldrarnas 

bidrar till en hög känsla av begriplighet. Respondenterna kan sedan barndomen varit vana vid 

dessa beteenden och att leva i en destruktiv livssituation, varpå förhållandena med männen 

medfört känslor av begriplighet, trygghet, ordning och förutsägbarhet. Av den anledningen 

kan respondenterna också upplevt en hög känsla av hanterbarhet, där männen haft vissa 

resurser som gjort det värt för dem att stanna i förhållandena. Dessa resurser kan bland annat 

varit männens förmåga att ge bekräftelse och uppmärksamhet, vilket respondenterna beskrivs 

ha sökt efter och uppskattat. Männens resurser kan därmed gjort att livssituationen upplevts 

hanterbar av respondenterna. Likaså kan respondenterna själva haft resurser i form av vissa 

egenskaper, såsom förmågan att anpassa sig och acceptera sin livssituation. Dessa resurser 

(egenskaper) är något som respondenterna verkar ha med sig från uppväxten och deras 

missbrukande föräldrar. 

 

Trots att Linda, Siri och Sandra kan ha upplevt en hög känsla av begriplighet och 

hanterbarhet i sina förhållanden kan de ändå förstås ha upplevt en låg känsla av 

meningsfullhet. En låg känsla av meningsfullhet kan bland annat bero på att respondenterna 

inte vågat säga ifrån och ställa krav i sina förhållanden, liksom deras känsla av att inte räcka 

till. Dock kan respondenterna tänkas värdesatt den trygghet som förhållandena medfört, 

liksom de resurser som männen gett, det vill säga bekräftelsen och uppmärksamheten, så pass 

mycket att de låtit männens destruktiva beteenden fortgå. En låg känsla av meningsfullhet 

kan även förklara varför Linda, Siri och Sandra stannat kvar i sina förhållanden så länge som 

de gjort. Enligt Antonovsky (2005) kan en avsaknad av meningsfullhet innebära att 

motivationen blir låg, vilket gör det svårt för individen att förändra sin situation.  

Respondenterna kan därför, på grund av en låg känsla av meningsfullhet, ha saknat 

motivation för att förändra den livssituation de haft med männen. En låg känsla av 

meningsfullhet, liksom en avsaknad av motivation, kan också förklara varför det fallit 

naturligt för Linda och Sandra att dras till liknande förhållanden så fort deras tidigare tagit 

slut.  

 

Sammanfattningsvis kan det förstås som att Linda, Siri och Sandras erfarenheter från 

uppväxten har påverkat deras känsla av sammanhang i de kärleksrelationer som de haft i 

vuxen ålder. Att respondenterna upplevt en låg, eller åtminstone en bristande känsla av 

sammanhang kan förklara varför de inte verkat tillfredsställda i sina förhållanden samt varför 

de beskriver sina förhållanden som problematiska. Att de ändå dragits till dessa män kan 

förstås i och med erfarenheterna från uppväxten, där en destruktiv livssituation blivit en 
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trygghet och medfört känslor av såväl begriplighet som hanterbarhet. En hög känsla av dessa 

komponenter kan också förklara varför respondenterna, trots att de uppvisar en låg känsla av 

meningsfullhet, valt att stanna kvar i sina förhållanden under så pass lång tid samt varför de 

dragits till män som alla uppvisat samma eller liknande karaktärer. 

5.2.3 Medberoende 

Både Siri och Sandra berättar att det förekommit flera problem i deras förhållanden, där ett 

problem varit att männen haft en missbruksproblematik. De berättar, om än på olika sätt, att 

de tidigt utvecklat ett medberoende2, vilket är ett ord de själva använder. Båda beskriver 

deras benägenhet att utveckla ett medberoende som ytterligare en orsak till varför de stannat 

kvar i sina förhållanden i flera år trots att de varit problematiska. Dock skiljer sig Siris och 

Sandra förklaringar om varför de utvecklat ett medberoende.  

 

Siri berättar att hon tidigt fick lära sig att ta ansvar och klara sig på egen hand. Siri ger bland 

annat exempel på hur hennes mamma, på grund av missbruket, kunde lämna både henne och 

hennes syskon ensamma i flera timmar när de var små och att Siri var den som fick ta hand 

om syskonen. Detta beskrivs tidigt ha skapat känslor av plikt och ansvar hos Siri, vilket är 

något som sitter kvar än idag och gjort att hon hela tiden försökt “rädda” förhållandet med sin 

missbrukande man. Likaså berättar hon om ansvarskänslor att kunna ge sina barn det hon 

själv inte fått uppleva under sin uppväxt, det vill säga en familj samt en trygg och stabil 

livssituation. Siri berättar följande om varför hon stannat kvar i förhållandet: 

 
Jo det handlar ju om medberoende. Dessutom hade vi barn ihop och jag ville ju försöka ge dem allt 

vad jag inte hade fått. Alltså det här med plikt och ansvar sitter så djupt rotat i ryggraden. (Siri) 

 

Till skillnad från Siri, förklarar Sandra att hennes medberoende beror på hennes förmåga att 

bortse från saker och svårigheter att säga ifrån och ställa krav. Sandra beskriver sig själv som 

en “möjliggörare”, som hela tiden anpassar sig och accepterar männens beteenden och 

missbruk. Enligt Sandra är hon själv anledningen till varför problemen i sina förhållanden 

fortgår, vilket framgår i följande citat: 
 

Jag har nog alltid lagt locket på. Sen att jag alltid egenskapen att jag sopar det under mattan. Jag är 

nog väldigt medberoende och möjliggörare. Anpassar mig. [...] Istället för att säga ”ge fan i att dricka 

det och se till att göra nått istället” så ger jag möjligheter för honom att fortsätta. (Sandra) 

 

Sandra berättar att hon haft svårt att stå på sig och uttrycka sina känslor. Sandra beskriver hur 

hon börjat förstå att dessa egenskaper kommer från hennes mamma, som själv beskrivs ha 

varit medberoende till Sandras missbrukande pappa under hela Sandras uppväxt. Sandra 

berättar att hon alltid sett upp till sin mamma och att hon var den som fanns där när det var 

tufft med pappans missbruk. Hon beskriver att hon därför gått i sin mammas fotspår, vilket i 

sin tur påverkat hennes val av män. Sandra beskriver detta i följande citat: 

 
Invanda beteenden sitter djupt rotade och jag känner att jag går i min mammas fotspår, för det är så 

hon har visat mig. [...] Mamma är precis som jag, att man sopar undan mattan och liksom skyddar och 

möjliggör. Hon skyddar pappa även om hon vet att det inte är rätt och hon vet att jag inte tycker det är 

rätt. Mamma är den som bidragit till att jag är likadan. (Sandra) 

                                                
2 Medberoende innebär att individen anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är i ett missbruk 

eller i ett beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del lär sig detta beteende redan som barn medan andra har lärt 

sig det senare i livet (LiÖ, 2014). 
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5.2.3.1 Analys (Sandra) 

Sandra beskriver hennes medberoende som något hon tagit efter sin mamma. För att förstå 

hur detta beteende kan ha införlivats i Sandras identitet kan Banduras teori om 

modellinlärning användas tillsammans med Eriksons teori och den tredje utvecklingsfasen. 

Banduras teori om modellinlärning innebär att individen observerar och tar efter beteenden 

som upplevs fördelaktiga av personer som står individen nära och som denne ser upp till. 

Dessa personer fungerar sedan som en “modell” varpå individen beter sig på samma eller 

liknande sätt (Bandura, 1977). 

 

Utifrån Banduras teori kan det förstås som att Sandra redan under tidig barndom gjort 

mamman till en förebild, där Sandra använt mamman som modell och tagit efter hennes 

egenskaper och beteenden. Sandras identitetsutveckling kan således ha påverkats av hennes 

modellinlärning av mamman. Detta kan förstås med hjälp av den tredje utvecklingsfasen (3- 6 

år) i Eriksons teori, vilket beskrivs som en fas då barnet börjar identifiera sig med sina 

föräldrar (särskilt föräldern av samma kön) och internalisera föräldrarnas attityder, 

värderingar och förhållningssätt (jfr Erikson, 1963). Sandra kan därmed ha börjat införliva 

mammans egenskaper, värderingar och förhållningssätt, vilket format Sandras identitet och 

gjort att hon i vuxen ålder haft samma benägenhet som mamman att utveckla ett 

medberoende i sina förhållanden.  

5.2.3.2 Analys (Siri) 

Till skillnad från Sandra, berättar Siri att hennes mamma var väldigt frånvarande under 

hennes uppväxt och att hon fått klara sig på egen hand. Siri beskriver hur hon under 

uppväxten utvecklade känslor av plikt och ansvar, vilket kom att avspegla sig i förhållandet 

med hennes före detta man. Siri medberoende kan förstås med hjälp av Antonovskys (2005) 

teori om KASAM och de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Utifrån Antonovskys teori kan det ansvar som Siri tagit för hemmet och barnen förstås ha 

bidragit till en hög känsla av begriplighet, då hon tidigt lärt sig att ta ansvar. Den ansvarsroll 

som Siri tagit redan som barn tycks ha följt henne in i vuxen ålder och medfört känslor såsom 

trygghet, förutsägbarhet och ordning. Att Siri verkar upplevt en hög känsla av begriplighet 

när hon tar ansvar kan förklara varför hon dragits till ett förhållande med en man med 

missbruksproblematik, då hon i förhållandet fått ta en ansvarsroll över både hemmet och 

barnen. Med hjälp av sina egna resurser att vara ansvarstagande, liksom omhändertagande för 

att familjen ska hålla ihop, kan det även skapats känslor av hanterbarhet. Siri kan således ha 

hittat olika sätt att hantera och förhålla sig till situationen med sin missbrukande man, vilket 

också kan förklara varför hon stannade kvar i förhållandet trots att det var problematiskt. 

Likaså kan en eventuell tacksamhet från barnen verka som yttre resurs för att göra situationen 

(förhållandet) mer hanterbart. 

 

Till skillnad mot föregående analys om Linda, Sandra och Siri, kan det utifrån föreliggande 

resultat förstås som att Siri även upplevt en känsla av meningsfullhet i förhållandet. Siris 

känslor av plikt och ansvar gentemot sina barn kan ha medfört känslor av mening och 

motivation eftersom hon kunnat erbjuda barnen den familj, trygghet och stabilitet som hon 

själv aldrig fått uppleva som barn. En känsla av meningsfullhet, tillsammans med en känsla 

av begriplighet och hanterbarhet, kan ha skapat en känsla av sammanhang hos Siri. En känsla 

av sammanhang kan i sin tur förklara varför Siri beskrivs ha utvecklat ett medberoende samt 

varför hon stannat kvar i sitt förhållande i över 20 år.  
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5.2.4 Svårt med känslor och närhet  

Tommy berättar att han alltid haft en väldigt negativ bild av kärleksrelationer. Han beskriver 

hur de förhållanden han hade under åren då han missbrukade enbart var i ett specifikt och 

utnyttjande syfte, som för att kunna leva billigt eller ha någonstans att sova. Han beskriver 

sina tidigare förhållanden som väldigt korta och att det aldrig handlat om några riktiga 

känslor. Enligt Tommy är hans nuvarande förhållande det första fasta och “riktiga”, och han 

beskriver det som bra och stabilt. Han beskriver att hans negativa bild av kärleksrelationer 

dock fortfarande finns kvar, vilket framgår i citatet nedan.  
 

Men alltså, det här med ”förhållandegrejset”...  Det ser ju jättebra ut på film och så, men så är det ju 

inte på riktigt. Jag har så svårt med det här med närhet. Jag kan liksom inte njuta av det. (Tommy) 

 

Tommy berättar att han har svårt med känslor och att detta varit en utmaning i hans och 

flickvännens förhållande. Han beskriver hur han sedan uppväxten haft svårt med känslor och 

att detta utvecklats i och med hans drogmissbrukande pappa. Tommy förklarar att hans pappa 

tidigt lärde honom hur han skulle vara, där Tommy tidigt fick lära sig att “stänga av” och inte 

visa några känslor överhuvudtaget. Han förklarar att han såg upp till sin pappa och att han 

därför tog efter hans pappas sätt att se på saker. Tommy beskriver dock hur detta blivit 

problematiskt i hans nuvarande förhållande då han fortfarande har svårt att visa, eller 

överhuvudtaget känna, några starkare känslor. Tommy ger exempel på detta i följande citat: 

 
Jag har ju inte samma... Jag har ju inte samma känslor eller så, om man säger typ starka känslor. Jag 

vet inte riktigt vad det är. Det är lite svårt sådär, för jag älskar ju henne och så, men jag är inte den 

som stäppar på tå om hon kommer med ett fat med jordgubbar och grädde liksom... Jag förstår inte 

sånna grejer... Men det är ju för att jag växt upp som jag gjort också. (Tommy) 

 

Tommy berättar att han efter uppväxten haft svårt med allt som handlar om känslor. Han 

beskriver hur gjort honom väldigt avståndstagande i relationen med sin nuvarande flickvän 

och att han upplever fysisk närhet som påträngande. Enligt Tommy har även denna svårighet 

utvecklats i och med uppväxten och som sedan förstärkts under hans tidigare liv som 

missbrukare och kriminell. Allt som handlat om kärlek verkar inte funnits med i Tommys liv 

överhuvudtaget innan han träffade sin nuvarande flickvän. Tommys svårigheter med känslor 

och närhet beskrivs som ett problem i hans nuvarande förhållande, där han har svårt att 

anpassa sig i förhållandet. I följande citat beskriver Tommy vad som utmärker problemen: 
 

Nej alltså det är ju det jag menar med att jag inte känner det som alla andra känner. Jag kan liksom 

inte njuta av att ligga still i sängen med tjejen, alltså inte ens nu [...] Jag tycker närhet är påträngande 

liksom. Den är jobbig. Man kan pussas och kramas innan man går och lägger sig, sen är det bra, typ 

så. (Tommy) 

5.2.4.1 Analys (Tommy) 

Då Tommys berättelse skiljer sig markant från övriga respondenters presenteras han i ett eget 

tema. Tommy beskriver upprepade gånger hur han haft svårt med känslor och närhet, vilket 

han beskriver ha tillkommit i och med uppväxten och hans pappas beteenden. Tommy 

berättar även hur hans svårigheter med känslor och närhet resulterat i utmaningar i relationen 

med hans nuvarande flickvän. För att förstå hur Tommy kunnat utveckla dessa svårigheter 

kommer först Banduras teori om modellinlärning samt den tredje, femte och sjätte 

utvecklingsfasen i Eriksons teori att användas som analysverktyg för att förstå Tommys 

identitetsutveckling. Antonovskys teori om KASAM kommer sedan att användas för att 

förstå Tommys känsla av sammanhang i relationen med hans nuvarande flickvän.  
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Utifrån Banduras teori om modellinlärning kan det förstås som att Tommy använt sin pappa 

som modell, varvid han tagit efter pappans beteenden, värderingar och sätt att leva. 

Modellinlärningen av pappan kan förklara varför Tommy hamnat i ett eget missbruk samt 

varför han tidigt lärt sig att “stänga av” sina känslor samt förknippa kärlek med något 

negativt. Modellinlärningen av pappan kan förstås ha påverkat Tommys identitetsutveckling, 

där han i den tredje utvecklingsfasen (3-6 år) i Eriksons teori kan ha stärkt sin identitet och 

självbild genom att identifiera sig med pappan samt internaliserat hans attityder, värderingar 

och förhållningssätt. Tommy kan redan i denna fas börjat utveckla svårigheter med känslor 

och närhet, vilket däremot inte verkat påverkat hans identitet och självbild negativt. Tommy 

kan istället ha utvecklat en stark identitet, varpå han i den femte utvecklingsfasen (12-20 år) 

kan ha “hittat sig själv” i och med hans egna liv som missbrukare samt därmed stärkt sin 

identitet ytterligare. När Tommy sedan trätt in i den sjätte utvecklingsfasen (21-35 år), som 

handlar om att tidigare faser prövas och den redan etablerade identiteten utvecklas och 

förstärks, kan Tommy dock stött på flera problem. För att denna fas ska anses lyckad ska den 

enligt Erikson (1963) präglas av kärlek och samhörighet, där ett misslyckande kan resultera i 

känslor av isolering och avståndstagande. Den identitet som Tommy utvecklat under 

uppväxten, och som utformats efter hans modellinlärning av pappan, kan utifrån Eriksons 

teori tänkas försvagas i och med det “nya livet” med flickvännen och som drogfri. Den 

identitet som Tommy utvecklat i sitt tidigare liv kan förstås ha varit svår att anpassa till hans 

nya liv. Tommy kan därmed ha misslyckats med att bemästra den sjätte utvecklingsfasen 

eftersom hans redan etablerade identitet inte kan stärkas i den nuvarande livssituationen. Ett 

misslyckande av den sjätte fasen skulle kunna förklara varför Tommy isolerar sig och är 

avståndstagande gentemot sin flickvän. 

 

Hur Tommys identitetsutveckling kan ha påverkat hans nuvarande förhållande kan vidare 

förstås med hjälp av Antonovskys teori om KASAM. Utifrån det Tommy berättar om hans 

nuvarande livssituation verkar han uppleva en låg känsla av samtliga komponenter, det vill 

säga begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. På grund av den kontrast som Tommys 

nuvarande livssituation inneburit jämfört med hans tidigare liv i missbruk, kan han uppleva 

förhållandet med sin nuvarande flickvän som obegripligt och kaotiskt. Situationen kan också 

upplevas svår att hantera på grund av en brist på resurser. I och med erfarenheterna från hans 

tidigare liv kan han uppleva svårigheter med att hantera den nya och annorlunda 

livssituationen. Den känsla av begriplighet och hanterbarhet som Tommy verkar haft i sitt 

tidigare liv kan således ha försvunnit i och med hans nya liv som partner och drogfri. Likaså 

kan Tommy förstås uppleva en bristande känsla av meningsfullhet, då han inte verkar finna 

något värde i att försöka förändra det han beskriver som problematiskt. 

 

Sammanfattningsvis kan Tommys identitetsutveckling, som förstås ha påverkats av en 

modellinlärning av pappan, resulterat i en låg känsla av sammanhang i förhållandet med hans 

nuvarande flickvän. 

6. Diskussion 

Studiens syfte var att erhålla kunskap om hur erfarenheter av att växa upp med minst en 

förälder som missbrukar alkohol eller droger har påverkat kärleksrelationer i vuxen ålder. 

Nedan presenteras det resultat som framkommit i studien och som besvarar studiens syfte. 

Detta kommer varvas med en tillhörande diskussion där studiens resultat sätts i relation till 

tidigare studier. Slutligen kommer praktiska implikationer samt förslag på vidare forskning 

att tas upp under denna rubrik. 
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6.1 Studiens resultat och tidigare forskning 

Resultatet i föreliggande studie visar att fyra av fem respondenter stött på utmaningar i deras 

kärleksrelationer. Av två respondenter beskrivs utmaningarna bero på bland annat en låg 

självkänsla, vilket är en problematik som också återfinns i flera tidigare internationella 

studier (jfr Kapeleris & Paivios, 2011; Lindgaard, 2008; Kelley et al., 2010). De kvinnliga 

respondenterna i denna studie beskriver även hur de utvecklat ett bekräftelse- och 

uppmärksamhetsbehov som påverkat deras val av partner, liksom hur de förhållit sig i sina 

kärleksrelationer. Samtliga respondenter beskrivs även ha stannat i sina förhållanden väldigt 

länge. Däremot visar tidigare studier att personer som växt upp med en missbrukande förälder 

har svårt att knyta an och behålla relationer till andra människor (se bland annat Kelley et al., 

2005). Andra studier visar även att vuxna barn till missbrukare ofta är med om skilsmässor 

och separationer (se Nygaard Christoffersen & Soothill, 2003 och Lindgaard, 2008) samt att 

de har en tendens att undvika långsiktiga förhållanden (Watt, 2002). Dessa resultat går dock 

inte i linje med resultatet i denna studie, vilken visar att majoriteten av respondenterna haft 

flera kärleksrelationer som beskrivs ha varat i flera år. En av de kvinnliga respondenterna har 

till och med haft ett förhållande som varat i över 20 år. Problemet för respondenterna verkar 

således inte vara att varken knyta an eller upprätthålla sina kärleksrelationer, utan snarare att 

ta sig ur den invanda livsstil och de invanda beteenden som verkar sitta i från uppväxten. En 

livssituation som respondenterna redan är bekant och van vid verkar medföra känslor av 

trygghet och struktur, vilket gör att de söker sig till förhållanden som påminner dem om 

uppväxten. Detta resultat motsäger studien som genomförts av Kelley med kollegor (2005), 

där deras resultat visar att personer som växt upp med en missbrukande förälder ofta 

förknippar relationer med obehag och otrygghet, vilket beskrivs bero på känslor av bland 

annat otillräcklighet. Flera av respondenterna i denna studie beskriver känslor av 

otillräcklighet, men nämner ingenting om att de upplever kärleksrelationer som vare sig 

obehagliga eller otrygga. Kärleksrelationer verkar som nämnt förknippas med trygghet, där 

majoriteten av respondenterna snarare tycks uppleva en rädsla för att leva ensamma än att 

leva tillsammans med någon annan. Respondenterna kan förstås dras till situationer 

(förhållanden) som de har vetskap om och finner förståeliga, varpå svårigheten verkar vara att 

förändra den sedan barndomen införlivade och omedvetna bilden de har av trygghet. 

 

Ett behov av bekräftelse och uppmärksamhet verkar vidare inte gälla för alla respondenter i 

föreliggande studie. Ingen av de manliga respondenterna verkar ha utvecklat vare sig ett 

bekräftelse- eller uppmärksamhetsbehov. Att det kan föreligga en könsskillnad har heller inte 

återfunnits i tidigare studier. Ett sätt att se på denna könsskillnad kan vara med hjälp av 

genusteorin, vilket kortfattat innebär att människor förväntas agera efter vad omgivningen 

anser är manligt respektive kvinnligt, varpå särskilda beteenden och egenskaper internaliseras 

redan under tidig barndom (se Hirdman, 2003). Respondenterna kan därmed redan som barn 

ha påverkats till att utveckla vissa egenskaper och beteenden efter vad som betraktats som 

kvinnligt respektive manligt. Kvinnorna kan därmed ha utvecklat ett bekräftelse- eller 

uppmärksamhetsbehov som ett resultat av ett “kvinnligt beteende” som de införlivat redan 

som barn, vilket till exempel kan handla om att vara svag och i behov av att bli 

omhändertagen. De manliga respondenterna kan istället ha införlivat det som av omgivningen 

ansett vara ett manligt beteende, där de till exempel kan ha förväntats vara starka och klara 

sig på egen hand utan ett omhändertagande av andra. En sedan barndomen införlivad 

egenskap att vara självständig skulle således kunna förklara varför de manliga respondenterna 

inte uppvisar samma bekräftelse- och uppmärksamhetsbehov som kvinnorna. 

 

Liksom nämnt beskrivs de kvinnliga respondenterna i föreliggande studie ha varit i flera 
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destruktiva förhållanden, varav två även utvecklat ett medberoende. Respondenternas 

erfarenheter från uppväxten kan förstås ha påverkat dem till att utveckla vissa egenskaper och 

förhållningssätt, såsom att anpassa sig och acceptera sin situation, vilket resulterat i flera 

utmaningar kopplat till deras kärleksrelationer. Att respondenterna förstås ha utvecklat dessa 

egenskaper och beteenden är ett resultat som kan relateras till tidigare studier, vilka visar att 

personer som växt upp med missbrukande föräldrar redan under barndomen kan utveckla 

“interpersonella modeller” (Kelley et al., 2005) eller “interpersonella mönster” (Domineco & 

Windle, 1993) som påverkar hur de förhåller sig till andra människor. Dessa “modeller” eller 

“mönster” skapas och formas av erfarenheter från uppväxten och den missbrukande 

föräldern, varpå barnet förhåller sig och agerar därefter (Kelley, et al., 2005; Domenico & 

Windle, 1993). Att resultatet i denna studie går i linje med tidigare studiers stärker det faktum 

att barn tidigt tycks påverkas av sina föräldrar och den miljö som de växer upp i, vilket i sin 

påverkar hur barnet som vuxet förhåller sig till andra människor. De införlivade mönster som 

respondenterna uppvisar i denna studie, som av dem själva beskrivs sitta i från uppväxten, har 

bland de kvinnliga respondenterna visat sig resultera i flera utmaningar och problem. Bland 

annat beskrivs respondenterna haft svårt att säga ifrån och ställa krav, liksom att de anpassar 

sig och accepterar männens destruktiva beteenden. Dessa egenskaper kan således liknas vid 

de “mönster” eller “modeller” som berörs i tidigare studier, där respondenternas erfarenheter 

från uppväxten påverkat hur de förhållit sig i sina kärleksrelationer. 

 

Överlag verkar samtliga respondenter ha påverkats av erfarenheterna från uppväxten och 

deras missbrukande föräldrar. Dock tycks det föreligga en skillnad i hur mycket 

respondenternas uppväxt påverkat deras kärleksrelationer. Bland annat skiljer sig den 

manliga respondent som vuxit upp med en drogmissbrukande pappa markant från de övriga 

då han bland annat beskrivs haft flera problem med sina känslor. Den andra manliga 

respondenten skiljer sig också då han inte tycks ha påverkats av sin uppväxt överhuvudtaget, 

vare sig när det handlar om känslor eller kärleksrelationer. Att det verkar föreligga en stor 

skillnad mellan respondenterna är intressant. Flera internationella studier visar att personer 

som växt upp med en missbrukande förälder ofta utvecklar svårigheter med att identifiera, 

uttrycka och förstå sig på sina egna känslor (jfr Kapeleris & Paivio, 2011; Lindgaard, 2008). 

Detta går således i linje med respondenten som växt upp med en drogmissbrukande pappa 

och de svårigheter han beskriver med att visa och identifiera sina känslor. Dock motsäger det 

den andra respondentens beskrivning som inte verkar haft några problem med sina känslor 

överhuvudtaget. En möjlig förklaring kan vara att respondenterna har olika former av 

motståndskraft, vilket även kallas “resiliens”, som innebär att vissa kan hantera situationer 

och påfrestningar bättre än andra (se Borge, 2011). Den ena respondenten kan således ha 

hanterat och bearbetat sina erfarenheter från uppväxten bättre än den andra respondenten, där 

resultatet inneburit en bättre kontakt med sina känslor samt mindre problem med sina 

kärleksrelationer. 

 

Respondenternas erfarenheter av kärleksrelationer, samt hur detta påverkats av erfarenheterna 

från uppväxten, har i föreliggande studie försökt förstås med hjälp av begreppen 

identitetsutveckling och känsla av sammanhang. Dessa begrepp (mekanismer) kan förstås ha 

påverkat respondenternas personliga utveckling samt hur de förhållit sig i sina 

kärleksrelationer. Sammanlagt visar fyra av fem respondenter att deras uppväxt påverkat 

skapandet och utformandet av deras personliga identitet negativt. De kvinnliga 

respondenterna kan på grund av sina uppväxtförhållanden förstås ha utvecklat en svag 

identitet som gjort att de i vuxen ålder hamnat i flera destruktiva förhållanden samt utvecklat 

ett medberoende. Den manliga respondent som uppvisat få tecken på problem i sina 

kärleksrelationer kan istället förstås ha utvecklat en starkare identitet, där han har hanterat 
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sina upplevelser under uppväxten bättre än de övriga respondenterna och därmed bemästrat 

flera av de utvecklingsfaser som beskrivs i Eriksons (1963) teori i identitetsutvecklingen. Den 

andra manliga respondenten kan istället förstås ha utvecklat en identitet som varit stark i hans 

tidigare liv, där han hittat “sig själv” i livet som missbrukare och kriminell, men där 

identiteten i hans nuvarande livssituation blivit svag på grund av de omställningar som den 

nya livssituationen medför. 

 

Erfarenheterna från uppväxten och den utvecklade identiteten kan också förstås ha påverkat 

den känsla av sammanhang som respondenterna upplever i sina kärleksrelationer. En 

upplevelse av trygghet, samt en förmåga att hantera situationen med invanda egenskaper och 

beteenden från uppväxten, kan förklara varför de kvinnliga respondenterna stannat kvar i sina 

förhållanden under så pass lång tid - trots att de förstås kan sakna en känsla av mening. En 

känsla av begriplighet och hanterbarhet kan även förklara varför de dras till liknande 

förhållanden så fort det tidigare tagit slut. Däremot kan den kvinnliga respondent som 

utvecklat ett medberoende, och som varit kvar med samma man i över 20 år, förstås ha 

upplevt en känsla av sammanhang trots att hennes förhållande beskrivs som problematiskt. I 

och med den ansvarsroll hon fått ta i familjen verkar hon hittat en mening i vardagen som 

stärkt känslan av sammanhang. Att hitta “sin plats” i ett förhållande kan därför förstås 

medföra känslor av både trygghet, förståelse och mening. Den manliga respondent som växt 

upp med en drogmissbrukande pappa kan i sin tur förstås uppleva en låg känsla av 

sammanhang i relationen med sin nuvarande flickvän - trots att det förhållandet beskrivs som 

både bra och stabilt. Liksom gällande hans identitet, kan detta vara ett resultat av hans 

tidigare liv där kontrasten som hans nuvarande livssituation innebär medför känslor av 

förvirring, frustration och en avsaknad av mening. Studiens resultat visar därmed att en 

kärleksrelation kan upplevas som både bra och stabilt samtidigt som känslan av sammanhang 

är låg.  

6.2 Studiens styrkor och begränsningar 

Genom att i studien belysa särskilda mekanismer har tanken varit att utveckla förståelsen för 

vad som kan ligga bakom eventuella relationsproblem hos personer som växt upp med en 

missbrukande förälder. Detta kan anses utmärka studien då varken identitetsutveckling eller 

känsla av sammanhang tycks beröras i tidigare studier som gjorts om föreliggande ämne. Den 

intervjuguide som använts för insamling av material till studien kan också anses vara en 

styrka. Den är detaljerad, där frågorna är indelade i olika teman för att ge samtliga 

respondenter möjlighet att svara på samma frågor. Detta har gjorts i syfte att stärka studiens 

pålitlighet. En begränsning blir dock att intervjuguiden även innehåller frågor om 

vänskapsrelationer. Att dessa frågor förekommer beror på att studiens författare intervjuerna 

genomfördes var osäkra på om respondenterna hade några erfarenheter av kärleksrelationer. 

Då samtliga respondenter hade flera erfarenheter av kärleksrelationer ställdes inga frågor som 

berörde vänskapsrelationer. Det som ytterligare kan anses som en styrka, men också som en 

begränsning, är att flera av respondenterna har gått i terapi och verkat bearbeta sina 

erfarenheter. Alla förutom en respondent uppfattas väldigt medvetna om vad deras uppväxt 

haft för konsekvenser för deras utveckling och hur detta påverkat deras kärleksrelationer. En 

styrka kan därmed vara att respondenterna på ett medvetet och öppet sätt kunnat berätta om 

sina erfarenheter. En begränsning kan däremot vara att respondenterna gjort “sina egna 

analyser”, där de själva beskrivit hur uppväxten och erfarenheterna från deras missbrukande 

föräldrar påverkat deras kärleksrelationer. En självmedvetenhet hos respondenterna har 

ibland upplevts försvåra den egna analysen av respondenternas utsagor. 
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Det som även kan anses som en styrka såväl som en begränsning är den bekantskap som en 

av studiens författare har med en respondent. Relationen kan innebära en styrka om 

respondenten, tack vare bekantskapen, upplever det tryggt att berätta om sina erfarenheter. 

Däremot kan resultatet påverkats negativt om respondenten, på grund av relationen till 

studiens författare, inte vågat berätta om sina erfarenheter på ett öppet och ärligt sätt. Oavsett 

om bekantskapsrelationen bedöms som en styrka eller begränsning för studien framgår det 

inga märkbara skillnader i den respondentens utsaga och de övrigas.  

 

Ytterligare något som bör diskuteras, utan att för den delen ses som vare sig styrka eller 

begränsning, är hur den tematiska analysmetoden använts för sammanställning av resultatet. I 

denna studie har teman kunnat vara mönster som utmärkt sig både inom en respondent och 

mellan flera respondenter. Tre av studiens teman innefattar därför flera respondenter medan 

ett tema enbart utgörs av en respondent. Att använda teman på detta sätt kan påverka studiens 

möjlighet att generalisera resultatet. De teman som innefattar fler respondenter kan i högre 

grad generaliseras till att även innefatta andra vuxna med liknande erfarenheter än det tema 

som enbart inbegriper en respondent. Eftersom denna studie inte har ambitionen att 

generalisera resultatet ses antalet respondenter i studiens teman inte som ett problem. 

6.3 Praktiska implikationer 

Liksom nämndes i inledningen pågår det enligt Socialstyrelsen (2016) ett utvecklingsarbete i 

syfte att ge ändamålsenligt stöd till barn och unga som lever i familjer med missbruk. Dagens 

stödinsatser upplevs dock inte anpassade efter barns och ungas särskilda behov, där inte 

någon insats verkar inrikta sig på barns och ungas relationsskapande. Syftet med denna studie 

har därför varit att erhålla en djupare kunskap om vilka konsekvenser en uppväxt med en 

missbrukande förälder kan få för den vuxnes kärleksrelationer, samt hur särskilda 

mekanismer kan påverka detta. Att erhålla kunskap om föreliggande ämne kan 

förhoppningsvis bidra till ett utvecklande av stödinsatser samt för socialt arbete som ämne 

och praktik. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

I föreliggande studie har det uppmärksammats en könsskillnad i hur de kvinnliga 

respondenternas och de manliga respondenternas kärleksrelationer påverkats av 

erfarenheterna från uppväxten. Bland annat uppvisar samtliga kvinnor i studien ett 

bekräftelsebehov medan männen inte uppvisar några av dessa tendenser överhuvudtaget. Det 

vore därför av intresse att undersöka om det föreligger en eventuell könsskillnad mellan hur 

kvinnliga vuxna barn och manliga vuxna barn till missbrukare förhåller sig till 

kärleksrelationer samt vilka yttre och/eller inre faktorer som kan påverka detta. Förslagsvis 

kan detta genomföras med hjälp en komparativ studie eller kvalitativ intervjustudie. 

Ytterligare något som uppmärksammats i studien, men som inte berörts djupare, är att de 

respondenter som fått hjälp av professionella, i form av bland annat terapi, uppvisar en större 

självmedvetenhet och öppenhet när de berättar om sina erfarenheter. Med förslagsvis en 

komparativ undersökning vore det därför intressant att jämföra personer med och utan 

erfarenheter av professionell hjälp och hur detta påverkat dem i hur de ser på och förhåller sig 

till sina erfarenheter från en uppväxt med minst en missbrukande förälder.  
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Bilaga 1 - Foruminlägg 

 
Hej! 

  

Vi är två studenter som läser T6 på socionomprogrammet och ska nu skriva vår C-uppsats 

som handlar om personer som växt upp med minst en förälder som missbrukat alkohol eller 

droger. Vi söker därför personer med denna bakgrund som kan tänka sig vilja dela med sig av 

sina erfarenheter. Så om du, eller någon som du känner, skulle vilja ställa upp på en intervju 

vore vi väldigt tacksamma! 

  

Intervjun kommer huvudsakligen fokusera på hur erfarenheter från uppväxten påverkat ens 

nära relationer och val av socialt umgänge. Intervjupersonerna ska helst vara 25 år eller äldre 

och känna sig bekväma med att tala om sina upplevelser/erfarenheter. Längden på intervjun 

anpassas efter varje samtal, men kommer inte att överskrida en timme. Platsen för intervjun 

kan anpassas efter önskemål. Intervjupersonerna kommer hållas anonyma i studien och allt 

som delges oss kommer förvaras så att inga obehöriga kan ta del av materialet. 

 

Vid intresse, kontakta oss via PM eller genom att ringa på följande nummer: xxx-xxxxxxx 

(Camilla) eller xxx-xxxxxxx (Erika) 

  

Vi bjuder på fika vid intervjutillfället! 

  

Tack på förhand. 

 

// Camilla & Erika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

Bilaga 2 - Informationsbrev 

 
Har du vuxit upp med en förälder/föräldrar som missbrukat alkohol eller droger? Vi vill 

gärna ta del av dina erfarenheter! 

 
  

Beskrivning: 

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 på Örebro universitet och ska skriva vårt 

examensarbete om vuxna barn som växt upp i ett hem med missbruk. I vårt examensarbete 

kommer vi att genomföra en kvalitativ studie bestående av intervjuer för att ta del av 

personers egna upplevelser och erfarenheter. 

 

Övergripande syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur upplevelser och erfarenheter av att växa upp med 

minst en förälder som missbrukar alkohol eller droger har påverkat ens nära relationer. Med 

nära relationer menar vi framförallt kärleksrelationer, men också nära vänskapsrelationer. 

  

Intervjuer: 

Om du kan tänka dig att delta i studien kommer vi att träffas vid ett tillfälle på en plats där du 

känner dig bekväm. Intervjun kommer att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide, vilket 

innebär att vi utgår från vissa teman som kommer styra intervjun samtidigt som det ges 

utrymme för dig att prata fritt. Längden på intervjun anpassas efter varje samtal, men kommer 

troligtvis inte att överskrida en timme. Det är helt frivilligt att delta i intervjun och du kan när 

som helst avbryta ditt deltagande. Alla intervjuer avidentifieras i det slutliga arbetet, vilket 

innebär att alla deltagare kommer vara anonyma. 

  

Några av de ämnen som kommer att beröras i vår intervju är: 
● Hur dina erfarenheter från uppväxten har påverkat ditt sätt att vara och tänka i 

kärleksrelationer (och eventuellt vänskapsrelationer). 

● Hur dina erfarenheter har påverkat valet av dessa relationer. 

  

Vi hoppas härmed att ni fått en bild av syftet med undersökningen och att ni kan tänka er 

delta i studien. Om ni har några frågor eller funderingar får ni mer än gärna höra av er! 

  

 

Student:                              Student:                                                 

Camilla Kenne                   Erika Bui                                               

xxx-xxxxxxx                    xxx-xxxxxxx                                       

förnamn.efternamn@epost.com      förnamn.efternamn@epost.com                        

 

Handledare 

Anna L Jonhed 

xxx-xx xx xx  

namn.efternamn@epost.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

  

Presentation och etiska aspekter 
1. Presentera studien. 

2. Berättar om intervjupersonernas frivillighet att delta i studien och deras möjlighet att 

när som helst avbryta sin medverkan. 

3. Berätta om vår ambition att ge intervjupersonerna möjlighet att läsa och kommentera 

det transkriberade materialet. 

4. Berätta att intervjun kommer att spelas in och att materialet kommer förstöras när 

studien är färdig. 

5. Berätta att intervjupersonerna kommer att vara anonyma i studien och att inga 

obehöriga kommer att kunna ta del av materialet. 

 
 

Inledande frågor 

 
● Berätta om dig själv (ålder, familj/barn etc.) 

 

●  Berätta kort om din uppväxt. 
→ Hade enbart en eller båda föräldrarna ett missbruk? 

 

● Hur länge bodde du tillsammans med den förälder som hade missbruksproblem? 
→ Bodde du någon gång utanför föräldrahemmet? (placering) 

            → När flyttade du hemifrån? 

  

Frågor kopplat till uppväxten 

 
● Berätta kort om förälderns/föräldrarnas missbruk (substans, dess omfattning, etc.) 

→ Hade föräldern/föräldrarna något/några uppehåll? → Hur länge? 

→ Hur var din förälder om du bortser från missbruket? 

 

● Berätta kort om den andra föräldern som inte hade ett missbruk.  
→ Ställer en följdfråga beroende på respondentens svar. 

 

 

Frågor med fokus på kärleksrelationer 
 

Vi tänker tiden efter att intervjupersonen flyttat ifrån den föräldern som missbrukat. 
 

● Har du haft några förhållanden (det vill säga kärleksrelationer) sen du flyttade ifrån 

din förälder? 
→ Hur många förhållanden har du haft?  

→ Hur länge har det/de hållit?  

 

Om intervjupersonen haft flera förhållanden får han/hon får välja ett som vi utgår ifrån: 
 

→ Hur lång tid tog det innan ni blev ett par?  

→ Skiljer det sig från dina andra förhållanden?  

→ Vad tror du det kan bero på? 
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● Hur skulle du beskriva inledningen av förhållandet?  
→ Var det några känslor eller situationer som utmärkte sig? 

→ Förändrades det med tiden?  

→ Har du upplevt liknande känslor/situationer i början av dina andra förhållanden?  

→ Om inte: Hur kommer det sig? 

→ Hur tror du att dina erfarenheter från uppväxten (av missbruk) har påverkat detta?  

 

● Har det funnits några utmaningar i förhållandet?  
→ Vilka? → Vad tror du kan bero på? 

→ Har du haft liknande utmaningar i dina andra förhållanden?  

→ Om inte: Hur kommer det sig? 

→ Hur tror du att dina erfarenheter från uppväxten (av missbruk) har påverkat detta?  

 

“Överlag”: 

 

● Hur ser du på att ha en kärleksrelation? För- och nackdelar? 
→ Har det varit viktigt för dig att ha en kärleksrelation? Varför/varför inte? 

→ Har du någon gång valt bort att inleda en kärleksrelation trots att det fanns ett ömsesidigt 

intresse?  → Påverkades detta val på något sätt av de erfarenheter du har från uppväxten? 

 

● Vad skulle du säga är viktigt för dig i ett förhållande?  
→ Varför är dessa saker viktiga? 

→ Har dina erfarenheter från uppväxten påverkat vad du uppfattar som viktigt? → Hur? 

 

Om intervjupersonen inte haft några kärleksförhållanden:  

 

● Vad tror du är orsaken till att du inte har haft en kärleksrelation?  
→ Vilka tänkbara för- och nackdelar kan du se med att ha en kärleksrelation? 

→ Hur tror du att dina erfarenheter från uppväxten påverkat att du tycker/ser det så? 

 

● Finns det tillfällen du valt att inte inleda en kärleksrelation? 
→ Varför/varför inte? 

→ Kan valet på något sätt vara kopplat till dina erfarenheter från uppväxten? 

→ På vilket sätt? 

 

Frågor med fokus på vänskapsrelationer 

 
Dessa frågor används om intervjupersonerna inte haft några kärleksrelationer eller om 

kärleksrelationer upplevs svårt/känsligt att prata om: 

 
● Hur ser du på att ha (nära) vänskapsrelationer? För- och nackdelar? 

              → Har det varit viktigt för dig att ha en nära vänskapsrelation? Varför/varför inte? 

  → Har du någon gång valt bort att inleda en vänskapsrelation? → Påverkades valet på något 

sätt av att du har erfarenheter från uppväxten? → Vad har du vunnit/förlorat på det? 

 

● Har du haft vänner som du skulle säga stått, eller fortfarande står, dig nära? /Har du 

vänner som står eller stått dig nära? 
→ Varför/varför inte? → Om inte: Vad tror du det beror på? 

→ Hur länge har ni varit vänner?  

→ Hur lång tid tog det innan ni blev (nära) vänner?  

             → Varför tror du att ni blev nära vänner?  
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→ Har dina erfarenheter av missbruk påverkat ditt val av nära vänner?  → På vilket sätt? 

→ Om du inte hade de erfarenheter du har av missbruk, skulle du ändå vara nära vän med 

de/den?  → Varför? 

 

● Vad skulle du säga är viktigt för dig i en vänskapsrelation?  
→ Varför är dessa saker viktiga? 

→ Har dina erfarenheter av missbruk påverkat vad du uppfattar som viktigt?  → Hur? 

 

Fokus på relationer överlag 

 
● Har du lätt eller svårt att lita på andra människor? 

→ Hur märks det? 

→ Upplever du att det påverkat dig när du inlett nya relationer?  

→ Har känslan av tillit förändrats med tiden?  

→ Hur tror du att dina erfarenheter från uppväxten har påverkat att du har svårt/lätt att lita på 

andra? → Tror du att det hade varit annorlunda om du inte haft de erfarenheter som du har? 

 

Avslutande fråga 

 
● Avslutningsvis, finns det något mer som du skulle vilja berätta (om relationer som du 

upplever är viktigt och som våra frågor inte berört)? 

 

● Informera intervjupersonerna igen om att de kan vända sig till företagshälsovården 

om de arbetar, Campushälsan Feelgood om de är student på Örebro universitet eller 

till kuratorer på vårdcentraler. 
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Bilaga 4 - Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 
 

Intervjuperson 

Jag samtycker härmed till att medverka i intervjun för studien om hur vuxna barns 

upplevelser och erfarenheter av att växa upp med en eller två föräldrar som missbrukar 

alkohol eller droger har påverkat nära relationer.  

  

Jag är införstådd med allt som framkommer i informationsbrevet och att jag inte kan ta 

tillbaka min utsaga efter den 1 december 2017.  

  

  

  

Datum: …....................................................... 

  

  

Intervjupersonens namnunderskrift: …....................................................... 

  

  

Intervjupersonens namnförtydligande: ….................................................................  

  

 

Intervjuare 

Jag är införstådd med att informationen som delges mig inte kommer att komma till andra 

parters kännedom. Informationen kommer endast användas som underlag i vårt 

examensarbete. Jag intygar också att inspelad och utskriven intervju kommer att förvaras 

inlåst under studiens gång. Materialet kommer även att förstöras när studien är färdig.  

  

  

  

Datum: …....................................................... 

  

  

Intervjuares namnunderskrift: …....................................................... 

  

  

Intervjuares namnförtydligande: ….................................................................  
 

 

 


