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Sammanfattning
Denna studie syar till att undersöka hur ett barns förhållningssätt gentemot alkohol påverkas av att en 
eller båda föräldrarna är missbrukare. För detta ändamål användes stämplingsteori samt rollteori vid 
tolkning av resultatet. För att en förståelse för barnens uppväxt skall möjliggöras användes det i denna 
studie en kvalitativ metod. Urvalet har inriktats mot ungdomar samt unga vuxna. Vid bearbetningen av 
resultatet urskiljer sig ett antal teman, några av dessa är familjesituation, relationer mellan vuxna och barn, 
ansvar, gränser samt eget bruk av alkohol. Författaren uppger att denne själv är barn till alkoholist, vilket 
framställs som något positivt för denna studie. Resultatet visar att samtliga ungdomar har i tidig ålder 
konsumerat alkohol, dels då detta normaliserats i hemmet och dels i sye att dämpa negativa känslor inom 
sig själv. Resultatet visar även på en bristfällig relation mellan barn och missbrukande förälder där 
relationerna har inslag av rädsla, svek och en ansvarskänsla för föräldern. Samtliga respondenter uppger att 
de i dag lever nyktra. Vid analysen framkommer det tydliga kopplingar med den stämplingsteori samt 
rollteori som återfinns i tolkningsramen. Studien visar att en uppväxt med missbrukande föräldrar har en 
klar påverkan över hur barnet ställer sig inför att själv konsumera alkohol.

Nyckelord: Barn, föräldrar, alkohol, missbruk, stämplingsteori, rollteori
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Abstract
is study aims to examine how a child's attitudes toward alcohol are affected when one or both parents are 
addicts. In this regard, stamplingtheory and roletheory was used during the interpretation of the results. 
For an understanding of children's lives will be made available a qualitative approach was used in this study. 
e selection has focused on adolescents and young adults. In the processing of the results a number of 
themes stands out, some of them are family situation, relationships between adults and child, responsibility, 
boundaries and personal use of alcohol. e author declares that he himself is a child of an alcoholic, which is 
being presented as something positive for this study. e results show that all adolescents have at an early 
age used alcohol, partly becuse the useage of alcohol is normalized in the family and partly to mitigate the 
negative feelings within themselfs. e results also show a weak relationship between children and abusive 
parents, where the relationship show an element of fear, betrayal and a sense of responsibility for the parent. 
All respondents indicated that they now live sober. e analysis reveals clear links with the stamplingtheory 
and the roletheory, which are contained in the interpretative framework. e study shows that growing up 
with addicted parents have a clear impact on how the child approach useage of alcohol.

Keywords: Children, parents, alcohol, abuse, stamplingtheory, roletheory
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Inledning

Bakgrund
 ”Nu har det spårat ut fullständigt. Hon [mamma] har inte sitt jobb kvar på grund av att hon kom full 
 till jobbet. Alla gränser har släppt för henne, hon dricker hela tiden” 
 Alva, 19

Alkoholkonsumtionen har enligt Statens Folkhälsoinstitut (FHI) ökat varje år i Sverige den senaste tiden 
och idag räknar man med att 18% av männen är storkonsumenter, för kvinnorna ligger det på 11%. Nära 
250 000 har idag alkoholproblem och 50’000 beräknas vara svårt alkoholberoende. Det är bara att 
konstatera att alkoholism är en folksjukdom i dagens Sverige (SFI, 2008).

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att det föds 2,3 barn per föräldrapar i Sverige. Det 
betyder att 250 000 barn har en eller två föräldrar med alkoholproblem, här förväntas även att mörkertalet 
är stort. Det beräknas att barn som växer upp i en familj, där ena eller båda föräldrarna är alkoholister, har 
en 25% större risk att själv utveckla alkoholism i sitt liv. Detta innebär att det finns cirka en kvarts miljon 
barn i dagens samhälle som lever med en eller två föräldrar med alkoholism. Att växa upp med en förälder 
med alkoholproblematik skiljer sig givetvis från fall till fall, men att det påverkar barnet går inte att komma 
ifrån (SCB, 2008).

I en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN) framgår det att mer än 
åtta av tio ungdomar konsumerar alkohol under andra året på gymnasiet. Bland de som går nionde året i 
grundskolan är det sex av tio. Det framkommer att nära hälen av de som konsumerar alkohol i unga åldrar 
får alkoholen direkt från sina egna föräldrar i nionde klass. Vad gäller mängden alkohol visar siffrorna att 
det rör sig om 2,1-3,2 liter per år sista året i grundskolan. För eleverna på gymnasiet gäller det dubbla. I den 
senare gruppen konsumerar eleven motsvarande en flaska vin per tillfälle. Detta klassas som 
intensivkonsumtion (CAN, 2009)

När en förälder missbrukar leder detta till brister i dennes relation med barnen. Tiden används till att 
dricka istälet för att umgås med familjen. I vissa fall förekommer det även misshandel i hemmet, vilket kan 
ge barn men för livet. Om ett barn inte kan känna tillit till sin förälder, då man inte vet om denne är nykter 
eller inte, hur skall detta barn då kunna känna tillit till andra människor? Barnets förmåga att lita på sina 
medmänniskor och därigenom sig själv rubbas.

Det bör dock lyas fram att det inte är alla barn till alkoholister som själva går samma väg. Man skulle 
kunna se det som att det finns två extremiteter som dessa ungdomar kan hamna i. På ena sidan finns det de 
som tar helt avstånd från alkohol och lever ett helnyktert liv, på den andra finns det de som går i sina 
föräldrars fotspår. 

Sye
Syet med studien är:
Att beskriva på vilket sätt föräldrarnas alkoholproblematik har påverkat ungdomarnas erfarenheter av 
familjelivet
Att beskriva på vilket sätt föräldrarnas alkoholproblem påverkat ungdomarnas förhållningssätt till alkohol 
under uppväxten och nuvarande förhållningssätt
Att beskriva vilka faktorer som eventuellt lett fram till nuvarande förhållningssätt till alkoholkonsumtion

Frågeställningar
För att uppnå syet med studien kommer jag använda mig av följande frågeställningar:
• Hur ser ungdomen på alkohol?
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• Vilket förhållningssätt har ungdomen till alkohol?
• Vilka bakomliggande faktorer har resulterat till förhållningssättet?

Definitioner
Missbruk
Missbruk betecknas här som en förlust av kontroll av konsumtion. När en individ inte kan kontrollera sitt 
intag av en substans, exempelvis alkohol, vilket leder till att individen brister i sina förehavanden i andra 
delar av livet, så som de egna barnen, sitt professionella liv, till exempel sjukfrånvaro på grund av att man är 
berusad samt brister i sitt ansvar gentemot den egna familjen. Bruket ses även som missbruk då detta leder 
till legala konsekvenser, exempelvis rattfylleri eller Lagen om omhändertagande av berusad. Livet 
runtomkring själva intaget anses vara ointressant, bruket blir en allt viktigare del av livet, en rättighet. 
Bruket har därmed övergått till ett missbruk (Melin & Näsholm, 1998: 33ff).

Beroende
Enligt DSM-IV ses en individ beroende av en substans när minst tre av följande kriterier uppfylls:
• Behovet av substansen ökar för att uppnå önskat rus, eller att effekten av samma mängd minskar eer 

längre tids bruk,
• Individen får abstinensbesvär, tar därmed drogen igen för att komma undan abstinensen,
• Drogen tas i större mängd och längre tid än vad som planerats,
• En önskan eller misslyckande att ta kontroll över bruket,
• Allt mer tid åläggs till droganvändandet, få tag i, bruka och återhämta sig,
• Drogen blir viktigare än jobb, familj och vänner,
• Individen fortsätter nyttja drogen trots att denne känner till att det finns påtagliga risker för din egen 

hälsa (Melin & Näsholm, 1998: 34ff).

Alkoholism
En alkoholist ses här som en benämning av en individ som har tappat all kontroll över sitt drickande, som 
fortsätter dricka trots återkommande negativa konsekvenser direkt knutna till intaget utav alkohol 
(Bengtsson & Gavelin, 2004: 20ff).

Tidigare forskning

Missbrukande föräldrar
Att få barn är något som ställer krav på alla föräldrar. Även i vanliga fall behövs det stöd, både från 
omgivningen och mellan föräldrarna själva. Bengtsson och Gravelin (2004:39) tar upp att just detta stöd 
blir bristfälligt när en eller båda föräldrarna har alkoholproblem. Gentemot varandra kan tilliten vara 
skadad, i synnerhet då endast en av föräldrarna har problem, det leder till bristande förtroende. Även den 
som själv har problem saknar tillit till sig själv i många fall. Man saknar även stöd från sitt sociala nätverk då 
det är vanligt att missbruket ses som en skam och en familjehemlighet. För att förhindra misstankar har 
familjen därför svårt att låta andra komma nära familjen (Bengtsson & Gravelin, 2004:39)

Föräldrar med missbruksproblematik är i många fall själva barn till missbrukare. Detta har lett till att de 
inte har några förebilder om hur en god förälder ska göra och hur de bör bete sig. Ångest och skuldkänslor 
är därför vanligt förekommande hos dessa föräldrar. I sye att dämpa ångsten förnekar föräldern att barnet 
uppfattar missbruket. Skulden i sig kan leda till ett aggressivt beteende gentemot sitt barn, då denne 
påminner om de brister föräldern besitter. Återfall till missbruket är vanligt förekommande som en påföljd 
av skamkänslorna, ångesten blir så stor att den måste dämpas. Risken för återfall leder till att familjen i 
många fall är i behov av yttre stöd för att en förändring i beteendet ska bli möjlig (Bengtsson & Gravelin, 
2004:39ff).
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Viljan att bli förlåten av sitt barn är stark hos föräldrarna. De vill att barnen ska få bli kompenserade för allt 
som de utsätts för. Många föräldrar köper därför presenter till barnen för att de ska må bra, tar dem med på 
resor eller lagar deras favoriträtter. Även eer att föräldrarna har blivit nyktra och slutat missbruka finns 
dessa tecken på skuld kvar. Föräldrarna lever endast för barnen och unnar sig själva ingenting. Barnens 
välmående är tillräckligt anser de. Dock kan detta på sikt innebära en risk att föräldern börjar missbruka 
igen, då spriten tillslut är det enda som föräldern kan unna sig (Bengtsson & Gravelin, 2004:47ff).

Huruvida föräldrarna känner skuld gentemot barnen och därigenom försöker kompensera för sitt 
bristfälliga föräldraskap ifrågasätts i en studie av Iverus (2008), som menar att familjeförhållandet i vissa fall 
kan liknas med en diktatur. Missbrukaren bestämmer i hushållet, detta för att säkra sin plats och ej bli 
övergiven. För att familjen skall kunna hålla samman instias det därför oskrivna regler som måste 
eerföljas för att undvika katastrof. Dessa är kort sammanfattat: missbruket går före familjens välmående, 
familjens problem grundar sig inte på missbruket som sådant, egna tycken och tankar får hållas nedtystade, 
förändring kan medföra ytterligare problem, samt acceptens gentemot missbrukaren som ledande roll inom 
familjen (Iverus, 2008:196ff).

Barnens upplevelser
Som barn utvecklas alla individer genom samspel med andra människor, där föräldrarna är de viktigaste, då 
de är tillsammans med barnet stora delar av barnets tidiga utveckling. Enligt Bengtsson & Gravelin 
(2004:52) går det inte att säga att dessa barn är på ett visst sätt. Det är dessutom olämpligt att göra detta då 
barn till missbrukare oa tvivlar på sig själva och lätt ses som offer för de beteenden som myndigheter 
tillskriver dem. Det är under barndomen som barnet lär sig vem denne är samt grundläggande social 
kunskap. I en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar kan denna inlärning försvåras. Det är dock 
inte endast föräldrarna som bidrar till ett barns utveckling. Detta kan ske även med andra individer i den 
unges omgivning. Detta leder till att det är lämpligare att se till vilka konsekvenser som en förälders 
missbruk kan innebära än att stämpla barnet med att det är så denne är (Bengtsson & Gravelin, 2004:52).

I Bengtsson & Gravelin (2004,52ff) nämner författarna de generellt mest förekommande konsekvenser av 
missbruket som barnen upplever. Bland dessa återfinns själva berusningen då föräldern förändras inför 
barnets ögon. Föräldern upplevs som två individer, dels den snälla, sedan den hotfulla. Tillit till föräldern 
blir ifrågasatt. Bråk i hemmen är en naturlig del av hemmet. Barnet slits mellan föräldrarna och får 
upplevelsen av att andra familjer inte har några problem. Detta kan leda till en svart och vit åskådning 
gällande relationer, vilket försvårar framtida möjligheter för en god nära relation med partners. Missbruket 
i sig blir en familjehemlighet som försvårar för barnet att koncentrera sig i livet utanför familjen. 
Situationen leder till bristande tillit till den egna familjen då det ses som en hemlighet även inom familjen, 
ingen kan eller vill prata om den gällande problematiken. Även utåt mot samhället ses missbruket som en 
hemlighet då många känner skamkänslor över familjen. Barnet vill undvika att bli dömd i andras ögon. 
Detta leder till att barnet lägger ansvaret för förälderns missbruk på sig själv. Detta i sin tur leder till att 
ungdomen söker mer ansvar i hemmet och sköter om mindre syskon och matlagning. När föräldrarna inte 
kan vägleda barnet i livet kommer barnets känslor att sakna namn och betydelse, det blir svårt för barnet att 
skilja på dem. Då barnet inte heller vet hur denne skall kunna ge uttryck för sina känslor skapas en känsla av 
panik. Då många barn ignorerar sina känslor kan detta komma att leda till psykosomatiska symtom 
(Bengtsson & Gravelin, 2004:52ff, Iverus, 2008:181).

Missbrukande föräldrar kan i stor utsträckning uppfattas som frånvarande även då de är fysiskt närvarande. 
Med detta menas att föräldern, då denne är påverkad i hemmet, ej påvisar något intresse för barnet, 
föräldern är aldrig eller sällan kontaktbar. Det leder till att barnet kan uppfatta detta som att föräldern inte 
hyser några tankar alls om sitt barn, att den inte bryr sig. Även i de fall där den missbrukande föräldern 
bibehåller sin närvaro i hemmet samt kontakt med sitt barn antas det inte leda till att föräldern på ett 
konstruktivt sätt medverkat i barnets uppfostran (Goldberg, 1993).
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Konsekvenser
I en studie av Woititz (2002) tar författaren upp olika karaktärsdrag som förefaller typiska för barn till 
missbrukare senare i livet, så kallade vuxna barn. Författaren vill även poängtera att dessa karaktärsdrag inte 
är unika för barn till missbrukare, utan kan återfinnas bland de flesta barn som vuxit upp under 
dysfunktionella former. Dessa 13 karaktärsdrag är att gissa sig till vad som är normalt då barnet själv saknar 
en upplevelse av vad som utmärker ett normalt liv. Svårigheter när det gäller att fullfölja projekt då 
föräldrarna ej har lärt barnet ansvarskänsla att fullfölja det som är påbörjat. Att ljuga när det är lika lätt att 
tala sanning blir naturligt för barnet då livet hemma har varit baserat på lögner, dels inom men även utanför 
familjen. Då barnet oa känner sig personligen ansvarig för familjesituationen leder detta senare i livet till 
att denne dömer sig själv utan förbarmande. Det blir oa svårt att ha roligt för barnet då denne aldrig har 
lärt sig att slappna av, vilket beror på att barnet ej har lärt sig att lita på andra utan endast kan utgå från vad 
denne själv vet. Detta leder senare i livet till att barnet tar sig själv på stort allvar samt får problem med nära 
relationer. Bristen på tillit till andra leder även till en känsla av osäkerhet inför förändringar som de inte har 
kontroll över. Barnet uppfattar sig själv som annorlunda än andra människor, vilket skapar ett behov att 
ständigt söka bekräelse från omgivningen för att passa in. Inom familjen har man hållit ihop genom de 
svåra tider som varit, vilket gör att barnet blir lojal även mot de som ej förtjänar detta. Då föräldrarna själva 
lever ett impulsivt liv övergår detta beteende till barnet som då själv utvecklar en tendens att ge sig in i 
situationer utan att först begrunda alternativa möjligheter eller tänkbara konsekvenser. Beroende på hur 
barnet är som person samt vilka roller denne tar på sig kan detta senare i livet leda till att barnet blir extremt 
ansvarstagande eller extremt oansvarig (Woititz, 2002:51ff).

Ett flertal studier (Bengtsson & Gravelin, 2004; Black, 1993; Iverus, 2008; Woititz, 2002) tar upp 
problematiken med att barn till missbrukare själva utvecklar missbruk. Detta avgörs bland annat av hur 
barnet är som person och de roller barnet lever i. Samtliga studier pekar på att en uppväxt i en 
missbrukarfamilj utgör en klar risk för att själv utveckla missbruk senare i livet.

En förälder kan redan i ett tidig skede av barnets uppväxt påbörja en stämplingsprocess. Genom att 
överföra egen självsyn på barnet kan detta leda till att barnet tidigt stämplas som värdelös. Detta leder till 
en överflyttning av förälderns egen negativa självuppfattning på barnet. Vilket leder till slutsatsen att barn 
till missbrukare själva tar på sig ansvaret för att föräldern missbrukar. Barnet själv tar på sig rollen som 
förälder i familjen och tar hand om sina egna föräldrar. Detta medför att barnet övertar förälderns 
förhållningssätt och agerande (Goldberg, 1993).

Sjukdomsbegreppet
Sjukdomsbegreppet kommer i denna studie ej att användas under analysen. Begreppet förekommer endast i 
informativt sye.

Detta begrepp syar till att se missbruk som en sjukdom. Dock är det ej fastställt huruvida denna sjukdom 
är möjlig att bota eller ej. Exempelvis heroinmissbruket ansågs vara möjligt att bota med hjälp av metadon 
när detta preparat uppfanns. I dag ses det dock inte längre som ett botemedel utan endast ett sätt att 
undvika livshotande abstinenssymtom. Alkoholism anses även, av bland annat Anonyma Alkoholister 
(AA), påverka alla i familjen då samtliga berörs av alkoholisten. Det skrivs även om att alkoholism möjligen 
kan ses som en form av allergi, där beroendet blir en allergisk reaktion på drogen. Alkoholism som sjukdom 
försvinner därmed inte, därav uttrycket ”en gång alkoholist, alltid alkoholist” (Conrad & Schneider, 
1992:135ff; AA, 2003:59). 

En fråga som kan ställas gällande sjukdomsbegreppet är vad som skiljer den vanlige brukaren från 
missbrukaren. Forskare menar att det är bristen av kontroll som skiljer dessa två. Denna brist av kontroll 
anses vara beviset på hur starkt begäret och beroendet till drogen är. Vilket anses tyda på att det skulle vara 
en sjukdom det rör sig om (Conrad & Schneider, 1992).
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Melin & Näsholm (1998) tar upp det faktum att missbruk finns utbrett över hela världen. Detta stärks 
bland annat av att AA återfinns över stora delar av världen, även i muslimska länder. Sjukdomen kräver 
därmed inte kulturella eller sociala faktorer för att utvecklas. Dock menar Conrad & Schneider (1992) att 
synen på ett avvikande beteende förändras över tiden. Författarna tar upp synen på homosexualitet som en 
parallell. För 100 år tillbaka i tiden ansågs detta vara ett syndigt beteende, medan det för 50 år sedan 
klassificerades så som en sjukdom. I dag ses det endast som en alternativ sexuell läggning. Alkoholism 
tenderar därför enligt författarna att utmynna i liknande mönster då samhället förändras över tid (Melin & 
Näsholm, 1998; Conrad & Schneider, 1993).

Diagnosen missbrukare grundas utifrån DSM-IV, vilken baseras på forskning från USA. Detta skadar 
generaliserbarheten i hela den diagnostiska manualen. Det ses endast till psykologiska förhållanden när det 
rör sig om ett beteende som orsakas av fler faktorer än enbart de psykiska. Det tar ej heller upp 
bakomliggande faktorer så som missbruk från föräldrar eller övriga avvikande beteenden (Hallerstedt, 
2006)

Goldberg (1993) tar upp förälderns stämpling av sina barn, vilket kan kopplas till tesen om att alkoholism 
är en familjesjukdom och varför barn till missbrukare tenderar att själva utveckla missbruk. Genom att se 
förälderns beteende som normalt skapas en primär avvikelse hos barnet, förälderns avvikelse har därmed 
smittat barnet. Detta ger ett generationsperspektiv över avvikelsen. Under barndomen skolas barnet in i det 
tankemönster föräldern lär ut. De mönster som upprepas under uppväxten och där med befästs hos barnet 
är av avgörande betydelse för barnets självbild (Goldberg, 1993).

Teori

Stämplingsteori
Stigman är ett återkommande begrepp inom stämplingsteorin. Dessa kan ses som en egenskap som är vad 
Hilte (1996:126) kallar ”djupt misskrediterande”. Olika typer av stigma återfinns inom tre underkategorier, 
dessa är kroppsliga missbildningar, karaktärsdrag av avvikande art så som psykiska störningar, alkoholism, 
fattigdom och homosexualitet samt stambetingade stigman, exempelvis nationell tillhörighet och religion 
(Hilte, 1996:126). Hilte menar att det är just dessa stigman som leder till stämpling  av vår sociala identitet. 
Detta leder till att en primär avvikelse utvecklas till en sekundär. Skillnaden på dessa två är att den primära 
ses som en tillfällighet, något som lätt normaliseras, så som en arbetskamrat som konsumerar en stor mängd 
alkohol på en firmafest. Det ses som en normal variation av vardagen. Något som kan hända alla. Den 
primära avvikelsen övergår till sekundär när det ej längre finns möjlighet för normalisering av den primära 
avvikelsen. Tidigare nämnda arbetskamrat sjukskriver sig på måndagar och kommer till arbetsplatsen 
påtagligt berusad. Detta är en utdragen process. Genom denna process stigmatiseras avvikelsen och 
individen reduceras till att endast ses som sin avvikelse. Arbetskamraten ses endast som en alkoholist 
(Hilte,1996).

Forskaren som var en av de första som använde sig av begreppet stigma var Goffman. Denne forskare menar 
att själva stämplingen kan ses som ett stigma. Det behöver med andra ord inte ha existerat något tidigare 
som ansågs avvikande eller misskrediterande, utan först eer det att individen har stämplats av samhället 
som stigmat skapas. Det finns därmed en virtuell social identitet och faktiskt social identitet. Vad som 
sedan händer under själva processen där stämpling sker, är att den virtuella sociala identiteten övertar den 
faktiska, således blir den virtuella identiteten den faktiska, även för individen själv (Goffman, 2003).

Hilte (1996) tar upp en modell för en avvikarkarriär. Denna kan liknas med den process som leder den 
primära avvikelsen till sekundär. För att förtydliga karriären listar författaren av denna studie upp de 
väsentliga momenten:
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• Det första som sker är den avvikande handlingen. Här sker sedan något som leder till att den avvikande 
personen upprepar handlingen. Det återfinns ett motiv och intresse för avvikelsen som sådan, dock utan 
att den avvikande själv ser sig som avvikande,

• Den officiella stämplingen av den avvikande. Denne placeras i en främmande social kategori. Detta leder 
till att den avvikandes självbild förändras eer hur omgivningen ser honom. Avvikaren fryses ut ur 
tidigare gemenskaper, denne ges ett mindre värde. Tidigare personliga drag så som god arbetskamrat, 
familjefar och vän suddas ut och ersätts med den nya titeln. När omgivningen bemöter den avvikande på 
detta sätt leder detta till självuppfyllande profetior. Den avvikande blir vad andra gör honom till,

• Slutligen tar den avvikande själv avstånd från tidigare viktiga grupper, så som arbetskollegor, vänner och 
familj. Denne söker sig till nya grupper bland likasinnade med en önskan om acceptens. Den avvikande 
har helt reducerat sig själv till sin avvikelse (Hilte, 1996:128).

Goldberg (1993) visar på en modell där avvikelseprocessen grundas redan i tidig ålder. Modellen innehåller 
fyra stadier:
• Föräldrars stämpling. Till skillnad från Hilte (1996) menar Goldberg att den blivande avvikaren inte i 

grunden innehar en god självbild som sedermera genom stämpling omvandlas till en negativ sådan. 
Forskaren menar att det är ett orimligt antagande att barn skulle inneha en komplex självbild innan de 
har utvecklat ett sinne för vad som skiljer en hand från en fot. Barnet innehar en mängd avvikande 
beteenden som denne uttrycker. Beroende på hur omgivningen responderar på dessa beteenden kvarstår 
vissa av dem, medan de som barnet upplever får negativ respons avvecklas. Detta är en förälders 
stämpling på sitt barn, där förälderns avvikelse överförs till barnet. Detta lägger grunden för den primära 
avvikelsen,

• Samhällelig stämpling. Under barnets utveckling ökar antalet signifikanta andra och därigenom antalet 
individer som responderar på barnets beteenden. Detta leder till att barnet får en bild av gällande normer 
i den kultur i vilken vederbörande lever. Då barnet blir allt äldre övergår beteenden till att bli mer socialt 
styrda. En grupp barn ges en självbild av att de är bra, dock att vissa beteenden är negativa. En annan 
grupp inser att de är förkastliga, de ses som misskreditalbla i den andres ögon. För att förklara vad som 
skiljer dessa grupper åt använder sig författaren av begreppet beteendeinkongruens. Detta fenomen 
inträffar då en individ begår en handling som motsätter sig dennes självbild. Individen kan då minska 
inkongruensen genom att förändra sitt beteende och därmed undvika att handlingen upprepas, eller 
förändra sin självbild så att denna överensstämmer med handlingen. En individ tenderar dock att söka 
bekräelse för sin negativa självbild i högre grad än att sträva eer en mer positiv sådan,

• Sekundär avvikelse. Detta innebär att den nu självreflekterande individen är medveten om de normer 
denne bryter mot. I de flesta fall inträffar detta under adolescensen. Den negativa självbilden har kommit 
att bli starkt förankrad genom stämpling och styr därmed individens beteende alltmer. Acceptensen av 
att individen är en dålig människa, det vill säga att denne accepterar sin negativa självbild, leder till att 
denne upphör med sina försök till bättring. Individen tror sig inte längre ha förmåga att bli accepterad av 
samhället. Goldberg använder sig av citatet ”När man inte har någonting har man inget att 
förlora” (Goldberg, 1993:148). De individer som söker sig in i ett liv av missbruk kan göra detta för att 
bejaka den negativa självbild som dessa innehar. Skulle den sociala och juridiska stämpel som i dag finns 
om missbruk förändras, skulle konsumtionsmönstret därmed också förändras. För de individer som ej 
missbrukade då detta var inkongruent med deras självbilder leder detta till ett mer accepterande 
förhållningssätt gentemot bruk av droger, medan de som redan missbrukar på grund av sin självbild 
skulle därigenom tvingas söka nya sätt att bekräa denna. När en individ som lever med sin negativa 
självbild möter någon som inte återger den negativa respons som vanligen uppstår, kommer denna 
händelse betraktas som ett missförstånd av avvikaren. Därför kan avvikaren påkalla mer provokativa 
beteenden för att befästa sin självbild. Om detta ej ger resultat kan detta i längden påbörja en process mot 
en bättre självbild. I de flesta fall leder detta dock till fortsatt stämpling, vilket leder till det ärde och sista 
stadiet,

• Avvikelsespiralen. Detta stadie består av fyra delar, stämpling vilket leder till negativ självbild, vilket 
skapar en sekundär avvikelse som ses som ett misslyckande enligt kulturella definitioner, vilket leder till 
ytterligare stämpling. Denna cykel trycker ner individen ännu längre och försämrar självbilden än mer. 
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Det rör sig även om stämpling från flera håll, då denne ses som avvikare inom olika områden, även inom 
andra avvikargrupper. När de negativa responserna hopar sig går det ej längre att behålla den låga nivå av 
självkänsla som individen innehar. Detta leder till att denne får devalvera sin självbild ytterligare vilket 
leder vidare i spiralen. Eer en tid når avvikaren slutligen bottennivån av sin självbild. Synen på sig själv 
kan inte längre se mer negativ ut. När detta sker återstår endast två alternativ, ta sitt eget liv eller bryta 
den onda cykeln (Goldberg, 1993:137ff).

Hilte (1996) tar även upp förälderns inverkan på barnet. För barn till missbrukare kan detta innebära att 
den stämpling som den missbrukande föräldern utsatts för leder till en negativ självbild hos barnet. Barnet 
ser sig själv som en avvikare i andras ögon. Detta kan i sin tur leda till en primär avvikelse hos barnet som 
senare i livet kan leda till stämpling (Hilte, 1996:130).

En individ som lever med ett stigma och som vet med sig att detta ses som misskreditabelt i andras ögon 
kan därmed göra vad som göras kan för att undvika stigmatisering. Detta kan komma att leda till korta 
relationer med andra människor, då ju längre tid som tillbringas i nära sociala relationer, desto större är 
risken att därmed bli påkommen som avvikare. Tilliten till andra individer blir därför lidande. Den 
misskrediterade individen tvingas därmed leva enligt den virtuella sociala identiteten som denne väljer att 
måla upp för omvärlden, vid sidan av sitt hemliga liv med sin faktiska sociala identitet (Goffman, 2003).

Till skillnad från Hilte och Goldberg lägger Charon (2007) fokus på vår identitet. Denne menar att de 
identiteter vi klär oss i är viktiga för hur vi ser på oss själva. När någon talar nedsättande om dessa reagerar 
vi defensivt och med ilska. Olika identiteter kan vara politisk uppfattning, religion, kön och etnisk 
tillhörighet. Ilska blir en reaktion på att någon ifrågasätter de identiteter vi ser oss själva i. Ett exempel på 
detta är när någon talar illa om den trosuppfattning vi tillhör. Våra identiteter är det som skapar vår 
självbild (Charon, 2007:150).

Charon (2007) använder sig av benämningen label, som författaren av denna studie har valt att översätta 
med etikett. När en individ får en missvisande etikett tillskriven dennes identitet leder detta till att denna 
etikett övertas av individen. Vår identitet är viktig när det kommer till hur vi definierar oss själva. Detta 
påverkas när vi tillskrivs en etikett som är felaktig. Den sociala interaktionen leder till att den som blir 
kallad exempelvis idiot, kommer bete sig som en idiot och däreer börja definiera sig som idiot. Detta blir 
en självuppfyllande profetia, Vi blir det andra säger att vi är (Charon, 2007:150).

Goffman (2003) tar upp en infallsvinkel som författaren anser vara viktig att beakta. Avvikaren och den 
normale skall ej ses som två kategorier, utan som två perspektiv av samma ting. Detta syar till att 
uppmärksamma att det ständigt pågår sociala processer där en individ stämplar den andre. Den som i ett 
fall medverkar i att stigmatisera en medmänniska kan i ett annat fall själv utgöra en avvikande roll i en 
stämplingsprocess. På detta sätt kan den avvikande och den normale ses som två roller där situationen samt 
lokalt socialt antagna regler avgör huruvida vem som är avvikande (Goffman, 2003).

Rollteori
I forskningen om barn till alkoholister framkommer det fyra generella drag som barnets roll inom familjen 
utmärks av. Dessa är:

1. Hjälten: Agerar utåt för att undvika sin affektion om familjen. Tar mycket ansvar och presterar mycket 
i skolan. Dessa ungdomar är oa artiga och uppmärksamma i sin omgivning men är till stor del utan 
vänner. Grundläggande är en känsla av otillräcklighet,

2. Reoltören: Söker sig bort och är otålig. Bråkar hemma och är utagerande. Söker oa nya utmaningar 
som för tankarna bort från familjen. Brister oa i sitt ansvar och har en tendens att själv börja 
missbruka. Grundar sig i smärta,
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3. Tapetblomman: Introverta i sitt agerande. Blyghet och rädda inför andra människor. Kan ses som 
bortglömda i familjen. Är mycket med sig själva och lägger mycket tid på egna intressen. Lever isolerat. 
Grundläggande känsla av ensamhet,

4. Clownen: Försöker skapa glädje och förneka sorgen i familjen. Beter sig omoget men är ändå charmiga 
vilket leder till att de kan komma långt. Har ett aktivt uteliv med många ytliga vänskaper. Har en risk 
att utveckla ångest och depression senare i livet. Grundar sitt beteende i rädsla (Bengtsson & Gravelin, 
2004:61ff; Iverus, 2008:194ff).

Dessa roller kan ses som överlevnadsstrategier, olika sätt att upprätthålla en balans och förutsägbarhet inom 
familjen. Genom att finna förutsägbarhet i familjen skapas det en möjlighet för barnet att finna ordning i 
det kaos som annars infinner sig. Dock skall dessa roller inte ses som symtom, rollerna kan variera mellan 
olika situationer. Rollerna inom familjen kan dessutom leda till komplikationer i de fall då den 
missbrukande föräldern har genomgått behandling och lever nykter. Kommunikationsproblematiken 
kvarstår och kan få allvarliga konsekvenser inom familjelivet. Rollerna kan dessutom återkomma vid senare 
skeden i livet där stressade situationer uppstår (Bengtsson & Gravelin, 2004:61ff).

Black (1993:22ff) tar upp ett nyanserat sätt att se på rollen inom familjen som barnet tar på sig, för att 
upprätthålla skenet av att familjen mår bra och är fungerande, vilket är i en överlevnadsstrategi. Till skillnad 
från Bengtsson & Gravelin samt Iverus forskning kring barnets roll i familjen, har Black i sin tur kommit 
fram till att det finns fyra roller som kan manifesteras hos barnet:

1. Den ansvarige: Känner ett tvång att ha ordning omkring sig, detta för att leda bort tankarna från det 
som inte är i ordning, det vill säga i de mellanmänskliga relationerna. Kan få ångest senare i sitt liv om 
ordning inte infinner sig i hemmet,

2. Den anpasslige: Fogar sig i de flesta situationer som uppstår i livet. Ställer inga höga krav på 
omgivningen, litar på sig själv att vara anpassningsbar. Trivs inte med att ta på sig ansvar,

3. Medlaren: Hamnar mellan föräldrarna i bråk och får uppgien att lösa konflikten. Tvingas till att fatta 
svåra beslut självständigt. Fördjupar sig i sina medmänniskors problematik för att undgå sin egen,

4. Den utagerande: Gör vad som kan göras för att förflytta uppmärksamheten från missbruket till sig själv 
genom att störa sin omgivning. Dessa barn drar till sig föräldrarnas uppmärksamhet istället för deras 
egna missbruk vilket leder till att barnet framställs som problemet. Dessa barn utvecklar i många fall en 
allvarlig kriminell karriär (Black, 1993:22ff).

Dessa två modeller av barnets roll i missbrukarfamiljen liknar varandra till viss del. Exempelvis kan den roll 
som Black (1993) kallar för den utagerande likställas med revoltören och clownen i Bengtsson & Gravelins
(2004) modell, då bägge uttrycker ett utagerande beteendemönster. Tapetblomman kan liknas med den 
anpasslige då dessa två ej söker förändra sin omgivning utan strävar eer att ta hand om sig själv. Den roll 
som endast återfinns i den modell Black tagit fram är medlaren. Det återfinns inte något motsvarighet i 
Bengtsson & Gravelins modell, då samtliga roller i denna modell söker att leda bort tankarna från den egna 
familjen. Medan medlaren agerar konfliktlösare inom familjen.

De karaktärsdrag Woititz (2002) tar upp kan kopplas till de modeller av Bengtsson & Gravelin (2004) 
samt Black (1993) tagit fram över de roller ett barn tar på sig inom en familj med missbruksproblematik. 
Beroende av vilka roller barnet levt i kommer denne att utveckla ett flertal drag från Woititz studie. Dessa 
studier motsätter sig därför ej varandra.
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Metod

Metodval
Till denna studie har författaren valt en kvalitativ metod, detta för att skapa en förståelse för hur 
respondenterna har påverkats av sina respektive uppväxter. Genom intervjuer med respondenterna skapas 
det möjlighet att analysera deras levnadsberättelser utifrån olika teman där likheter samt olikheter kan 
belysas (Marlow, 2005; uinn, 2002).

För att vid intervjun med respektive respondent få fram dennes egna syn och berättelse användes för denna 
studie en semistrukturerad intervjuguide. Denna skapar en möjlighet för respondenten att tala fritt och 
med egna ord svara på frågorna samt låter författaren till studien att ställa följdfrågor som denne upplever 
är relevanta i förhållande till syet (uinn, 2002).

Litteratursökning
I sökandet eer relevant litteratur till studien användes Örebro Universitets bibliotek. Författaren sökte i 
katalogen med sökord som ansågs relatera till syet. Barn till missbrukare, Alkoholism, Familj och 
missbruk är några sökord som användes. Vid sökandet eer statisk fakta gällande alkoholkonsumtion hos 
föräldrar samt barn till alkoholister vände sig författaren till FHI samt SCB. Detta för att skapa en 
förståelse för vidden av problematiken gällande barn till alkoholister.

Urval
För att syet med studien skulle uppfyllas har författaren i denna studie valt att avgränsa respondenterna 
till ungdomar samt vuxna barn som lever eller har levt med en eller flera föräldrar med alkoholproblematik. 
Syet med urvalet är att det under senare tonåren som majoriteten av dagens ungdomar först kommer i 
kontakt med alkohol i sye att själva konsumera och utifrån detta skapa ett förhållningssätt gentemot hur 
de själva ser på alkohol samt om de själva vill konsumera. Denna studie baseras därför på intervjuer med sex 
respondenter där åldrarna ligger mellan 18 till 26 år.

För att få kontakt med tilltänkta respondenter inom rätt urvalsgrupp kontaktades därför kuratorer på 
närliggande gymnasieskolor. Även kuratorer i en näraliggande stad kontaktades. De flesta av kuratorerna 
ansåg att det ej fanns tid. Ej heller att respektive kurators klienter hade kommit tillräckligt långt i sin 
personliga utveckling för att genomföra en intervju där känsliga delar av individens uppväxt berörs. Endast 
två respondenter togs därför fram. Dessa informerades utav kurator och eer godkännande av den 
tilltänkta respondenten lämnades telefonnummer över till författaren utav denna studie.

För att utöka urvalet ytterligare användes snöbollseffekten (se Marlow, 2005) vid kontakt med bekanta 
med alkoholism till författaren. Dessa gav därmed eer kontakt med de tilltänkta respondenterna nummer 
till de inom gruppen unga vuxna. Dessa har en ålder på 24-26 år och då de har en vana att reflektera och 
återberätta sin historia, har dessa fortfarande tydliga minnen från sin uppväxt samt sitt liv när de ställs inför 
sin egen konsumtion.

För att respondenterna skall ha förmåga att svara på de frågor som ställs till dem under intervjutillfället 
krävs det av dessa en vis kognitiv förståelse för sina egna handlingar. Respondenterna bör därför själva ha 
konfronterats med frågan rörande deras ställningstagande gällande egen konsumtion av alkohol. Därav är 
studien avgränsad till ungdomar samt unga vuxna.

Presentation av respondenterna återfinns i början av resultat- och analysdelen för att underlätta 
möjligheten att följa med respektive respondent under analysen.
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Intervjuguide
Vid en semistrukturerad intervju bör de frågor som ställs till respondenten vara öppna och ge möjlighet till 
eertanke för individen. Intervjuguiden gjordes därför med detta i åtanke. Frågorna är öppna och ger 
möjlighet för respondenten att själv svara med egna ord om sina upplevelser. För att svaren skall hållas till 
ämnet är det möjligt för författaren av studien att ställa följdfrågor. Frågorna som ställdes var direkt knutna 
till sye och frågeställning för studien (se uinn, 2002). 

Intervjuguiden utvecklades alltså utifrån syet med studien. Denna omarbetades sedan för att själva 
intervjutillfället ej skulle bli mer påfrestande än nödvändigt för respondenten, då frågor rörande uppväxten 
kan vara emotionellt laddade. Intervjuguiden inleddes med generella frågor rörande intervjupersonens 
ålder, sysselsättning samt fritid. Däreer riktades fokus mot uppväxten, relationen till föräldrarna samt hur 
situationen har förändrats fram till dags dato. Intervjuguiden avslutades med frågor gällande respondentens 
egen syn på bruk av alkohol samt eventuellt egen konsumtion (se bilaga). En kvalitativ forskningsintervju 
bör sträva eer att liknas vid en vägledd konversation (Svensson & Starrin, 1996).

Genomförande
Intervjuerna genomfördes där det var lämpligast för respondenten. De flesta intervjuerna genomfördes på 
ett kontor med ett enskilt konferensrum där intervjun kunde genomföras ostört samt anonymt. För att 
dokumentera intervjuerna användes en inspelningsanordning. Vid intervjutillfällena tackades samtliga 
intervjupersoner för sitt deltagande. Information rörande studiens sye samt intervjuns uppbyggnad gavs 
innan varje intervju startade. 

Bearbetning
Bearbetningen av de sex intervjuer som genomfördes inleddes med att författaren själv transkriberade 
samtalen med respondenterna. Hela intervjuerna skrevs ner, dock endast vad som sades. Tystnad och 
ljudord, så som ehm, hmh, har tagits bort då detta inte påverkar resultatet eller svaret på intervjufrågorna. 

Då urvalet i denna studie har genomförts via snöbollseffekt har författaren valt att ge en könsneutral 
tolkning av resultatet som ett led i minimera riskerna för att respondenterna skall ha möjlighet att läsa sig 
till vem som är vem. Därmed kallas samtliga respondenter vid kvinnonamn under resultatet och analysen av 
studien. Namnen är fiktiva och har ej koppling till de ursprungliga. Endast åldern är vad som återges.

De transkriberade intervjuerna lästes sedan grundligt igenom och författaren letade här eer gemensamma 
teman. Dessa teman markerades sedan ut i texten för att lättare ge en överskådlig bild av samtliga intervjuer. 
Dessa teman jämfördes sedan med varandra där likheter samt olikheter noterades och redovisas senare 
under resultatet av studien. De teman som återfanns var familjesituation, relationer mellan vuxna och barn, 
roller, ansvar, föräldrarnas bruk, eget bruk av alkohol, övriga droger, syn på alkohol, gränser samt 
nuvarande situation. De teman som sedan föreföll relevanta i förhållande med studiens sye användes 
däreer i analysen, med tidigare forskning och teorier som redovisats, som tolkningsram. 

Etik
Vetenskapsrådet (2002) har för att forskning skall bedrivas etiskt riktigt tagit fram forskningsetiska 
principer för forskning inom humanistisk-samhällsvetenskap. Dessa principer grundar sig på fyra krav som 
ställs på forskaren. Dessa fyra krav kommer i denna del av studien att redovisas.

Informationskravet
De personer som deltar i studien har rätt att delges information rörande deras eget deltagande. Vad studien 
syar att undersöka samt dennes egna roll i undersökningen. Intervjupersonerna skall informeras om att de 
närhelst de själva vill har rätt att avbryta sitt deltagande, att de deltar av egen fri vilja (Vetenskapsrådet 
2002).

14



I denna studie informeras därför samtliga respondenter inför respektive intervju om vad syet med studien, 
deras roll i studien samt uppgier gällande när studien skall vara färdigställd. En förfrågan huruvida 
respondenten är intresserad av den färdiga studien ställs eer avslutad intervju.

Samtyckeskravet
Respondenterna har rätt att själva avgöra vidden av sin medverkan i studien. De har rätt att ej svara på de 
frågor som ställs. De har rätt att lämna intervjun när helst de känner för detta vilket ej skall medföra 
negativa konsekvenser. Skulle någon av respondenterna vara under 15 år måste denne uppvisa ett samtycke 
från vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002).

De respondenter som deltog i denna studie var medvetna om vilka omständigheter de befann sig i under 
intervjun. De informerades om att författaren ej kommer att hindra dem från att avvika från intervjun, ej 
heller tvinga fram svar på de frågor som eventuellt känns obekväma att besvara för respondenten.

Konfidentialitetskravet
Personuppgier gällande deltagarna i studien samt den information de lämnar skall behandlas med 
konfidentialitet. Ingen utomstående skall ges möjlighet att ta del av materialet. De uppgier som kan 
användas för att identifiera deltagarna skall förvaras så att utomstående ej kan komma åt dem 
(Vetenskapsrådet 2002).

Respondenterna informerades om att de uppgier som författaren innehar om deltagarna i studien finns 
endast tillgänglig för denne själv. Alla namn i anteckningar är omformulerade eer en kodnyckel som 
endast författaren själv har tillgång till. Alla de uppgier som skulle kunna ge möjlighet att identifiera 
deltagarna i studien har tagits bort ur citaten. Respondenterna informerades även om att inspelningarna 
från de genomförda intervjuerna kommer att raderats så snart transkriberingen genomförts, samt att dessa 
transkriberingar kommer eer avslutad studie att förstöras.

Nyttjandekravet
De uppgier som framkommer vid undersökningstillfället får endast användas i vetenskapligt sye och får 
ej användas i kommersiellt sye eller på annat sätt för egen vinning. Uppgierna från intervjuerna får ej 
heller användas som underlag för eventuella anmälningar till socialtjänsten, polisen eller sjukvården 
(Vetenskapsrådet 2002). 

Detta kriterie har tillförsäkrats då de uppgier som lämnas vid intervjutillfällena är av känslig karaktär, kan 
det i dessa finnas underlag för en eventuell anmälan enligt gällande lagstining. Dock skall materialet i 
denna studie endast användas i vetenskapligt sye. Dessa uppgier kommer ej spridas till myndighet eller 
liknande instans. Författaren själv kommer ej heller förmå sig att utnyttja uppgierna för egen vinning 
skull.

Validitet och reliabilitet
För att en studie skall anses väl genomarbetad samt bedömas tillförlitlig, finns det inom forskningen 
kriterier som skall uppfyllas. De två viktigaste av dessa är validitet och reliabilitet (uinn, 2002).

Validitet
Detta begrepp är ett av de viktigaste inom all forskning, då om det förekommer anledning till att ifrågasätta 
validiteten så ifrågasätts hela studiens giltighet. Detta handlar om samspelet mellan teori samt empiri. Det 
förekommer olika sätt att definiera validiteten i en studie. Här granskas om studien har undersökt det den 
syar till, man ser även om den teoretiska samt empiriska definitionen täcker varandra (Rosengren & 
Arvidsson, 2002; uinn, 2002). 
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Under tiden denna studie har fortlöpt har författaren själv med hjälp av sin handledare kontinuerligt 
granskat giltigheten av undersökningen. Intervjuguiden har utformats eer studiens sye samt 
frågeställningar och urvalet gjordes för att spegla den problematik vilken studien syar till att studera. De 
teoretiska begrepp som i studien förekommer härstammar utifrån den tidigare forskning som gjorts på 
området. 

Reliabilitet
Då validiteten anses vara bland det viktigaste i en väl utarbetad studie, återfinns även reliabiliteten som även 
detta något av det viktigaste. Begreppet kallas även ibland för tillförlitligheten. För att en studie skall anses 
ha god reliabilitet krävs det mer eller mindre en frånvaro av slumpmässiga mätfel. Detta innebär att vid en 
kvalitativ forskningsintervju, att det inte ställs ledande frågor, intervjupersonen ej känner sig hotad eller 
störd i situationen, vilket i sin tur påverkar svaret. Detta kan resultera i att de svar som förekommer ej är 
tillförlitliga. Detta ställer höga krav på forskaren i en studie, för att undvika tvetydiga röstlägen samt 
framför allt ej använda sig av oklara formuleringar vid intervjutillfället. Respondenten själv bör ej vara sjuk, 
trött eller på annat sätt påverkad av yttre omständigheter. Vid granskning av resultat krävs det av forskaren 
att denne undviker otillbörlig inverkan, egna värderingar får ej påverka (Rosengren & Arvidsson, 2002; 
uinn, 2002).

För denna studie utformades intervjuguiden och granskades utav handledare för att verifiera att frågorna ej 
förefaller oklara. Intervjuerna ägde rum i enskilda rum där det ej förekom att andra individer störde. 
Respondenterna fick själva föreslå en tid för att undvika stress och irritation vid intervjutillfället. Vid de 
tillfällen då oklarheter uppstod gällande någon fråga förklarade författaren själv mer utförligt tills 
respondenten förstod frågan korrekt. Vid bearbetningen av resultatet utgick författaren från 
frågeställningar samt sye, för att endast använda sig av data relevant för studien och ej intressant på 
personligt plan. Författaren av studien har under arbetet av denna studie granskat samt rannsakat både sig 
själv och studien, detta för att ge studien en god reliabilitet.

Metoddiskussion
För- och nackdelar med vald metod
Denna studie syar till att undersöka ungdomars egen upplevelse av deras uppväxtförhållanden och 
därmed skapa en ökad förståelse för deras livssituation och syn på alkohol. För att uppnå detta valde därför 
författaren att utföra en kvalitativ studie, då denna form avser att genomföra djupanalyser rörande 
individers egna erfarenheter, känslor, åsikter och kunskaper (se uinn, 2002). Detta hade ej blivit 
genomförbart via en kvantitativ studie som avser att undersöka en större population och vidare använda 
datan i ett enskilt fall (se Marlow, 2005). Därmed anser forskaren själv att en kvalitativ metod var mest 
fördelaktig för att uppnå syet med studien.

Generalisering av en kvalitativ studie bör ske genom att författaren ser till de teoretiska likheter som 
återfinns i studien. Detta kan sedan användas för att förutse resultat i liknande studier. Generaliserbarheten 
bör istället ses som en ”överförbarhet” av teori samt slutsatser till senare studier (se uinn, 2002). 
Tidsbristen i denna studie har lett till att antalet medverkande begränsats. För att stärka generaliseringen av 
studien skulle detta behöva ett högre antal medverkande samt ökad tid för djupare analys av resultatet.

Urvalet gjordes med hjälp av snöbollseffekten, vilket innebär att man ber en respondent om hjälp att finna 
fler respondenter som denne känner till (se Marlow, 2005). Detta då den tänkte urvalsgruppen inte var lätt 
att komma i kontakt med. Valet av urvalsmetod innebär att vissa av respondenterna därmed känner till 
varandra sedan tidigare. En del har även genomgått liknande typ utav behandling. Detta kan komma att 
påverka resultatet av studien, då svaren kan likna varandra och eer en behandling kan respondentens syn 
på den egna uppväxten förändrats. Detta anser dock inte författaren utgör något hot mot studien. Det 
faktum att respondenterna genomgått behandling ses endast som en fördel, då respondenterna under denna 
tid lär sig återberätta sin historia. Det kan även medföra att respondenten upplever det mindre påfrestande. 
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Nackdelen med snöbollsurvalet ligger i att det förminskar spridningen samt variationen av respondenter. 
Dock anser författaren själv att variationen mellan respondenterna är så pass påtaglig, då resultatet visar på 
variation i exempelvis relationer till missbrukande samt icke missbrukande föräldrar samt att det 
förekommer skillnader i uppväxtklimat, såsom stads- eller lantmiljö. Denna variation anser författaren vara 
tillfredsställande nog att resultatet ej påverkas negativt av urvalet. Valet av urvalsmetoden påverkades även 
av tidsbrist för studien, då snöbollsurval tenderar att ge resultat tidigare.

Förförståelse
Författaren till denna studie har själv erfarit en uppväxt med två missbrukande föräldrar. Detta skulle 
möjligen påverka författarens tolkning av resultatet på ett negativt sätt. Förförståelsen kan innebära att 
författaren själv endast utgår från hur denne själv upplevde sin egen uppväxt och applicerar däreer sina 
egna tankar på respondenterna vilket påverkar analysen. Dock behöver inte förförståelse innebära negativa 
följder. uinn (2002:433) skriver om hur den mänskliga faktorn kan vara en fundamental svaghet men 
även en enorm styrka när det kommer till just kvalitativ analys. Framför allt medvetenheten om 
förförståelsen förebygger en negativ påverkan. Författarens egna erfarenheter hjälper denne att analysera 
resultatet utifrån barnets perspektiv, och motverkar missförstånd. Författaren har även märkt att då vissa 
respondenter blev medvetna om författarens egna bakgrund, ledde detta till ökad tillit för studien och en 
ökad vilja att medverka. I samverkan med handledare har jag under hela uppsatsarbetet försökt vara 
medveten om min förförståelse och därmed minimerat någon fara av påverkan på studien.

Resultat och Analys

Presentation av respondenterna
Denna studie bygger på intervjuer med sex individer, där åldern på respondenterna sprider sig från 18 år till 
26 år. Samtliga har ha en uppväxt där en eller flera föräldrar har ha missbruksproblematik. 
Respondenterna som ingår i studien är följande: 

Alva, 19 år. Har genomgått gymnasial utbildning. Vill senare utbilda sig till socionom. Alva har en 
lillasyster och en lillebror, de delar samma moder men har olika fäder. Deras moder har troligen varit 
alkoholist sedan de var små, men missbruket har eskalerat senare under Alvas liv. Alvas fader lämnade 
familjen när hon var liten, därför har de i dag ingen kontakt. Har tillbringat mycket tid med sina mor- och 
farföräldrar. Har ha en alarmerande alkoholkonsumtion under senare delen av tonårstiden.

Cecilia, 25 år. Fullgjort gymnasial utbildning och utbildar sig nu till socionom. Cecilias fader har 
missbrukat alkohol och amfetamin. Modern brukade alkohol samt hasch, dock inte i samma utsträckning 
som fadern. Moden har vid ett flertal tillfällen flytt med Cecilia från fadern som misshandlat modern. De 
har dock alltid kommit tillbaka till honom. Missbrukade själv alkohol samt narkotika under sin tonårstid.

Jessica, 26 år. Har fullgjort gymnasiet och utbildar sig nu till socionom. Fadern är alkoholist, modern har 
inget eget missbruk men eer att hon skilt sig från fadern har hon alltid ha en relation med en 
missbrukande man. Hon bodde hos båda föräldrarna när hon var mindre. Under tonåren utvecklades ett 
alkoholmissbruk.

Tove, 18 år. Har ej fullgjord gymnasial utbildning. Har däreer utbildat sig till kock och jobbar i dag som 
detta. Vad gäller syskon har Tove en lillebror. Fadern har inte något missbruk av alkohol, modern däremot 
är missbrukare. Föräldrarna skildes när Tove var ett år, har däreer levt med båda föräldrarna. Tove 
hamnade tidigt i ett kriminellt beteende med mångfacetterat missbruk och stölder.

Ebba, 24 år. Har inte fullgjort gymnasiet och läser i dag en kockutbildning. Fadern är alkoholist och var det 
redan innan Ebba var född. Modern har därför i sitt äktenskap med fadern varit högkonsument utav 
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alkohol. Detta försvann dock eer att paret hade skilt sig när Ebba var 15 år. Hade alkoholmissbruk under 
tonåren och utvecklade även narkomani.

Linn, 19 år. Läser i dag på gymnasienivå, ett extra ärde år. Linn har två syskon, en lillebror och en 
lillasyster, de har dock inte samma fader. Linns fader fanns inte i hennes liv då denne hade alkohol- och 
drogmissbruk. Modern har ha alkoholproblematik när denne var yngre men inte när hon fick barn, dock 
var hon enligt Linn själv ingen ansvarstagande moder vilket ledde till att Linn har levt mycket med sin 
mormor. Modern hade en relation med en missbrukande man under en stor del av Linns uppväxt. Fann det 
under tonåren problematiskt att kontrollera sin alkoholkonsumtion.

Familjesituation
Förhållandena som respondenterna växte upp med har på många sätt skilt sig från varandra. Samtidigt 
återkommer vissa centrala delar. Återkommande är ett tema gällande fasaden utåt. Respondenterna talar 
om att familjen ser normal ut utifrån, att en i familjen ser till att bilden inte brister. På detta sätt finns det 
inga som ifrågasätter föräldrarnas beteenden. 

 ”...rent praktiskt såg det väl ok ut, vi var lite fattigare än genomsnittet men rent praktiskt såg det nog 
 rätt ok ut utiån.”
 Jessica, 26

 ”...hon [modern] skötte allt omkring, den som höll fasaden uppe, och han [ fadern] var den som kom 
 hem och slog sönder lägenheten och henne (...) jag tog på mig mammas roll med att utåt var allt bra, vi 
 sa att pappa jobbade i Norge när han i själa verket satt i fängelse.”
 Cecilia, 25

Dessa resultat stämmer väl överens med Bengtsson & Gravelin (2004) samt Iverus (2008) tes om att 
missbruket ses som en skam som utvecklas till en familjehemlighet, vilket leder till bristfälliga sociala 
nätverk då ökad kontakt utåt kan leda till ökad risk för att bli upptäckta. Då familjen är redo att försöka 
bryta missbruket kan ett socialt närverk ge familjen det stöd som behövs (Bengtsson & Gravelin, 2004; 
Iverus, 2008).

Ett fall visar på hur den nyktra föräldern lämnar missbrukaren med det gemensamma barnet. Då barnet 
växer upp med modern förekommer det oa nya relationer som i de flesta fall endast leder till destruktivare 
missbruk. Vid en intervju framkommer det att respondenten tillsammans med sin moder flydde från den 
missbrukande fadern vid upprepade tillfällen då denne misshandlade modern samt förstörde inredning i 
lägenheten.

Relationer mellan vuxna och barn
Relationen till den missbrukande föräldern har sett olika ut bland respondenterna. I vissa fall har det varit 
rädsla även när föräldern har varit nykter. En oro till att bli lämnad ensam med missbrukaren. I andra fall 
förekommer det ilska över att ha blivit sviken av föräldern, vilket har lett till öppna konfrontationer. En 
respondent uppger att denne har både hatat och älskat sin alkoholiserade moder, en vilja att beskydda 
modern från sig själv och män i hennes närhet.

 ”Det var konstigt, han [pappa] satt oa vid köksbordet och läste tidningen, och han var inte där (...) 
 pappa var där men rullgardinen var neddragen (...) jag ville inte vara själ med pappa (...) han var 
 väldigt aggressiv när han var full och han var väldigt aggressiv när han var nykter också (...) jag ville 
 inte att  mamma skulle åka bort (...) det var mycket skrik och bråk.”
 Ebba, 24
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 ”Det var jätte struligt, han [mammas kille] var ju helt störd i huvudet (...) jag blev rädd för honom när 
 jag var  liten för han hotade och höll på.”
 Linn, 19

I likhet med citaten beskriver Goldberg (1993) att missbrukande föräldrar i stor utsträckning uppfattas 
som frånvarande även då denne är i samma rum. Detta kan innebära att föräldern ej visar någon form av 
intresse av barnet. För Ebba, 24 skulle detta förklara hennes ovilja att vara ensam med sin far, då hon ej 
kände sig uppskattad i dennes närvaro. Respondenterna uppger även i dessa fall att de var rädda för 
föräldern, då denne även uppträdde aggressivt. Enligt Bengtsson och Gravelin (2004) är detta ett tecken på 
att föräldern känner skuld- och skamkänslor över sitt eget beteende, vilket barnet påminner fadern om. 
Detta leder till ett aggressivt beteende. Då barnet själv ej uppfattar orsaken bakom beteendet leder detta till 
förklaringen att det beror endast på barnet. Vilket i sin tur går att härleda till Goldbergs (1993) tes om att 
föräldrar för över sin egen negativa självbild på barnet (Goldberg, 1993).

 ”I början var det lugnt med mamma, sen började hon dricka mycket, var med fel människor (...) hon 
 svek mig hela tiden (...) man öppnade alltid dörren till hennes sorum och kollade om hon var där (...) 
 när hon drack var hon så elak (...) jag var arg på mamma när hon svek mig (...) vi har slagits flera 
 gånger och jag har blivit tokig på henne.”
 Alva, 19

 ”Jag har väldigt beskyddande mot min mamma (...) när jag var liten so jag oa med henne (...) jag 
 har legat och lyssnat, misstänksam, när hon har tagit hem män (...) väldigt mycket hatkärlek till min 
 mamma (...) jag visade väl min kärlek på fel sätt, agerade mot folk som stått henne nära när de har 
 kommit in och rört om för mycket (...) det har varit väldigt oroligt.”
 Tove, 18

Då barnet själv tillskriver sig skulden för förälderns missbruk leder detta till ett ökat ansvar från barnets 
sida, barnet övertar rollen som förälder. Detta kan härledas till de rollmodeller forskningen visar, men 
också ett steg i stämplingsprocessen. Tove, 18, talar om en vilja att beskydda modern från sig själv och män 
utifrån som bara skadar henne. I samband med det övertagna ansvaret lär sig sedermera barnet i det här 
fallet moderns förhållningssätt och agerande (Bengtsson & Gravelin, 2004; Black, 1993; Goldberg,1993).

Goldberg (1993) visar i sin forskning att de beteenden, positiva som negativa, som får negativ respons 
avvecklas av barnet. Motsatsen gäller då de beteenden som genererar positiv respons, dessa kvarstår. I vissa 
fall kan det röra sig om att de beteenden som ej genererar något respons alls kvarstår. Detta ses som något 
positivt i förhållande till all den negativa respons resultatet pekar på att barnet faktiskt upplever. Vilket 
resulterar i att när barnet tar på sig ansvar i hemmet och detta ses som positivt, eller skapar en ickenegativ 
situation, förstärks detta beteende och barnet förblir ansvarsfullt (Goldberg, 1993).

Relationen till den missbrukande har utvecklats med tiden. I det fall med moderns missbrukande partner 
har vederbörande försvunnit ur respondentens liv. En annan respondent uppger att denne har fått en bättre 
relation med sin far då respondenten har lär sig sätta gränser gentemot sin far. I ett annat fall återberättas 
det om hur respondenten får sin moder att söka behandling eer många år. I vissa fall har den 
missbrukande föräldern avlidit. 

 ”Jag fick någonstans nog av hans beteende att han alltid ska ha rätt (...) vi hade ingen kontakt på två år 
 (...) det var väldigt nyttigt för jag lärde mig att klara mig utan min pappa (...) jag är fortfarande rädd 
 för pappa, rädd för att han ska brusa upp. Men inte alls lika rädd som jag har varit tidigare (...) jag 
 kan också sätta gränser på ett annat sätt i dag.”
 Ebba, 24
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 ”...jag har försökt varit på henne [mamma] mycket om att hon behöer söka en behandling (...) min 
 mamma var väldigt rädd (...) jag fick henne att nyktra till och så ställde jag ett ultimatum till henne, 
 jag sa att det här är den sista gången jag engagerar mig (...) när jag hade kommit hem så hade hon 
 ringt och bett om behandling, hon åkte i måndags.”
 Tove, 18

Så som framkommit av citaten tyder forskningen på att de roller som formas inom familjen har en tendens 
att stanna kvar även eer det att missbruket upphört. I vissa fall gäller även detta då barnet har lämnat 
familjen. Resultatet pekar på att relationerna mellan vuxen och barn i många fall ser likadana ut senare i 
livet. I de fall där föräldern slutat missbruka har relationen förbättrats. I de övriga fallen tenderar relationen 
att stagnera, de som tog hand om sina föräldrar som barn gör fortfarande det. I de fall där situationen i 
hemmet mestadels bestått av argumentationer och bråk har ungdomen flyttat hemifrån då detta gjorts 
möjligt. Av resultatet framgår det dock att vissa förbättringar har skett eer det att föräldern genomgått 
någon form av behandling, vilket forskningen menar bidrar till att reda ut de kommunikationsproblem 
som återfinns mellan parterna (Bengtson & Gravelin, 2004).

Gällande den förälder som inte missbrukade visar svaren från respondenterna att även denna relation har 
varit bristfällig. I ett fall har den nyktra föräldern ej tagit en aktiv roll i barnets uppväxt, då denne lämnade 
modern med barnet. Respondenterna talar om att det har förekommit svek och aggressioner mellan 
föräldern och barnet. I ett fall uppger respondenten att sveket kom från denne själv, då fadern fick bevittna 
hur respondenten gick i sin moders spår.

 ”Pappa lämnade oss. Träffade inte honom förrän jag blev sex-sju år (...) det var väl för att de inte 
 fungerade tillsammans (...) han säger att hon [mamma] hade alkoholproblem redan då.”
 Alva, 19

 ”Vi bråkade väldigt mycket. Men hon svek mig många gånger som barn. Framförallt när hon flyttade 
 utomlands och jag blev tvungen att bo hemma med min pappa, som jag absolut inte ville bo med (...) 
 jag kunde inte riktigt förlåta henne (...) hon var borta ett år (...) jag hade inget förtroende för henne 
 alls.”
 Jessica, 26

 ”Vi [jag och pappa] har stått väldigt nära varandra (...) han har stått på sidan om och sett hur 
 mamma börjat  trilla (...) vi har samma intressen, han har stöttat mig. Alla bra saker har min pappa 
 hjälpt mig med (...) när han märkte att jag började anända tyngre droger (...) pappa vände bara på 
 klackarna och tittade inte ens på mig. Jag sårade honom (...) han valde att inte se mig (...) han har 
 hittat mig på rummet med kanyler.”
 Tove, 19

Relationerna har i samtliga fall utvecklats till så som de ser ut i dag. Respondenten vars moder lämnade 
denne ensam med sin alkoholiserade far har i dag kunnat förlåta sin mor. En respondent menar att allt som 
har hänt har stärkt relationen till något starkare. I vissa fall återstår det dock fortfarande arbete, relationerna 
tar tid att bygga upp igen.

 ”I dag är det bättre (...) jag vet att hon inte hade g jort om det (...) hon ångrar det hon har g jort och jag 
 har kunnat gå vidare och förlåta det. I dag har vi en fin relation.”
 Jessica, 26

 ”I dag har vi en bättre relation, än vad jag tror många andra har i normala familjer (...) vi står jätte 
 nära varandra och jag är ärlig (...) jag kan bara känna kärlek till pappa.”
 Tove, 18
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 ”Relationen med min mamma är ganska oärlig (...) vi har en väldigt fin relation och vi börjar väl 
 kunna bygga upp någon form av ärlighet.”
 Ebba, 24

Roller
Respondenterna uppger att de under sin uppväxt har känt utanförskap, de kände sig olika övriga barn. Det 
förekommer även skuld och skamkänslor. Respondenterna talar om att de har varit osäkra på hur andra i 
deras närhet uppfattar dem. Hur de ska bete sig för att passa in. I ett fall menar respondenten att denne såg 
sin tillvaro som normal, det fanns inget fel.

 ”Alltid den här utanförkänslan, lite skamkänsla, även om folk inte visste (...) man känner sig inte 
 likadan som alla andra.”
 Cecilia, 25

 ”Jag var tidigt rädd och osäker för vad andra människor skulle tycka om mig, hur jag skulle uppfattas. 
 Försökte alltid vara andra till lags, försökte känna av hur folk ville att jag skulle bete mig så att jag 
 skulle passa in.”
 Jessica, 26

 ”Jag tyckte ju att det var normalt. Men jag förstår på andra människor att det inte var normalt (...) 
 även när jag hade vänner runt omkring mig så kände jag mig utanför. Jag var aldrig riktigt med. Jag 
 kände mig alltid fel (...) jag kände mig aldrig som ett normalt barn.”
 Ebba, 24

Citaten visar att respondenterna känt ett visst utanförskap, att de skilde sig från övriga barn. De talar om en 
osäkerhet över hur andra skall uppfatta dem, vilka beteenden som är normala. Detta faller in i Goldbergs 
(1993) modell över avvikelseprocessen inom stämplingsteorin. Då barnen kommer i kontakt med andra 
barn allt mer märker de att beteenden som ses som normala för barnen själva, ej stämmer överens med den 
bild samhället har av vad som förefaller normalt. Detta skapar då en känsla av utanförskap vilket kan 
generera en negativ självbild. Osäkerheten över hur andra barn skall uppfatta dem kan leda antingen till att 
barnen försöker anpassa sig eer de andra barnen, eller så ledet detta till att barnet accepterar sitt 
utanförskap och tillskriver sig själv som avvikare (Goldberg, 1993). 

Bengtsson & Gravelin (2004) och Black (1993) kan med sin forskning ge en bild av vad som påverkar valet 
hos barnen om de skall anpassa sig eer gällande normer eller stämplas så som avvikare. I de roller som 
forskningen har tagit fram kan detta val bero på vilken roll barnet innehar i hemmet. Den anpasslige och 
tapetblomman kan tillhöra de barn som söker att lära in nya beteenden, då dessa söker att undgå stämpling 
och uppmärksamhet från andra genom att anpassa sig eer situation. Den utagerande kan tänkas vara den 
som ser sig själv som avvikare då detta leder bort uppmärksamheten från oroligheterna i hemmet till barnet 
själv (Bengtsson & Gravelin, 2004; Black, 1993).

 ”Vi har ha väldigt mycket roller i min familj, det har varit rebellroller, hjälteroller, jag har varit 
 tapetblomma bara för att täcka upp olika problem.”
 Tove, 18

Respondenten talar om att det har förekommit många roller i familjen. Tove, 18, namnger rollerna som 
rebell, hjälte och tapetblomma. Ser man närmare på respondenten så finns det inslag av dels rebellen då 
respondenten utagerar, struntar i vad andra tycker. Hjälten när Tove, 18, hjälper och vaktar över sin moder. 
Dessa roller återfinns även i den modell som Bengtsson & Gravelin (2004) tagit fram. Vad respondenten 
kallar för rebell stämmer väl in på vad forskningen kallar för revoltör, då de visar samma beteenden. Även 
hjälterollen stämmer in på forskningen, då denne söker att inrikta sig i andra individers problem, snarare än 
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sina egna. I samtliga fall återfinns tendenser att bortse från den egna problematiken och rikta fokus på 
andra (Bengtsson & Gravelin, 2004).

 ”Jag kontaktade socialen som barn, jag berättade för dem att jag vill att min mamma ska få hjälp (...) 
 då fick  jag höra att det var mig det var fel på, jag hade hittat på allting (...) det var väl därför jag 
 började protestera mot allt (...) jag mobbade (...) hoppade på folk och var så elak (...) jag förde ju över 
 allt på andra, jag klankade ner på andra för att jag själ skulle må bra.”
 Alva, 19

Citaten visar vad Charon (2007) menar är en etikett. Dessa etiketter påverkar individens identitet, vilket 
leder till att individen beter sig så som det förväntas av denne. Resultatet visar att det är detta som skedde. 
Respondenten började däreer mobba elever i skolan och bråka hemma. Detta för att respondenten 
identifierade sig eer denna etikett som tilldelats. Vad forskningen kallar en självuppfyllande profetia 
(Charon, 2007).

I ett fall berättas det om hur respondenten sökte bättring hos sig själv för att glädja sin fader. En av de 
utfrågade uppger att denne under sitt eget missbruk har betett sig illa i sitt eget hem och skyller ifrån sig 
skulden för sitt missbruk på sin egen far.

 ”Jag tyckte synd om min pappa, för han var så ledsen och mådde så dåligt (...) jag ville att han skulle bli 
 glad igen (...) jag försökte göra mig själ mer älskvärd, prestera bättre i skolan.”
 Ebba, 24

 ”Jag har knuffat dem [pappa och hans u] och spottat och bara betett mig och gått in och somnat på 
 sängen (...) jag har kallat honom dumma saker och bara varit otrevlig (...) jag skyllde allt på honom. 
 Allt var någon annans fel.”
 Tove, 18

Något återkommande från respondenterna är att de upplever sig ha gått miste om viktiga delar av sin 
barndom. I vissa fall beskrivs detta som att de själva aldrig har fått vara barn, bland annat genom tidigare 
nämnda ansvaret i hemmet. Det talas om bristen att inte få känna sig älskad av sina föräldrar. Missbruket 
har tagit all uppmärksamhet, vilket leder till att barnets behov sällan eller aldrig hamnar i centrum, de blir 
inte tillgodosedda.

 ”Jag blev aldrig sedd på det sättet jag behöde utan det var min pappa som tog all kra och energi, 
 honom var man tvungen att hålla koll på hela tiden.” 
 Cecilia, 25

 ”...hon var inte en så bra mamma, för hon brydde sig inte så mycket om sina barn.”
 Linn, 19

 ”...jag fick inte den kärlek och uppskattning som ett barn ska ha av sina föräldrar. Jag tror varken att 
 mamma eller pappa fixade det.”
 Jessica, 26

Citaten kan kopplas till tidigare forskning som pekar på att barn som ej blir uppmärksammat under sin 
uppväxt kan uppfatta detta som att föräldern ej bryr sig om barnet. Detta leder till att barnet redan på ett 
tidigt stadium skapar en negativ självbild. Självbilden kan sedan förbättras eller försämras. Resultatet visar 
på bägge fallen, då barn försökt bättra sig i skolan, bli ett bättre barn i hopp om att detta skulle ge dem 
positiv bekräelse, då de inte vill uppfattas som dåliga. I andra fall har barnet accepterat sin negativa 
självbild vilket kan leda till primär avvikelse och vidare mot stämpling (Goldberg, 1993; Hilte:1996).
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På frågan om respondenterna skulle vilja ändra på något i deras uppväxt kommer det fram att många inte 
skulle vilja detta, då uppväxten har resulterat i att de är den individ de är i dag. Detta är inte något de vill 
ändra på. Det finns dock de som är kluvna i frågan. De talar om att de skulle vilja ha varit som andra barn, 
att det hade funnits någon som skyddade dem. I ett fall önskar respondenten att modern inte skulle ha 
inlett relationer med missbrukare.

 ”Själklart kan man gå runt och känna att jag inte fick tillräckligt med kärlek (...) jag kan gå med 
 ångest hela mitt liv (...) jag kan inte springa runt och försöka förändra det jag inte kan, jag får fokusera 
 bara på i dag (...) för det har lett till den jag är i dag.”
 Tove, 18

 ”...jag skulle kunna göra vad som helst för att få bort barnet [respondenten själ] ån allt det som gör 
 ont. Men samtidigt är jag den jag är i dag tack vare det (...) jag är tacksam för det men jag önskar 
 ingen annan det.”
 Jessica, 26

 ”...min uppväxt har format mig till den jag är, jag trivs rätt bra med den jag är i dag (...) Det hade 
 varit väldigt skönt att få vara som alla andra små barn, och g jort det jag skulle när jag skulle.”
 Ebba, 24

 ”...jag skulle ha velat ha en bättre relation med min mamma (...) sen blev hon tillsammans med 
 honom (...) han hade ju drogproblem (...) jag var rädd för honom när jag var liten (...) det skulle jag 
 vilja ändra i mitt liv, att de inte blev tillsammans.”
 Linn, 19

Ansvar
I de fall där småsyskon förekommer uppger respondenterna att de har fått tagit ansvar för sina syskon. De 
har fått se till att de mår bra. De pressas till ett ökat ansvarstagande. Detta ansvar kan även kännas 
gentemot den missbrukande föräldern.

 ”Om hon [modern] inte blir det så är jag fullt inställd på att ta hand om honom [brodern] tills han 
 blir vuxen. Man känner sig skyldig (...) känns ändå som att det är ens eget barn när man har fått tagit 
 hand om honom.”
 Alva, 19

 ”När han var liten [brodern] och blev rädd så so han i min säng. Det var mig han sprang till när han 
 behöde hjälp.”
 Linn, 19

 ”Jag har aldrig fått vara ett barn för jag har fått tagit hand om min mamma. Jag har fått tagit för stort 
 ansvar när jag var för liten (...) jag visste att hon drack mycket, att hon spydde för jag har hjälpt henne 
 upp när hon skulle spy.”
 Tove, 18

Extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga är två av de karaktärsdrag som Woititz (2002) tar upp i sin 
forskning. Även i övrig forskning förekommer ansvarskänsla hos barnet. Ansvaret leder bort från rollen 
som barn, till förmån för rollen som förälder till barnets egna föräldrar eller syskon. Detta kan härledas från 
att barnet ser sig själv som orsaken till missbruket i sig, men forskningen visar även att det ökade ansvaret 
kommer som en form av överlevnadsstrategi. Då barnet fokuserar på att se eer hemmet, se till att den 
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missbrukande föräldern lever och tröstar sina mindre syskon, undviker barnet konfrontationen med dess 
egna känslor (Bengtsson & Gravelin, 2004; Woititz, 2002).

Föräldrarnas bruk
På frågan rörande vem eller vilka av föräldrarna som har missbrukat ser svaren olika ut. I vissa fall är det 
endast en av föräldrarna som missbrukar. Det förekommer även att nya män med missbruksproblematik 
har kommit in i familjen, eer föräldrarnas skilsmässa, via nya relationer med modern. I ett av fallen skiljer 
sig modern från fadern med missbruk, för att sedan ingå i nya relationer med missbrukande män. Det är 
inte endast alkoholmissbruk som är aktuellt i alla fall. Det förekommer även inslag av narkotika. Detta rör 
sig om cannabis samt amfetamin. I ett fall förekommer även missbruk av smärtstillande medicin. De 
situationer där endast ena föräldern missbrukar men familjen ändå håller samman, leder detta oa till en 
ökad konsumtion för den som ej missbrukar.

Gällande föräldrarnas missbruk i dag uppger respondenterna i två av fallen att den missbrukande föräldern 
lever nyktert, men att de ej är säkra på huruvida detta är bestående. En av de utfrågade uppger att denne ej 
vill tro för mycket på föräldern, att detta kan leda till besvikelse. De vet att denne är nykter för dagen, men 
kan ej säkerställa vad som sker dagen därpå. Två uppger att deras missbrukande fäder har gått bort. I ena 
fallet hann den bortgångne upphöra med sitt missbruk. En av respondenterna uppger att dennes pappa i 
dag är nykter sedan sju år tillbaka. En av respondenterna svarar att dennes moder fortfarande missbrukar. 

 ”...jag har g jort så mycket för att hon ska kunna bli nykter så jag känner bara för att jag inte ska bli 
 besviken, och inte själ falla tillbaka, så har inte jag några större förväntningar. Det visar sig. Hon 
 måste ju vara nykter för sin egen skull.”
 Tova, 18

 ”Just i dag vet jag inte om han är nykter, men jag vet att han har varit nykter under den här tiden som 
 han har varit i behandling och eeråt. Men det kan ju ha hänt någonting i går, det vet man ju inte.”
 Ebba, 24

 ”Han har varit nykter och drogi i sju år nu (...) De är båda nyktra och drogia, ingen av dem har 
 direkt problem i dag.”
 Cecilia, 25

 ”...nu har det spårat ut fullständigt, hon har inte sitt jobb kvar (...) Alla gränser har släppt för henne, 
 hon dricker hela tiden. Det är tragiskt.”
 Alva, 19

Eget bruk av alkohol
Samtliga respondenter uppger att de på något sätt har brukat alkohol under sitt liv. Av intervjumaterialet 
framgår även att samtliga har problem att kontrollera sitt intag av alkohol. Resultaten visar dessutom att 
samtliga började konsumera alkohol vid tidig ålder, elva till tolv år. Orsakerna till den tidiga 
alkoholdebuten skiljer sig mellan respondenterna. Fyra av respondenterna uppger att deras tidiga debut 
grundar sig på en vilja att dämpa de negativa känslor de hade inom sig, samtidigt som de trivdes bättre med 
sig själva då de konsumerade, de fick en känsla av bättre självförtroende. 

 ”...jag var 12 år första gången jag drack alkohol och det var första gången som jag kunde släppa all den 
 rädsla och osäkerhet och känslan att inte duga försvann när jag fick i mig alkohol.” 
 Jessica, 26

 ”...ville väl vara lite cool, lite häig.”
 Alva, 19
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 ”...man döar sina känslor med det [alkohol], får sig att känna sig bättre.”
 Cecilia, 25

Resultatet visar att föräldrarna påverkar barnen i stor utsträckning, barnen följer föräldrarnas exempel. 
Tove, 18, övertog sin moders negativa självbild och därigenom även missbruk. Samma mönster finner vi 
bland annat även hos Cecilia, 25, där fadern gick före in i missbruket, men visade även vägen ut genom att 
själv på börja behandling. Detta påvisar föräldrarnas inflytande över barnen. Detta finner stöd i 
forskningen från Goldberg (1993) och Hilte (1996). En individ som har stor betydelse kan med bättre 
resultat påverka en annan individs självbild, så som en förälder. Då barnet som tidigare nämnts kan känna 
skuld för missbruket inser att det inte var dennes fel, och att det finns ett sätt att upphöra, leder detta till att 
missbruket skapar inkongruens med den nya självbilden (Bengtsson & Gravelin, 2004; Goldberg, 1993; 
Hilte, 1996).

Två respondenter menar att deras tidiga debut orsakades av en normalisering av alkoholkonsumtion inom 
familjen. Det sågs inget fel i drogen i sig eller i själva bruket. En respondent uppger dessutom att moderns 
sambo var den som bjöd på alkohol i hemmet. 

 ”...det var edag och mamma och pappa skulle dricka ett glas vin, då fick jag ”vitt vin”. Det vill säga 
 mjölk i vinglas. Så jag har fått det väldigt programmerat.” 
 Ebba, 24

 ”Det var min mammas kille som gav mig. Jag fick dricka hemma (...) det var faktiskt han som gav mig 
 en whiskyflaska när jag var 12, det var då jag blev full första gången (...) alkohol var inte något fel, det 
 är så att folk dricker. Eersom det var okej i vårt hem.” 
 Linn, 19

Citaten kan kopplas till Hiltes (1996) tes om förälderns inverkan på barnet. Goldberg (1993) tar upp att 
barnet i grunden ej föds med en positiv självbild, huruvida självbilden är av negativ art framkommer först 
då den bemöts av respons. Beteenden lärs in inom familjen och då ingen utomstående ifrågasätter dessa 
leder detta till att beteendet normaliseras. Detta stärks då respondenterna talar om hur alkohol sågs som en 
naturlig del av livet (Goldberg, 1993; Hilte, 1996).

Fyra av de tillfrågade svarar att de mådde dåligt innan de började sin konsumtion. Dåligt självförtroende, 
ångest och en vilja att fly hemifrån är hur de beskriver sig själva. Detta tror respondenterna var en 
bakomliggande orsak till bruket av alkohol.

 ”...jag har känt mig osäker i mig själ, dåligt själförtroende hela mitt liv. Jag har alltid tyckt att jag är 
 ful, inte värd något, det har jag tyckt hela mitt liv.”
 Tove, 18

 ”Det var för att jag mådde dåligt.”
 Jessica, 26

 ”...i början drack jag för att jag mådde dåligt, för att jag inte ville bo hemma.”
 Linn, 19

 ”...till saken hör att jag började själskada. Det var alltså innan jag tog min första fylla (...) jag lärde 
 mig att  det var synd om människor som dricker. Det är synd om människor som mår dåligt (...) jag 
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 kunde applicera det på mitt eget liv, och utnyttja (...) jag lärde mig väldigt osunda beteenden för att få 
 uppmärksamhet, uppskattning och bekräelse.”
 Ebba, 24

Citaten kan kopplas till den överlevnadsstrategi som Bengtsson & Gravelin (2004) visar i sin forskning. 
Den fortsatta konsumtionen kan orsakas av de bekräelser som kommer av bruket. En respondent menar 
att då denne själv led av självömkan, och visste att det var synd om individer som drack mycket, ledde detta 
till att respondenten såg en ökad konsumtion som en förutsättning för att själv få känna medlidande av 
omgivningen. Detta ledde till att respondenten utvecklade osunda beteenden. Något som i sig stärkte 
dennes negativa självbild och därmed förde respondenten vidare i avvikelseprocessen. Detta kan kopplas till 
att en individ tenderar att i större utsträckning söka bekräelse för dennes negativa självbild snarare än att 
sträva eer att tillskriva sig en positiv. Detta kan även kopplas till forskningen kring vår identitet. 
Identiteten påverkas av det omgivningen tillskriver den. Detta innebär även att en individ kan söka en viss 
etikett i sye att rättfärdiga beteenden (Bengtsson & Gravelin, 2004; Charon, 2007; Goldberg, 1993).

Respondenterna talar om hur de gick från att enbart dricka till att få problem med konsumtionen. Tre av de 
tillfrågade uppger att deras konsumtion var problematisk i ett tidigt stadie. Två svarar att problemen 
uppstod senare i livet, medan en respondent svarar att dennes destruktiva beteende gentemot sig själv 
började innan denne började sin konsumtion av alkohol. När respondenten inte tog ångestdämpande 
medicin brukade denne alkohol som substitut.

 ”Det var inte så att man bara drack något glas (...) jag har inga spärrar när det gäller alkohol (...) jag 
 klarar inte av att ta in alkohol.”
 Alva, 19

 ”...direkt så hände det något med mig och jag vågade vara mig själ tyckte jag då. (...) ...det fastnade jag 
 på, det  blev min räddning. (...) jag var helt apatisk när jag inte drack, jag var sjukskriven för 
 depression, jag låg på soffan och g jorde ingenting.”
 Jessica, 26

 ”...jag blev tvungen att dricka för jag fick skakningar och ett sug eer alkohol.”
 Linn, 19

 ”...gå långa perioder utan att dricka alkohol och bara käka piller (...) slutade jag käka piller och för att 
 inte själskada drack jag väldigt mycket (...) drickandet eskalerade amförallt när jag slutade helt med 
 tabletter (...) det tog bara ett halår tills dess att det slog i botten. Det gick fort. Men då hade jag ju 
 jobbat rätt hårt på att slå i botten på andra sätt.”
 Ebba, 24

Då barn i hög grad påverkas av sina föräldrar gällande beteenden och självbild, leder detta till att barnen 
själva ej kan kontrollera alkoholkonsumtionen mer än vad föräldrarna kan. Vilket citaten visar då samtliga 
respondenter uppger att de ej kan sätta egna gränser för sitt intag. Woititz (2002) tar upp i sin studie att 
barn till missbrukare i många fall gissar sig till det normala, då barnet saknar referenser för vad som är 
normalt. Detta gäller då även gränserna för ett normalt intag utav alkohol, då barnet ej fått uppleva en 
individ med förmåga att sätta gränser. Detta leder till att barnet med stor sannolikhet utvecklar missbruk, 
vilket majoriteten av respondenterna själva uppger (Woititz, 2002).

Resultatet visar att samtliga respondenter ha en tidig alkoholdebut samt majoriteten av de tillfrågade 
själva har utvecklat eget missbruk, därmed dras slutsatsen att barn till missbrukare innehar en klar risk till 
att utveckla missbruk i livet. Detta finner stöd i forskningen om hur barn övertar sina föräldrars 
förhållningssätt och agerande, och även från stämplingsteorin. Den missbrukande förälderns stämpling 
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leder till att barnet får en negativ självbild, därmed ser barnet sig själv som en avvikare vilket senare i livet 
kan frambringa stämpling från samhället (Hilte, 1996).

Övriga droger
Det är inte enbart alkohol respondenterna har konsumerat. Hälen medger att de även brukat andra 
substanser, exempelvis cannabis och tabletter. I ett fall har respondenten även injicerat olika preparat så som 
heroin och amfetamin. Två av de som brukade droger talar om en form av självmedicinering i sye att orka 
leva vad de själva kallar normalt. En respondent tar upp att denne behövde detta för att fungera normalt i 
vardagen.

 ”...jag tog amfetamin hela tiden, jag tyckte man kunde ta det varje dag (...) så började jag dricka och 
 blanda det och då blev jag paranoid när jag varit vaken för länge, så då började jag dricka brännin, 
 för det minskade paranoian (...) för mig var det här vardag, det här var jag tvungen att göra för att 
 orka träffa folk.” 
 Tove, 18

 ”Under de perioder där jag inte har druckit har jag hängett mig till destruktiva beteenden i annat (...) 
 då fick  jag ångestdämpande mediciner, sen blev jag beroende av dem. Jag lyckades på något sätt 
 utveckla narkomani.” 
 Ebba, 24

Dessa citat kan kopplas till forskningen om stämplingsteori och avvikelseprocessen, detta beteende uppstår 
i den senare delen utav modellen. Goldberg (1993) tar upp detta då den avvikande själv har kommit att 
acceptera sin negativa självbild. Individen ser inte längre möjligheten för acceptens från samhället, vilket 
leder till att denne inte anser sig ha något mer att förlora. Det kan även tänkas att bruket av droger kommer 
naturligt för individen då denne söker sig till de grupper där avvikelsen accepteras. Vilket leder till ökat 
bruk utav droger i strävan eer bekräelse inom den nya gruppen (Goldberg, 1993; Hilte, 1996).

Syn på alkohol
Synen på alkoholen i sig ser olika ut mellan deltagarna i studien. Det rör sig om att se alkoholen som en 
drog till att det är något som ses som något människan använder sig av, dock ej något för respondenten 
själv. Tre uppger att alkohol ses som en drog eller som ett gi. Syet med att konsumera alkohol tros bland 
respondenterna vara dels för att dämpa negativ självbild och även för att många finner att det finns ett 
underhållande sye med konsumtionen, att det skapar en behaglig känsla för individen. 

 ”Jag tycker att det är en drog, helt enkelt (...) den är inte bra på något sätt. Visst man blir glad (...) 
 man gör saker man aldrig annars skulle ha g jort, man tänker inte. Helt sjukt” 
 Alva, 19
 
 ”Alkohol för den som kan hantera det, det är kul, samma sak med droger, men börjar man fly, börjar 
 man dricka och får konsekvenser, det är då man ska se det. Det är ett gi man dricker, det är kul att 
 göra det, men man får göra det med måtta. Men det är inget för mig.” 
 Tove, 18

 ”Jag ser alkohol som ett gi, som ett lösningsmedel. Det är spännande att folk dricker i sådan 
 utsträckning som de gör. (...) ...förstår inte varför man väljer att dricka (...) man väljer att betala 
 pengar för att bli förgiad (...) väljer någon att dricka så absolut, gör det . Men det är inget jag vill 
 syssla med (...) Det är inte värt det.” 
 Ebba, 24
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 ”...jag tror att det tjänar samma sye för människor som inte är beroende [som för de som är beroende] 
 (...) man får slappna av, känna sig lite bättre för en stund.” 
 Cecilia, 25

Gränser
Något som flera respondenter påpekar är den egna bristen att kunna sätta egna gränser i livet. På grund av 
detta har de ej kunnat veta när de skall sluta konsumera för att inte få ut negativa konsekvenser av det. 

 ”Allt det här med att sätta gränser, fungerar aldrig.” 
 Cecilia, 25
 
 ”...det fanns inga gränser, vilket är uppenbart då jag aldrig ha det som barn, hur ska jag då kunna 
 lyssna på hennes gränser när jag är 18 år gammal? Det är teoretiskt sätt omöjligt.” 
 Alva, 19

Citaten visar att respondenterna ej lärt sig sätta gränser under uppväxten, då föräldrarna ej hade förmåga att 
sätta sina egna. Detta kan komma att orsaka problem då barnet senare i livet ställs inför situationer där just 
de egna gränserna ifrågasätts. En respondent delger en situation där denne själv kontaktade socialtjänsten 
för att söka hjälp, men som då själv sågs som problemet hemma då respondenten saknade egna gränser. 
Detta menar respondenten är omöjligt krav som ställs, då denne aldrig ha gränser tidigare, oförmodat 
förväntas att leva ett stilla liv med tydliga ramar i tonåren. Detta ser författaren till denna studie som en 
orimlig inställning då detta kan kopplas till att barnet övertar förälderns agerande och förhållningssätt som 
barn (Goldberg, 1993).

Nuvarande situation
Samtliga respondenter uppger att de i dag lever nyktra. Av intervjuerna framgår olika orsaker till 
respondenternas val. Två av respondenterna talar om att de såg sig själva i sina föräldrar, vilket fick dem att 
inse sin situation. Två andra berättar att de mådde så dåligt att de uppsökte hjälp. I ett av fallen visade det 
sig att fadern uppsökte behandling för sitt missbruk och därigenom inspirerade respondenten. En 
respondent uppger att när denne insåg att det fanns ett annat sätt att leva på, sökte hjälp. 

 ”Så jag hade rest mig upp och slagit (...) hon hade blivit medvetslös (...) jag har mina principer (...) jag 
 hatar folk som slår sönder tjejer. Eersom min mamma har blivit slagen så många gånger. Jag mår så 
 dåligt över det där”. 
 Tove, 18

 ”Jag mådde så dåligt känslomässigt, att jag tänkte ”jag testar vad som helst nu”. Jag hade proat och 
 göra andra saker, än att sluta dricka”. 
 Ebba, 24

Citaten kan kopplas till sista stadiet av Goldbergs (1993) avvikelseprocess. Individen inser att den negativa 
självbild som tidigare dominerat ej längre framstår som tillräckligt negativ. Individen förmås ej längre 
devalvera dennes självbild mer. I respondenternas fall ledde detta till slutsatsen att det ej återfinns annat att 
göra än be om hjälp för att bryta med dem själva (Goldberg, 1993).

 
 ”Ibland när jag dricker brukar jag känna igen mig själ med min mamma. Då ser jag henne när jag 
 dricker, obehagligt”. 
 Alva, 19
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 ”Sen hittade min pappa en lösning på sitt problem vilket jag såg, så då gick han före [pappa], hittade en 
 lösning där”. 
 Cecilia, 25

Så som citaten visar kände respondenterna igen sitt bruk av alkohol i föräldrarna. Vilket kan härledas till 
begreppet beteendeinkongruens. Respondenterna har tidigare nämnt att det i vissa fall rör sig om hat, 
hatkärlek och svek gentemot föräldrarna. Detta medför att respondenterna inser att de går i förälderns 
fotspår och därmed blir som den de i visa fall hatar. Det kan antas att den självbild som respondenterna i 
dessa fall tillskrivits motsätter sig bilden de har utav den missbrukande föräldern. Då insikten att beteendet 
liknar förälderns skapar detta inkongruens, det stämmer inte in på respondentens självbild. Individerna 
ställs därmed inför valet att aningen förändra beteende eller omforma självbilden till att stämma överens 
med beteendet. Respondenterna i denna studie valde därmed det förstnämnda (Goldberg, 1993).

Värt att notera är på vilket sätt respondenterna upphörde med sin konsumtion. Fyra svarade att de 
genomgick någon form av behandling. En respondent tar i dag antabus då det inte rörde sig om en längre 
tids nykterhet. En annan respondent uppger att denne själv ej sökt hjälp utan undviker de miljöer där 
alkoholkonsumtion är centralt.

Slutdiskussion

Syet med studien var att undersöka hur uppväxten för barn till alkoholister påverkar deras 
förhållningssätt gentemot att dricka själva, samt att undersöka de övriga faktorer som påverkat ungdomen 
till detta förhållningssätt. I denna studie framgår det att samtliga barn till alkoholister själv har konsumerat 
alkohol under sitt liv. Huruvida detta stämmer överens med en större population går dock att ifrågasätta då 
snöbollsurvalet resulterade i att många respondenter kände till varandra från behandling. Studien visar att 
synen på alkohol beror på de egna erfarenheterna. Det finns det som ser alkohol som något naturligt men 
att de själva ej kan ta del av den, samtidigt som det finns de ungdomar som ser alkoholen som en drog, som 
ett gi. Förhållningssättet beror främst på missbruket inom familjen, det anses ha lett till den tidiga 
debuten och även orsaken till varför samtliga tillfrågade i dag lever nyktra. En uppväxt med missbrukande 
föräldrar har därmed en klar påverkan över hur barnet ställer sig inför att själv konsumera alkohol.

I studien framgår det att vissa respondenter har pendlat mellan de roller som de ha inom familjen, 
beroende av situationen, och tidigare forskning visar att dessa roller kan komma att finnas med individen 
även då denne flyttat från familjen (Bengtsson & Gravelin, 2004; Black, 1993). Kan detta komma att 
påverka hur samhället bemöter individen? Ungdomen har därmed en tendens att byta roll och därmed 
beteende eer situation, vilket kan ses misskreditabelt av omgivningen. Därmed kan själva pendlingen 
mellan roller leda till att ungdomen stämplas av samhället, vilket leder till svåra förutsättningar i framtiden.

Inom stämplingsteorin talas det om avvikelsespiralen (Goldberg, 1993), att denna uppstår då avvikaren 
accepterat den negativa självbild denne har och att denna ej kan förändras. Detta bör det forskas vidare om, 
då det under denna studie framkommit tendenser som tyder på att den negativa självbilden ej behöver vara 
accepterad, det som accepterats är det faktum hur andra ser på avvikaren, att detta ej går att förändra. 

I ett av fallen tar respondenten upp hur denne sökt hjälp från myndighet för sin moder. Under utredningen 
skylde modern på respondenten, att det var denne som var den oansvarige och utan gränser. Detta menar 
respondenten är ett ologiskt tänkande. Författaren till denna studie är beredd att hålla med, då forskning 
visar (Bengtsson & Gravelin, 2004; Black, 1993; Iverus, 2008), att barn till missbrukare tenderar till att 
utveckla utagerande beteenden för att leda bort uppmärksamheten från missbruket. Denna forskning bör 
myndigheter tidigare tagit del av. Därmed ifrågasätts den bedömning myndigheten har gjort, och då istället 
utreda vad barnets utagerande beteende utvecklats från. I övrigt anses det anmärkningsvärt att en 
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myndighet till fullo litar på en person som misstänks för missbruk, då forskningen tyder på att en 
missbrukande individ i många fall ljuger i sye att dölja detta missbruk. Socialtjänstens arbete inom 
familjer med missbruksproblematik bör därför utvärderas för att däreer arbeta ajour med forskning inom 
området.

I den tidigare forskningen återfinns sjukdomsbegreppet om missbruk. Att se alkoholism som en sjukdom 
anser författaren av denna studie ej riskerar att leda bort ansvaret för sina handlingar från missbrukaren. 
Den som lider av en sjukdom har en skyldighet att själv se till att omgivningen ej skadas av detta. Därmed 
kan alkoholisten ej lägga ansvaret på sjukdomen i sig utan måste själv ansvara för sina handlingar. Liksom 
en individ med diabetes tar insulin för att behandla symtomen av sin sjukdom, bör således en individ med 
alkoholism förväntas göra detsamma. Forskningen gällande missbruk som sjukdom sker främst utifrån ett 
medicinskt perspektiv. Därmed återstår mycket forskning kring detta inom socialt arbete.

Under denna studie har författaren reflekterat över hur en dysfunktionell uppväxt kan påverka ett barn. 
Woititz (2002) tar upp att de 13 karaktärsdrag som barn till missbrukare kan utveckla, ej är exkluderat för 
dessa barn, utan även förkommer hos andra grupper med barn som levt i en dysfunktionell uppväxtmiljö. 
Detta bör bero på likheter i relationer mellan barn och förälder. En bristfällig relation bör resultera i 
liknande beteenden hos barnet, så som en negativ självbild, senare i livet, oavsätt vad bristen beror på. Vilka 
likheter som återfinns och vad den bristande relationen orsakas av är något som bör undersökas i en 
framtida kvalitativ studie.
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Intervjuguide            Bilaga 1

Hur gammal är du?

Studerar du?
- Gymnasie eller inte

Vad gör du på din fritid?
- Ute eller via dator.
- Många kompisar?

Berätta kort om din uppväxt. Hur såg den ut?
- Har båda föräldrarna problem med alkohol?
- Dricker de idag?
- Hur tänker du om din uppväxt? bra/dåligt
- Skulle du vilja ändra på något i din uppväxt? Vad?
- Hur har din relation med dina föräldrar sett ut?

 Hur ser du på alkohol idag?
- Dricker du själv? Hur mycket? Varför/ Varför inte?
- När dricker du? Med vilka?
- Tror du att du någonsin kommer att dricka?

 Hur tror du själv att din uppväxt har format din syn på alkohol?
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