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Sammanfattning 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att beskriva den problematik som ungdomar som växer upp 
med en förälder med missbruksproblematik upplever. Uppsatsen syftar till att utveckla nya 
kunskaper hur det är att växa upp med en förälder som har eller haft ett missbruk samt vilka 
konsekvenser det får för ungdomarna. Uppsatsen är en kvalitativ studie där fyra respondenter 
intervjuades för att besvara frågeställningar utifrån deras egna erfarenheter, känslor och 
tankar. Respondenterna valdes genom ett snöbollsurval och intervjuerna skedde på en trygg 
plats för respondenterna. Analysmetoden som användes var meningskodning samt 
meningskoncentrering, detta för att effektivisera arbetssättet. Uppsatsens resultat visade att 
ungdomarna påverkas starkt av ha en missbrukande förälder. Detta genom känslor som 
besvikelse, frustration, ångest, oro och skuld. Några konsekvenser som framkom var ångest, 
depression, svårigheter med tillit samt en förändrad syn på alkohol och droger. Det framgår 
även tydligt att ungdomarna intar olika roller för att sammanhålla familjen på grund 
missbruket.  
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Abstract 
The essay's main purpose is to describe the problems that young people growing up with a 
parent with substance abuse problems are experiencing. The paper aims to develop new 
knowledge what it is like to grow up with a parent who has or had an addiction and what the 
consequences are for young people. The essay is a qualitative study of four respondents was 
interviewed to answer questions based on their own experiences, feelings and thoughts. 
Respondents were selected through a snowball sampling and the interviews took place in a 
safe place for respondents. The analytical method used was meaningful encoding and 
meaningful merger operation, in order to streamline the approach. The essay results showed 
that young people are heavily influenced by a abusive parent. This by emotions like 
disappointment, frustration, anxiety, worry and guilt. Some consequences that emerged was 
anxiety, depression, difficulties with trust and a new approach to alcohol and drugs. It is also 
clear that young people take different roles to keep the same family due to abuse. 
 
 
Keywords: Substance abuse, young, impact, disappointment, consequences.  
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1. INLEDNING  

Bakgrund  
I Sverige finns det cirka två miljoner barn och unga. Många av dem lever tillsammans med 
eller har en föräldrar som har en missbruksproblematik, i form av alkohol, narkotika eller 
läkemedel (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Socialstyrelsen (2009) finns det inga säkra uppgifter 
kring exakt hur många barn och unga som växer upp med en eller två föräldrar med 
missbruksproblematik. Statens Folkhälsoinstitut (2009) har gjort en ungerfärlig beräkning, där 
det framgår att cirka 16 procent av alla pappor samt åtta procent av alla mammor som lever 
tillsammans med sina barn och ungdomar har en alkoholkonsumtion som anses vara riskabel. 
Statens Folkhälsoinstituts (2009) beräkning resulterar i att ungefär en femtedel av alla barn 
och ungdomar i Sverige lever i en familj där någon av föräldrarna påvisar en riskfull 
alkoholkonsumtion. Statens Folkhälsoinstitut (2009) har likaså gjort en ungefärlig beräkning 
kring hur många barn och unga som lever tillsammans i hushåll där det förekommer missbruk 
av Cannabis. Ungefär 1,2 - 1,8 procent av Sveriges barn och unga lever i sådana 
hemförhållanden. Tryggve (2010) menar att det idag i Sverige finns ungefär 400 000 barn 
som lever med en förälder som dricker för mycket alkohol eller är beroende av droger. Att 
växa upp i en miljö med denna problematik ger ofta livslånga negativa effekter inte minst 
känslomässigt. Man räknar med att minst fyra till fem barn i varje klass lever under dessa 
förhållanden. Att vara beroende av alkohol/droger/läkemedel är mycket skambelagt och oftast 
svårt att erkänna. Det förblir ofta en familjehemlighet då förnekandet är starkt. Barnen och 
tonåringarna tvingas anpassa sig till rådande situation och saknar inte sällan referensramar till 
ett annat sätt att hantera alkohol på och fungera som familj (Tryggve, 2010).     
 Att en ungdom lever eller har en förälder med missbrukproblematik ökar enligt 
Socialstyrelsen (2009) risken för att hon eller han själv skall utveckla olika problem senare i 
livet. De kan ha större risk att utveckla ett eget missbruk, psykisk ohälsa samt kognitiva och 
psykosociala störningar. Det visar sig även att det är vanligt att unga känner skuld och ett 
ansvar för den föräldern som missbrukar. Det är inte heller ovanligt att de unga oroar sig för 
att de själva senare i livet kommer att utveckla någon form av missbruk (Socialstyrelsen, 
2009). Enligt Johansson och Wirbing (2005) kan ett fortlöpande missbruk leda till ett 
beroende, vilket innebär att den enskilde börjar inta drogen tvångsmässigt.     
 Enligt Socialstyrelsen (2009) kan de flesta kommuner i Sverige idag erbjuda barn och 
unga som har föräldrar, som har eller har haft missbruksproblematik, en plats i de kommunala 
stödverksamheterna. I stödgrupperna får barnen och ungdomarna träffa varandra vanligtvis en 
gång i veckan under en termin. I grupperna diskuteras ämnen som bland annat känslor, skuld 
och skam samt att leva eller ha en förälder med missbruksproblematik. Genom att de 
medverkar i någon form av stödverksamhet får de lära sig att de är värdefulla och unika samt 
att de inte är ensam utan att det finns andra barn och unga med liknande hemförhållanden 
(Socialstyrelsen, 2009).                   
 Under våren 2010 kom vi i kontakt med två olika stödverksamheter inom två kommuner i 
mellansverige. Vi kom där i kontakt med ungdomar som lever tillsammans med eller har en 
förälder som har eller har haft en missbruksproblematik. 
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Problemformulering 
Det finns enligt oss mycket forskning om hur barn och unga påverkas av att deras föräldrar 
har eller haft missbruksproblematik. Vi uppfattar att det saknas tillräckligt med forskning hur 
de unga själva upplever sin situation och vad deras erfarenheter, tankar och känslor är. Hur 
tänker de om sig själva, sina föräldrar och om missbruksproblematik? 

Syfte 
Studiens huvudsakliga syfte är att beskriva de konsekvenser som ungdomar som växer upp 
med en förälder med missbrukproblematik upplever. Studien syftar till att utveckla nya 
kunskaper om hur det är att växa upp med en förälder som har eller haft ett missbruk samt 
vilka konsekvenser det får för ungdomarna. 

Frågeställning  
Följande frågeställningar har styrt studien: 

• Hur påverkas unga av att ha eller ha haft en förälder som missbrukar samt vilken roll 
intar den unge? 

• Vilken syn och vilket förhållningssätt har ungdomarna till alkohol och droger idag på 
grund av förälderns missbruk? 

• Vilka konsekvenser får det för unga att leva i en miljö av alkohol- eller drogmissbruk? 

Centrala begrepp 

Missbruk 

Missbruk är ett centralt begrepp i studien och innefattar både alkohol, droger eller 
överkonsumtion av läkemedel. 

Barn till missbrukare 

Med barn till missbrukare menar vi att den unge har eller har haft en förälder som missbrukar. 
Hindberg (1999) belyser att allvarlighetsgraden i ett missbruk kan variera beroende på hur 
långvarigt samt vilket förlopp missbruket tar. Missbruk kan ses som en okontrollerad eller 
överdriven användning av exempelvis alkohol, läkemedel eller narkotika.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Hemsituation 
Enligt Karlsson och Öberg (2004) är varje barns och ungdoms upplevelser av hur det är att 
växa upp i familjer med missbruk unika i sig, dock finns det känslor och upplevelser som 
många kan känna igen sig i. Det som kännetecknar missbrukande föräldrar är att de oftast 
brister i att tillgodose barnens behov. Detta på grund av att ett gott föräldraskap kräver fysisk 
och psykisk närvaro och tillgänglighet för de unga, och missbrukare har svårt att tillgodose 
denna närvaro och tillgänglighet (Karlsson & Öberg, 2004).         
 Enligt Hansen (1995) har barn och ungdomar som har en förälder som har ett missbruk 
vanligtvis väldigt svårt att prata med sina föräldrar om situationen, ännu svårare för dem är att 
prata om hemförhållanden för utomstående. Många barn och unga skäms även för hur 
hemmiljön ser ut, att det är smutsigt och stökigt. Enligt Hansen (1995) brukar de därför under 
föräldrarnas missbruksperioder undvika att ta hem kamrater.         
 I Lambie och Sias (2005) studie Children of Alcoholics: Implications for Professional 
School Counseling uppger författarna att vad barn får uppleva under uppväxten kan senare 
resultera i relationssvårigheter och oförmåga att utvecklas. Familjer där missbruk förekommer 
är ofta stängda system där familjemedlemmar inte uppmuntras till att skapa nya kontakter 
utanför familjen. Alkoholproblematiken inom familjen är av oftast en hemlighet som bevaras 
inom familjen och skall gömmas från övriga individer i samhället. Detta resulterar till att 
endast en liten del av de barn i missbruksfamiljer får någon professionell hjälp. (Lambie & 
Sias, 2005). 
 Öberg och Karlsson (2004) menar att barn och unga kan ha svårt att förstå vad missbruk 
innebär om de aldrig fått det förklarat för sig. Utan en förklaring blir händelserna och 
situationen i familjen svårbegriplig.             
 Lagerberg och Sundlin (2000) menar att om den unge har en psykisk stabil förälder kan 
denna stötta upp och balansera den unges mående trots den andra förälderns missbruk, vilket 
kan minska riskerna för att den unge skall utveckla psykisk ohälsa. 

Ungas känslor 
Enligt Hansen (1995) kan barn och ungdomar i missbruksfamiljer lätt urskilja och tycka att 
den egna familjen är annorlunda jämfört med kompisars familjer, vilket kan leda till att den 
unge känner ett mindervärde. Oftast känner likaså den unge skam över att deras föräldrar 
bryter mot de sociala normerna. Barnen till missbrukare har ofta känslor av skuld, 
aggressioner, känslor av otrygghet och svårigheter med tillit. Vidare upplever många unga 
ensamhet då de inte känner att de kan prata om hemsituationen med någon utomstående 
(Hansen, 1995).                    
 Enligt Gance-Cleveland (2004) i studien Children of Alcoholics: Implications for 
Professional School Counseling framgår det att barn och unga som växer upp med 
missbrukande föräldrar riskerar fysiska, känslosamma och sociala problem i framtiden. 
Astma, högt blodtryck, abdominal smärta, huvudvärk och allergier är de symptom som vanligt 
förekommer hos barn och unga till en missbrukande förälder. Barn till alkoholister kan i större 
omfattning ha känslomässiga störningar, ätstörningar, låg självkänsla, fobier, ångest, 
självmordstankar och ett antisocialt beteende.  

Enligt Hansen (1995) visar unga som känner osäkerhet, vanligtvis två olika former av 
beteende. Det ena beteendet är att dra sig undan och undvika kamrater, medan det andra 
beteendet är att visa ett aggressivt beteende och umgås i tuffare miljöer. De båda beteendena 
handlar om att dölja den osäkerhet som finns och rädslan om att föräldrarnas missbruk skall 
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avslöjas (Hansen, 1995).                  
 Hansen (1995) menar att skuld kan vara en annan upplevelse som den unge känner. Den 
unge tar då vanligtvis på sig ansvaret för att föräldern dricker och får då skuldkänslor. I vissa 
fall förekommer det att föräldern med missbrukproblematiken skuldsätter och klandrar barnet 
och säger att felet är dennes. Enligt Hansen (1995) försöker unga i missbruksfamiljer vanligen 
lösa de problem och konflikter som uppstår i familjen och försöker finna orsaksförklaringar, 
där de ger sig själva skuld om de inte lyckas.             
 Enligt Lambie och Sias (2005) studie är det inte bara den missbrukande förälder inom 
familjen som blir påverkad av missbruket utan hela familjen blir påverkade. Familjen skapar 
regler, normer, kommunikationsmönster och roller. Familjen blir sluten och stänger ute 
personer och olika system som finns runt familjen så som skola, andra familjer och hälsovård 
får varken ingripa eller påverka familjesystemet på något vis. Alkoholproblematiken inom 
familjen kan splittra en familj och alla familjemedlemmar påverkas olika. Konsekvenser för 
ett barns utveckling kan bli mycket allvarliga och djupa när uppväxten präglas av konflikter, 
spänning, instabilitet och osäkerhet (Lambie & Sias, 2005).  

Konsekvenser 
Enligt Hansen (1995) får ofta barnen bli föräldrar till sina egna föräldrar och de är även 
vanligt att de får bli vuxna tidigt och ta ett ansvar som inget barn skall behöva bära. De tänker 
inte på sina egna behov och känslor utan förälderns behov och känslor är i främsta rummet. 
Barnen bär skuld och skam i situationen och tänker ofta att det är deras fel att deras förälder 
dricker eller missbrukar. Barnen anses ha lättare att utveckla beteendeproblem som 
depression, ångest och nedstämdhet på grund av föräldrarnas missbruk (Hansen, 1995).  
 Lambie och Sias (2005) studie belyser att många barn och unga till alkoholister tar på sig 
skulden över att föräldern missbrukar. En känsla av skuld och skam över att inte kunna 
sammanhålla familjen är vanligt förekommande. Detta familjeliv är mycket oförutsägbart och 
rädsla är återkommande hos barnen. Klimatet i familjen är av kontroll vilket skapar en känsla 
av maktlöshet. Denna instabilitet och oförutsägbarhet som dessa barn får uppleva i hemmet 
speglas vidare i relation till andra (Lambie & Sias, 2005).          
 I SoS-rapporten (1993) menar författarna att det förekommer en rollförändring i 
missbruksfamiljer. Barnen tar vanligtvis då över vuxenrollen inom familjen. Dock är finns en 
oklarhet speciellt när det handlar om förälderns omsorgsfunktion till barnet.        
 Enligt Ullenhag (2004) anses barnen vara en stor riskgrupp att själva hamna i missbruk 
men samtidigt finns det många som anser att föräldrarnas missbruk kan vara avskräckande 
från alkohol och droger. Lagerberg och Sundelin (2000) menar att ungefär 80 procent av den 
svenska befolkningen har ett oproblematiskt förhållningssätt till alkohol. Enligt Hansen 
(1995) finns det flera studier som visar på att barn och ungdomar som lever i ett missbruk kan 
få flera symtom under uppväxten i form som ätstörningar, ångest, depressioner, ett eget 
missbruk, kriminalitet och personlighetsstörningar (Hansen, 1995).      
 Enligt Karlsson och Öberg (2004) får och kan inte barn och unga ta tillvara sin barndom 
och vara de barn och de unga de faktiskt är. En konsekvens är att det inte finns någon tillit hos 
barnen och de unga. De lär sig att pappa och/eller mamma är oförutsägbara och svåra att tyda. 
Det kan därmed bli svårt för de unga att hitta tillit till andra människor, om det inte finns 
någon nära som stöttat upp denna känsla av saknad tillit till föräldern (Karlsson & Öberg, 
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2004).                       
 Bengtsson och Gavelin (2004) påvisar att många barn och unga i missbrukarfamiljer 
vanligtvis lever i konstant nervositet, ovisshet och upplever ofta besvikelser. Förälderns 
oberäkneliga beteende leder till att det skapas en förvirrning hos barnet och den känner en 
besvikelse för att de inte kan lita på föräldern om den skall dricka eller inte.     
 I studien Parent Alcoholism Impacts the Severity and Timingof Children’s Externalizing 
Symptoms (Hussong, Huang, Curran, Chassin & Zucker, 2010) framkommer det att symtom 
som vanligtvis syns hos barn och unga som har föräldrar som missbrukar är externa symtom, i 
form av utagerande beteende och impulsivitet. Hussong m.fl. (2010) visar att när faderns 
alkoholmissbruk ökar blir den unges externa beteende påverkat och ökar. De barn och unga 
som har en mamma med alkoholmissbruk visar likaså ett externt beteende då mammans 
missbruk är aktivt och pågår under en längre tidsperiod. När mammans eller pappans 
alkoholmissbruk minskade eller avtog, minskades även de ungas aggressioner och 
impulsivitet.    

Risker                          
National association for children of alcoholics (NACoA, 2010) menar att alkoholmissbruk 
och drogmissbruk tenderar att skapa problem inom familjer. Barn till missbrukande föräldrar 
är mer i riskzonen för alkoholism och andra missbruk än andra barn. Barn till missbrukande 
föräldrar är den största riskgruppen för att gå i samma fälla som föräldrarna. Studien visar att 
inflytandet av föräldrarnas attityder är avgörande för hur barnens väg ser ut. Om barnen 
uppfattar att föräldrarna är toleranta till att de använder droger hamnar de lättare i missbruk. 
 Studien visar likaså att barn till missbrukare uppvisar symptom på depression och ångest 
mer än vad barn till icke-missbruksfamiljer gör. Den visar även att barn till missbrukande 
föräldrar har högre risk för beteendeproblem. Några problem kan vara att ha svårt för att 
känna empati för andra människor, minskad anpassningsförmåga, låg självkänsla och 
svårigheter att lita på omgivningen.               
 Enligt NACoA (2010) har barn till missbrukare nytta av stödjande insatser som 
gruppterapi för att hjälpa dem i sin situation. Gruppterapi kan minska känslor av isolering, 
skam och skuld. Men dessa barn behöver även hjälp av andra som de litar på för att få ökad 
självkänsla, självständighet, bättre förmåga att hantera svåra känslomässiga upplevelser, 
sådant som barnen kan ha svårigheter med på grund av missbruket i familjen.     
 Studien Barn och unga i familjer med missbruk (Socialstyrelsen, 2009) som 
Socialstyrelsen genomfört behandlar fakta om att det inte finns någon klar följd av vad 
missbruk gör för barn och unga. Detta beror helt på de risk- och skyddsfaktorer som finns runt 
omkring de unga. Socialstyrelsen (2009) betonar vikten av att barn och unga får hjälp i ett 
tidigt skede för att minska riskerna att utvecklas ogynnsamt. Det är många olika verksamheter 
som behöver vara medvetna och uppmärksamma på om det finns missbruk i familjen. Barnen 
till missbrukare kan vara håglösa, nedstämda, ha koncentrationsförmågor eller vara 
högpresterade och välanpassade utåt sett. Deras beteende och kroppsliga svårigheter är inte 
lätta att upptäcka, då denna problemtik kan bero på andra problem i hemförhållandena och 
inte bara bero på missbruk. Barnen till missbrukare har oftast svårt att prata om sina känslor. 
Flickor i missbruksfamiljer har oftast svårt att hitta tilltro till andra människor i omgivningen, 
på grund av att de känner sig svikna av sina föräldrar och möjligen andra människor i deras 
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omgivning som inte hjälper dem i deras situation. Socialstyrelsen (2009) menar att barn som 
växer upp i familjer med missbruksproblematik har en svår hemsituation och det ger en ökad 
risk för problem i framtiden, större risk att själva utveckla ett missbruk, att utveckla 
depression och ångest samt svårigheter att skapa tillförlitliga relationer. Socialstyrelsen (2004) 
uppger att det är vanligt att många drar sig för att göra en anmälan då det finns en oro för ett 
barn. Många anser att situationen inte är tillräckligt allvarlig för att göra en anmälan, utan 
väljer istället att vänta för att se om barnets situation blir bättre av sig själv eller inte.   
 I studien Ensammast i världen. Fem tonåringars berättelser om att växa upp i ett missbruk 
(Leijonhielm, 1997), beskrivs att många barn och ungdomar upplever skuld och ångestfyllda 
känslor då de inte förstår förälderns situation och missbruk. Leijonhielm (1997) skriver dock 
att trots att den unge bär på det sociala arvet så går det att bryta mönstret som finns inom 
familjen. Genom att den unge får möjlighet att prata med någon om sin situation på ett öppet, 
objektivt och korrekt sätt kan mönstret brytas. Det framkom exempelvis att en av ungdomarna 
trodde att det egna synsättet på alkohol berodde på förälderns missbruk. Den unge drack 
mycket på helgerna men var samtidigt medveten om riskerna med drickandet. En annan 
ungdom berättade att hennes pappa kunde vara väldigt elak när han var påverkad. Han kunde 
säga olika elaka saker till familjemedlemmarna som sårade dem. Han valde ord med avsikt för 
att såra och förnedra. Ungdomen berättade även att det kändes som att pappan var tvungen att 
vara elak och få familjen att må dåligt, för att han själv skulle må bättre. En annan ungdom 
som medverkade i studien uppgav att han vid flera tillfällen kände en oro och rädsla över hur 
pappan skulle bete sig när han kom hem, om han var påverkad eller inte, glad eller arg. 

3. TOLKNINGSRAM 

Blacks tolkning 
I boken Det ska aldrig få hända mig, beskriver Claudia Black (1993) barns och ungas olika 
roller som kan förekomma inom familjer med missbruksproblematik. Hon beskriver hur de 
nyktra familjemedlemmarna försöker upprätta struktur och ordning runt och i familjen. De 
olika rollerna som barn och unga intar inom familjen skapas beroende på hur hemsituationen 
ser ut. Den sammankoppling av roller som formar en sund personlighet är något som unga i 
en familj med alkoholmissbruk sällan får lära sig. Det är därför inte ovanligt att de blir fast i 
roller som grundas på deras uppfattning om vad de är tvungna att göra för att ”klara sig” och 
för att få någon varaktighet i tillvaron. Black urskiljer fyra olika roller som barn och unga 
använder som överlevnadsstrategier. Black menar att de flesta barn och unga som är uppväxta 
i en familj med missbruksproblematik tar sig an en, eller en kombination av, följande tre 
roller, vilket innefattar roller som utifrån ser ”normala ut” och som inte väcker 
uppmärksamhet.                      
 Den ansvarstagande är den unge som eftersträvar att skapa en struktur och ett mönster i 
familjen. Den unge försöker ersätta och skapa de mönster som föräldrarna inte klarar av att 
frambringa. Vanligtvis är det den äldsta i syskonskaran som intar denna roll, hon eller han tar 
på sig ansvar för sig själv samt för de andra familjemedlemmarna.    
 Anpasslingen är den andra rollen som Black (1993) beskriver. Denna unge tar inget direkt 
eget ansvar utan följer och lyder de order som ges samt tar hand om det som måste göras. Den 
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unge rättar sig efter dagen som den kommer, hon är väldigt flexibel och spontan samt 
anpassar sig bra efter andra.                  
 Medlaren är den unge som står emellan familjemedlemmarna. Det är den som tröstar och 
försöker få alla att må bra. Medlaren är den känsliga och omtänksamma som ser till allas 
känslomässiga behov. Den unge som intar en medlande roll är en god lyssnare och försöker 
familjemedlemmarna att försöka glömma det onda som trycker dem.      
 Black (1993) talar även om en fjärde roll, det utagerande barnet. Den unge som intar den 
utagerande rollen orsakar ofta problem genom sitt beteende, problem som vanligtvis leder till 
att det tar uppmärksamheten från missbruket inom familjen. Det är inte heller ovanligt att den 
unges beteende påvisar ett kriminellt beteende. Detta beteende symboliserar familjens 
tillstånd istället för att visa ett beteende som gör den unges liv stabilare. Den stereotyp som 
kan förväntas visa sig i en familj med missbruksproblematik finner man i det utagerande 
barnet menar Black (1993). 

Rollteorin 
Det tycks finnas många definitioner av rollbegreppet och många som forskat inom ämnet. Det 
finns en rad centrala begrepp som de flesta forskare tar upp. Biddle och Thomas (1979) menar 
att position, roll, förväntningar, normer/regler, sanktioner och beteende kan sägas vara de 
mest centrala. De menar att den vanligaste definitionen är att en roll är en rad olika 
förväntningar som bestämmer beteendet hos individerna. En roll innehåller i och med detta 
alla de attityder, värderingar och beteenden som finns i samhället (Biddle & Thomas, 1979).  
Nilsson (1996) menar att roller är sammanlänkat till regler och normer som skapas av 
samhällets förväntningar på individen och dessa regler och normer är olika beroende på 
individens nuvarande situation. Förväntningarna kan även påverkas av de beteenden som 
samhället förväntar av en individ som har en specifik position i en social struktur. Även 
Biddle och Thomas (1979) menar att det från samhället uppstår rollförväntningar på individen 
och att denne därför bör uppföra sig på ett sätt som överensstämmer med den tänkta rollen. 
Den sociala påverkan från samhället leder till att individen intar olika sociala roller i olika 
sociala kontexter, vilket i sin tur leder till att denne blir en integrerad del av samhället. 
Rollförväntningar uppstår av de normer som existerar i samhället. 

Enligt Angelöw och Jonsson (2000) formar rollteorin människans identitet genom att 
omgivningens normer och tolkningar kopplas samman, detta sker delvis omedvetet. De 
normer som förekommer skapar och utvecklar förväntningar som rollen bygger på. 
Rollförväntningarna härrör enligt Tornstam (2005) dels från omgivningen och även från 
individen själv och inverkar på hur denne beter sig, det vill säga hur dess rollutförande blir. 
Enligt Iverus (2008) är det vanligt i familjer där ett missbruk förekommer att alla har olika 
former av roller. Om den unge har småsyskon är det vanligt att denne tar en hjälteroll för att 
skydda sina småsyskon.                   
 Inom rollteorin används position, förväntningar, beteende och roll som centrala begrepp 
(Angelöw & Jonsson, 2000), dessa återfinns i Biddle och Thomas (1979) förklaring av 
rollteorin.  Position innebär att människan har en given roll i en grupp, exempelvis som 
modern i en familj. Förväntningarna däremot innefattar att det finns normer eller regler kring 
hur människan skall bete sig i olika situationer. Begreppet beteende handlar till största delen 
om vad vi gör eller inte gör. Människan formar inte sitt liv och sitt beteende på egen hand 
utan påverkas av samhällets förväntningar på rollen och i det sociala sammanhang den lever i 
(Angelöw & Jonsson, 2000). 
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Systemteori 
Vi har valt ett systemteoretiskt perspektiv i vår studie. Systemteorin innebär i denna studie ett 
synsätt som betyder att alla inom familjen påverkar varandra och blir påverkade av varandra 
(Payne 2008).                     
 Hatch (1997) förklarar att under 1950- talet introducerade Ludwig von Bertalanffy en teori 
som menade att alla vetenskapliga händelser från naturvetenskap till samhällsvetenskap hade 
ett samband. Bertalanffy (1968) framställde ett system genom olika företeelser, detta genom 
att samhällen består av grupper, grupper består av individer, individer av organ som består av 
celler som i sin tur består av atomer. Efter att teoretikern framställt sin idé försökte han finna 
de huvudsakliga lagar som styr och som kunde förklara samtliga system i samhället. 
Bertalanffy ansåg att ett system är något som innehåller delar som är relaterade till varandra. 
Likaså menar han att varje del berör de andra delarna samt är beroende av helheten 
(Bertalanffy, 1968).  

Enligt Öquist innebär systemteori och systemtänkande att se världen i helheter, att 
helheten är större än summan av delarna. För att skapa ett systemtänkande krävs det att kunna 
se olika samband samt mönster och inte fokusera på de enskilda föremålen. Inom 
systemteorin läggs fokuset på de olika delar som skapar en helhet. Att ha ett systemtänkande 
tankesätt gör det möjligt för människan att hantera känslor av hjälplöshet samt bakomliggande 
faktorer i sammansatta situationer (Öquist, 2008).             
 Öquist (2008) uppger även att inom systemteorin är nivåer ett grundläggande begrepp. 
Logiska nivåer är en viktig del, där det handlar om att förstå hur kommunikationen mellan 
människor fungerar samt hur inlärningen går till. I alla system inom exempelvis mänskliga 
system och familjesystem finns en hierarkisk uppbyggnad. Den hierarkiska uppbyggnaden av 
exempelvis familjesystemet finns det två saker av stor praktisk betydelse för ett fungerande 
samhällsliv. Öqusit (2008) skriver att den ena betydelsen handlar om att den högre nivån inom 
hierarkin alltid är övergripande i den meningen att de ställer in eller anpassar systemet på den 
lägre nivån. Den andra betydelsen handlar om att bevara de olika nivåerna inom exempelvis 
familjesystemet för att helheten inom familjen skall fungera. 
 Enligt Schjødt och Egeland (1994) kan en familj ses som en sammanslutning av olika 
relationer och roller. Inom detta system har familjemedlemmarna olika roller och det råder en 
viss hierarki bland rollerna. Regler och normer från familjen växer fram under en process. 
Organisationen och balansen som finns i familjen kan ibland förändras på ett destruktivt sätt 
så att allt inom systemet måste organiseras om. Detta kan hända om en familjemedlem 
exempelvis börjar missbruka (Schjødt & Egeland 1994).              
 En viktig del i systemteorin och det cirkulära tänkandet är enligt Schjødt och Egeland 
(1994) att det inte finns några företeelser som inte är påverkade av andra företeelser. Det är 
relationer mellan människor som håller ihop systemet som omger en familj. Det finns yttre 
och inre styrningar i ett system, de inre innehåller handlingarna mot varandra inom systemet 
och de yttre är anpassningen till omgivningen och omgivningens anpassning till systemet 
(Schjødt & Egeland 1994). 
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4. METOD 

Metodval 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skall metodvalet leda till att syftet med studien uppfylls 
på bästa möjliga sätt. Vi har gjort en kvalitativ metod med intervjuer med ungdomar över 15 
år. Vår intention var att undersöka respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter om 
ämnet. Kvalitativ metod handlar om att skapa en djupare förståelse för studiens ämne, barn 
och unga till föräldrar med missbruksproblematik. Vi valde en kvalitativ metod för att fånga 
respondenternas uppfattningar och erfarenheter. Vårt resultat kommer i princip aldrig att 
kunna upprepas då det handlar om enskildas upplevelser.        

Reliabilitet 
Bryman (2002) menar att reliabilitet rör frågan om resultatet från en undersökning kan bli 
desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt eller om resultatet av studien endast 
är slumpmässiga eller unika. Patel och Davidsson (2003) menar att forskaren kan kontrollera 
reliabiliteten genom att använda bandspelare vid intervjuerna. Med bandinspelning kan 
forskaren fånga verkligheten och försäkra sig om att svaren från respondenterna är rätt 
uppfattade. Vår studie kan ha en hög reliabilitet om en ny undersökning skulle göras i en 
liknande stödgrupp som vår. Där individerna själva kommit en bit på vägen och fått insikt i 
deras liv och problematiken deras förälder innehar. Dock skulle den troligen inte ge liknande 
resultat hos ungdomar som inte fått hjälp i sin situation. Vår studies reliabilitet kan vara hög 
genom att vi under intervjuerna spelat in respondenternas svar och därmed försäkrat oss om 
att svaren är rätt uppfattade. 

Validitet 
Bryman (2002) menar att validitet handlar om giltigheten i det forskaren frågar om inom 
studien. Han tar upp två olika typer av validitet, den interna validiteten som innebär om 
studien mäter det som är avsett att mäta. Tillförlitligheten i studien kan försäkras genom att 
undersökningen genomförs enligt de regler som är uppsatta. Den externa validiteten innebär 
om studien kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, 2002). 
Validiteten i denna undersökning är i avseende låg, då vi inte kan säkerställa att studien 
verkligen mäter det som den är avsett att mäta samt kan inte denna studie med säkerhet 
generaliseras till en större population. Detta på grund av att studiens respondenter utgör en 
liten grupp och vi har inte haft som mål att kunna generalisera denna studie till en större 
population, utan sökt efter respondenternas egna historier, känslor och tankar. 

Litteraturanskaffning 
I vår sökning efter relevant litteratur samt tidigare forskning, har vi använt oss av Google.se 
där sökord som unga i missbruks familjer, missbruksfamiljer, missbrukande föräldrar och 
missbruk i hemmet har använts. Relevant litteratur har även sökts på Örebro Universitets, 
Lidköpings- och Uddevallas stadsbibliotek samt Högskolan Väst i Trollhättan. Vi har likaså 
sökt tidigare forskning i forskningsbasen @Elin. Vi har då använt av oss av sökord som 
abusive families och parents abuse. 

Urval och övervägande 
Populationen har valts genom ett snöbollsurval (Bryman, 2002), genom kontakter som vi 
skapade under den handledda studiepraktiken under termin fem. Populationen var personer 
som går eller har gått i stödgrupper för barn och unga som har föräldrar som missbrukar eller 
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har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel. Snöbollsurval är ett icke-sannolikhetsurval 
och innebär att forskaren tar kontakt med respondenter som är relevanta för studien och 
använder dessa för att ta kontakt med nya respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 Vi ville höra ungdomarnas egen syn på sin situation, deras känslor, upplevelser och 
erfarenheter av hur det är att ha föräldrar som har eller har haft en missbruksproblematik. Vi 
är eniga med FN:s barnkonvention (Unicef, 2010) om att dagens barn har stora rättigheter så 
som att varje barn har rätt att bli respekterat, att barn skall bli lyssnade på och att alla har rätt 
till liv och utveckling. Genom studien har vi gett ungdomarna möjlighet att berätta utifrån 
deras egen uppfattning och erfarenheter.               
 Vi valde i vår studie att inrikta oss på ungdomar över 15 år, då vi tror att respondenter i 
den åldern har större möjlighet att kunna berätta om sina känslor, upplevelser, om sin uppväxt 
och erfarenheter kring föräldrar med missbruksproblematik. Det krävs heller inget samtycke 
av målsman för att få intervjua ungdomar över 15 år (Socialstyrelsen, 2004), något som vi 
ansåg skulle underlätta då vi skulle hitta ungdomar som vill medverka i studien. Vi trodde att 
det kunde bli svårare att hitta respondenter om de måste få ett medgivande från deras 
föräldrar.                       
 Fyra ungdomar har valts ut, två flickor och två pojkar. Eftersom respondenterna skall vara 
anonyma har vi beslutat att använda oss av fingerade namn. De namn vi valt är Johan, Linnea, 
Sara och Niklas, för att få respondenterna mer verkliga för läsarna samt för att lättare hålla 
isär de olika respondenterna.                 
 Vi övervägde valet av intervjuplats, då detta enligt Cederborg (2000) är något som 
påverkar intervjun i antingen en positiv eller negativ riktning. Det är viktigt att skapa en trygg 
intervjuplats där de unga inte känner sig hotade eller osäkra. Rummet skall vara anpassat efter 
den unges egna behov (Cederborg, 2000). Vi valde av den anledningen att genomföra 
intervjuerna på den plats där de är vana att prata om sina föräldrar, om missbruksproblematik 
och om sina känslor och tankar kring ämnet, det vill säga där stödgrupperna hålls.    

Datainsamling 
Vi utformade frågeguiden med öppna svarsalternativ (Se bilaga). Enligt Patel och Davidson 
(2003) syftar öppna svarsalternativ till att ge utrymme för respondenterna att berätta om sina 
egna erfarenheter, känslor och tankar om ett specifikt ämne utan vidare påverkan. Vi ville att 
de öppna frågorna skulle bidra till att respondenterna själva skulle få chans att utforska, 
beskriva och förklara sina svar. Vilket i sin tur ger den fördjupade kunskapen som vi önskade 
med studien (Eide & Eide, 2006). Häger (2007) menar att stora misstag som intervjuare gör 
vid intervju av barn och unga är att ha för bråttom och att man ställer frågorna för tätt att den 
unge inte hinner svara. Det är viktigt att möta unga som en jämställd individ och ställa enkla 
konkreta men öppna frågor (Häger, 2007). Detta är något vi tagit fasta på, då frågeguiden låter 
respondenterna själva berätta om sina erfarenheter och känslor utan någon vidare påverkan 
från oss som intervjuade. För att vi skall få så raka och ärliga svar som möjligt och som 
speglar respondenternas sanna bild av sin situation.            
 Vid våra fyra intervjuer frågade vi respondenterna om de godkände att vi spelade in 
intervjuerna. Detta för att garantera att svaren stämmer överens med respondenternas utsagor. 
Patel och Davidsson (2003) poängterar att respondenterna alltid skall tillfrågas om de tillåter 
att intervjuerna spelas in. De belyser även att genom att spela in intervjuerna faller inte viktigt 
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information bort, vilket det kan göra då intervjuarna endast antecknar vid intervjuerna 
(Bryman, 2002).                     
 Enligt Socialstyrelsen (2004) är det viktigt inför intervjuer med respondenter att de är 
medvetna om vad syftet är med intervjun samt vad materialet skall användas till. Även om 
informationen tidigare har framkommit är det viktigt att det framkommer vid intervjutillfället. 
Genom att ungdomarna är medvetna om vad syftet är och vad materialet skall användas till 
kan de vara medvetna om deras svar (Socialstyrelsen, 2004). Vid förfrågan om ungdomarna 
ville medverka i vår studie, blev de informerade om att de skulle få vara anonyma genom hela 
studien, vilket vi tror resulterade till att våra respondenter lättare kunde berätta om deras 
upplevelser. 

Analysmetod 
Vi valde att använda intervjuanalys med fokus på meningen i utsagorna. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) innebär intervjuanalys att vi lägger fokus på de viktigaste delarna som 
respondenterna framför under intervjuerna. Intervjuanalys med fokus på meningen består av 
tre olika metoder, vilka är meningskoncentrering, meningskodning och meningstolkning. Vi 
har valt att använda två av metoderna ur intervjuanalysen, vilka är meningskodning och 
meningskoncentrering. Meningskodning innebär att författarna delar in viktiga aspekter från 
intervjuerna i olika kategorier. Meningskoncentrering innebär att författarna sammanfattar 
respondenternas yttranden till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Metoddiskussion 
Vi insåg under uppsatsens analys att respondenten Johan skilde sig markant från de tre övriga 
respondenterna. Vi tror att en förklaring till detta kan vara att Johan haft mest distans till sin 
pappa och pappans missbruk. Vi kunde därmed ha avgränsat vårt urval bättre, då vi istället 
skulle ha valt respondenter som bott större delen av sin barndom tillsammans med den 
förälder som har eller haft missbruket. Studien syfte var inte att få fram skillnader mellan att 
bo eller inte bo tillsammans med den missbrukande föräldern utan dess påverkan och 
konsekvenser för ungdomarna.                  
 En tanke som har väckts fram under studiens process är att analysen kanske skulle ha 
blivit djupare och mer bredare om vi istället hade valt två respondenter där mamman har ett 
missbruk och två respondenter där pappan har ett missbruk. Dock anser vi att vi har besvarat 
vårt syfte och utfört en bra analys utifrån våra valda respondenters svar.        
 En svårighet som vi har mött på under studiens process har varit då vi sökt efter 
internationell forskning. Då de flesta artiklarna inte belyser de konsekvenser som barn och 
unga kan uppleva av den missbrukande föräldern. 

Etiska reflektioner  
Vi har valt att rikta studien till fyra ungdomar över 15 år. I och med det har vi inte behövt ta 
kontakt med respondenternas föräldrar. Vi har trots respondenternas ålder ställt oss frågan om 
vi borde komma i kontakt med föräldrarna ändå, för att de skall vara medvetna om att känslor 
kan väckas inom ungdomarna. Socialstyrelsen (2004) skriver att föräldrar till barn och unga 
under 15 år måste informeras och lämna ett samtycke till att intervjun genomförs. Vi tog 
därför ställning till att låta respondenterna själva avgöra om de vill informera sina föräldrar 
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eller inte.                       
 En annan etisk reflektion vi gjorde inför intervjuerna var att inte bli informerade om 
ungdomarnas situation av stödgruppen utan få kunskap om ungdomarnas situation från deras 
egna berättelser. Denna etiska reflektion gjordes även för att vi som intervjuare inte skulle 
skaffa en förutfattad mening och bild av ungdomarna och deras situation.      
 Vi har under studiens gång eftersträvat att följa individskyddskravets fyra huvudkrav som 
Codex (2010) forskningsetiska principer belyser. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, 
som innebär att respondenterna skall bli informerade om studiens syfte. Det andra 
huvudkravet är samtyckeskravet, som innebär att respondenterna själva får avgöra om de vill 
delta i studien. Konfidentialitetskravet är det tredje huvudkravet, vilket innebär att 
respondenterna skall vara konfidentiella och personuppgifter skall förvaras på ett säkert sätt. 
Det sista huvudkravet är nyttjandekravet som betyder att uppgifter om respondenterna endast 
får användas i studiens syfte (Codex, 2010). Vi har från första början varit noga med att 
informera respondenterna att det är helt valfritt att medverka i studien och varit tydliga med 
vad studiens syfte och frågeställningar innebär. Likaså har vi varit noggranna med att hålla 
respondenterna konfidentiella genom hela arbetet och inte utnyttja respondenternas svar till 
något annat än för studiens syfte. 

5. RESULTATREDOVISNING 
Våra respondenter i studien är anonyma, vi har därför valt att namnge respondenterna med 
fingerade namn. 

Intervju 1 – Johan 20 år 
Studiens förste respondent var en kille, Johan på 20 år som kommer från en mellanstor stad i 
Sverige. Johan uppgav att inom hans familj så är det hans pappa som har ett missbruk i form 
av ett blandmissbruk. Pappans missbruk har pågått sedan Johan var ett år gammal. Johan 
uppgav även att hans tre farbröder har missbruksproblematik. Tidigare har dessutom Johans 
farfar haft ett missbruk men har kommit ur det.             
 Johan har under sin uppväxt inte bott tillsammans med sin pappa och det har därför alltid 
funnits ett avstånd mellan dem. Från att Johan var ungefär sex år och fram till han var 12 år 
satt hans pappa i fängelse. De hade under den tiden inte så mycket kontakt. Johan berättade att 
det var ungefär när han var sex år som hans mamma berättade för honom att hans pappa hade 
ett missbruk. Han trodde inte att han förstod när han var sex år vad innebörden av att hans 
pappa hade ett missbruk var. Han minns däremot att han tyckte att det var tråkigt att hans 
pappa var borta mycket. Han talade även om att hans pappa har tagit alla hans sparpengar på 
banken för att köpa knark.  

Påverkan av att leva i en missbruksmiljö 

Inom Johans familj har det inte pratats mycket om pappans missbruksproblematik. Han 
berättade att vänner och släktingar på hans mammas sida alltid vetat om pappans missbruk 
och har funnits där som stöd. Johan uppgav dock att idag är det inte många som bryr sig 
längre, eftersom det har pågått under en så lång tid. Han berättade att mammans släktingar 
inte vill beblanda sig med pappans missbruksproblematik och de har därför tagit avstånd från 
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pappan. Johan har inte önskat att de inom familjen skulle prata mer om 
missbruksproblematiken, han ansåg att det är tillräckligt.         
 Johan beskrev sig själv som ha varit den som fått tagit mer ansvar inom familjen. Han 
berättade om en sommar då han skulle börja högstadiet. Hans mamma som endast är 17 år 
äldre än honom gick fortfarande i skolan. Han var då tvungen att ta ett sommarjobb för att 
hjälpa till med räkningar. Han beskrev att han missade att umgås med sina kamrater. När de 
satt och såg på film och spelade tv-spel var han istället tvungen att arbeta.  

Missbrukets innebörd 

Johan ansåg att missbruk var något som var svårt att beskriva, dock uppgav han att han kände 
besvikelse och att han började tänka på sin pappas sida av släkten. Johan trodde att genom att 
hans pappa var missbrukare så har det påverkat honom positivt och han ansåg att han idag är 
mer självständig och att han vågar ta för sig mer.            
 Johan berättade att vid ett tillfälle frågade han sin pappa om hur hans missbruk började. 
Han hade då fått till svar att det var när pappan gick i skolan och var på en fest som han blev 
erbjuden ett piller, som han sedan fastnade för och sedan fortsatte det. Hans pappa slutade 
dock med sitt missbruk när han träffade Johans mamma, men att det sedan var en av hans 
bröder som fick honom att börja igen. Johan menade att det är hans farbrors fel att hans pappa 
började missbruka igen när han var ett år.               
 Johan berättade att när han var yngre lovade hans mormor och morfar honom pengar om 
han aldrig dricker någon alkohol fram till att han fyller 18 år, ett löfte som han höll. Han 
berättade att idag går han på fester, han dricker dock aldrig så pass mycket att han blir full. 
Han ansåg inte att hans syn på alkohol och droger hade sett annorlunda ut om hans pappa inte 
hade något missbruk. Han menade dock att om han inte hade haft sin bästa kompis så hade det 
nog sett annorlunda ut. 

Konsekvenser av att leva i alkohol- och drogmissbruksmiljö 

Johan uppgav att de känslor som har skapats inom honom på grund av hans pappas missbruk 
är till största del att han har känt sig ”förbannad” på honom. Han berättade om hans halvbror 
som har fått skador för livet på grund av pappans och halvbroderns mammas missbruk. Likaså 
för hur pappan har behandlat halvbrodern, då han tagit pengar och använt till sitt missbruk 
istället för till räkningar. Johan uppgav att pappan och hans nya familj ett tag fick bo hos dem 
för att de inte hade någon el.                 
 Johan ansåg att jämfört med hans kompisar har han haft en annorlunda uppväxt på grund 
av pappans missbruk, dels att han vid tidig ålder fick ta ett sommarjobb och att han fick gå i 
grupp hos stödverksamheten i staden. Han berättade att han började gå i stödverksamhetens 
grupp när han var nio år och fortsatte att gå i grupp fram tills han var 15 år. Han uppgav dock 
att till en början ansåg han att gruppen inte hjälpte honom så mycket, det var först senare. 
Johan berättade om en kompis som har upplevt samma saker som han har. Han har tyckt att 
det har varit lättare att prata med sin bästa kompis än med stödverksamhetens grupp.  

Intervju 2 – Linnea 20 år 
Vår andre respondent, Linnea var även hon 20 år och kom från en mellanstor stad i Sverige. 
Även i hennes fall är det hennes pappa som i perioder har ett alkoholmissbruk. Hon har under 
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sin uppväxt bott tillsammans med sin pappa, vilket hon även gör idag. Linnea uppgav dock att 
redan när hon var åtta år ville hon flytta hemifrån. Hon berättade att hon då inte förstod att det 
berodde på att hennes pappa hade problem utan för hur situationen var hemma.    
 Linnea uppgav att inom familjen pratar de inte om pappans missbruk, dock är alla 
medvetna om att det förekommer. Linnea ansåg att när hon var liten så tänkte hon inte på om 
andra utanför familjen visste om pappans alkoholmissbruk eller inte, hon berättade att hon 
själv inte förstod det då. Nu på senare år har hon börjat prata med andra släktingar, då det 
visat sig att några har haft samma problem. Linnea ansåg att på grund av att familjen har hållit 
pappans problem inom familjen så har det påverkat henne till att hon lätt stänger ute andra 
människor samt sina känslor. Hon ansåg ändå att det har gjort henne till den hon är idag. 

Påverkan av att leva i en missbruksmiljö 

Linnea ansåg att inom familjen har hon tagit rollen som den duktiga och den som hjälper till 
hemma. Hon uppgav att hemma så har det varit viktigt att bli bekräftad och att göra pappan 
stolt. Andra släktingar utanför familjen skulle anse att barnen var duktiga barn. Linnea 
berättade att hemma så har de fått lära sig allt från att greja med bilen till att såga träd. Hon 
uppgav att hon samtidigt alltid fått höra att hon är den som är grinig i familjen. Linnea 
berättade att familjen aldrig frågade varför hon var grinig, vilket berodde på att hon ”mådde 
skit”.  Hon berättade att hon fick stämpeln att vara ”den griniga”. På grund av stämpeln om att 
vara den griniga har hon försökt att istället vara positivare och gladare, något som fungerat 
när hon umgåtts med sina kamrater. Hemma däremot uppgav hon att det var svårare, trots att 
hon försökte ändra sitt beteende så hade de andra familjemedlemmarna inte ändrat sig, vilket 
resulterade att hon lätt föll tillbaka till att vara den griniga.        
 Linnea berättade att de känslor som vuxit fram inom henne på grund av hennes pappas 
periodmissbruk har varit väldigt växlande. Ena stunden kunde hon hata honom och kalla 
honom till exempel ”alkoholistjävel” eller ”gubbjävel”, medan andra stunder kunde hon 
känna en sorg och framförallt en frustration över hur han betett sig. Hon berättade även vid 
intervjun att hon vid tillfällen har känt en ångest över att inte vara tillräcklig och att hon inte 
blivit tillräckligt älskad av honom. Linnea uppgav att pappans missbruk har påverkat hela 
familjen. Hon berättade att när hennes pappa dricker blir han väldigt grinig, vilket leder till att 
resterande familjemedlemmar också blir det.             
 Linnea uppgav att hennes uppväxt inte har skilt sig så mycket jämfört med andra barns, 
förutom vissa perioder då det har varit extra jobbigt, uppgav hon. Hon uppgav att hennes 
pappa har varit sträng och det har varit viktigt att visa upp sig att hon är duktig. Hon berättade 
att vid ett tillfälle sa han till henne att hon skulle bli tuffare, vilket satt stor press på henne och 
hon blev då ”den roliga och lite stökiga eleven”. Trots att hon ansågs som tuff och hjälpte till 
mycket kände hon inte att hon var tillräcklig och hon berättade att även om hon var stark 
fysiskt var hon inte det psykiskt. Linnea trodde att om hennes pappa inte haft 
missbruksproblematik hade hon nog lättare kunnat prata öppet om sina känslor.  
 Linnea uppgav att hon eventuellt skall börja studera till hösten. Utbildningen som hon har 
valt har hon valt mycket till en början för att göra sin pappa stolt och glad, något hon försöker 
tänka bort och istället se att hon gör det för sin egen skull. 
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Missbrukets innebörd 

Linnea berättade att för henne betyder missbruk att med vilja och stöd så går det att ta sig ur 
det. Hon berättade att hon jämför det lite med rökning. Under en tid rökte hon, vilket fick 
henne att känna att det gav något som saknades. Hon berättade även att hennes pappa rökte 
mycket. Efter ett tag slutade hon att röka. Hon ansåg då att det inte längre behövdes. Hon 
ansåg att detsamma gällde med ett missbruk av alkohol. Om man inte känner att det behövs 
längre och vill byta mönster så går det att komma ur det.         
 Linnea berättade att hon själv aldrig sett sin pappa som alkoholist. Hon har dock alltid 
varit medveten om att han har problem. Hon uppgav att det var först i somras som hon fick 
klarhet i det.                     
 Linnea berättade att om hon inte hade haft en pappa med missbruksproblematik så hade 
hon nog haft en annan syn på alkohol och droger än vad hon har idag. Hon berättade att hon 
ibland dricker alkohol men att det då alltid finns en gräns för vad som är lagom och för 
mycket. Hon uppgav att det finns en oro inom henne att det skall bli som det blivit för hennes 
pappa, vilket får henne bara att kämpa emot ännu mer. 

Konsekvenser av att leva i alkohol- och drogmissbruksmiljö 

Linnea ansåg att hennes pappas missbruk har påverkat henne negativt men att det även har 
påverkat henne positivt. Hon menade att på grund av hur situationen har sett ut har det skapat 
den hon är idag. Hon ansåg att hon är stark både fysiskt och psykiskt och att hon klarar av att 
ta hand om sig själv dock uppger hon att hon haft depressioner. Hon berättade att hon hade 
önskat att situationen varit annorlunda och att det varit jobbigt på vägen. Linnea uppgav att 
hon har svårt att lita på andra människor, vilket härrör från att hon tidigare blivit sviken av 
olika familjemedlemmar.                  
 Linnea uppgav vid intervjun att de konsekvenser som uppkommit på grund av pappans 
missbruk är att hon stänger ute andra människor och att hon inte släpper ut sina känslor utan 
istället går och bär dem inom sig. Hon berättade även att hon har svårt att lita på andra 
människor, vilket leder till att hon har svårt att hitta kärleken. Däremot har hon blivit en 
starkare person och hon ansåg sig tagit sig väldigt långt på egen hand. Hon berättade att hon 
dock insett att hon måste prata med någon och har då valt att prata med sina kompisar. Hon 
uppgav att flera kompisar har varit med om samma problem, något som lett till att de lättare 
har kunnat dela sina upplevelser.                 
 En annan konsekvens som Linnea har fått bära på, är den oro som hon omedvetet känt och 
burit när hon varit på vägen hem. Hon berättade att hon aldrig riktigt vetat vad som väntat 
innanför hemmets väggar. Kommer han vara nykter? Har han nyktrat till? Vilket humör 
kommer han vara på? är några tankar som Linnea uppgav att hon funderade på när hon 
närmade sig hemmet.                  
 Linnea berättade om en tidigare händelse mellan henne och hennes pappa då ett jättebråk 
uppkom. Pappan var då onykter och bad henne försvinna ur hans liv. Linnea valde då att bo 
hos en kompis och hennes familj under en vecka. När pappan nyktrat till bad han om ursäkt 
och hon hade inget annat val än att flytta hem igen. Hon berättade att efter detta tillfälle har 
hon förlorat respekten för honom. Hon berättade även om att pappan vid onyktert tillstånd blir 
väldigt ärlig och kan då säga elaka saker om henne, något hon hör när han säger det till 
hennes mamma.  
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Intervju 3 – Sara 16 år 
Studiens tredje respondent var en tjej, Sara på 16 år som kommer från en mellanstor stad i 
Sverige. Hon uppgav att inom hennes familj är det hennes pappa som missbrukar alkohol. 
Sara berättade att han missbrukat alkohol så länge hon kunde minnas. Hennes pappa har inte 
bott tillsammans med familjen sedan hon var tre år.            
 Sara berättade att hennes mamma berättade när hon var liten varför hennes pappa var 
konstig mot familjen, varför han inte ville träffa henne och syskonen.  Sara berättade att hon 
trots hennes dåliga start med sin pappa bestämde sig för att vara där varannan helg mot 
hennes mammas vilja. Hon berättade att hon därefter märkte att han hade ett problem. Sara 
uppgav en händelse som ofta hände när hennes pappa var onykter, det var att hennes pappa 
ofta försökte vara rolig genom att brottas och dra i henne. Sara uppfattade dock inte detta som 
något roligt utan obehagligt. Sara berättade att hon fick olika känslor inför sin pappas 
missbruk, en bestående känsla var att hon tyckte synd om honom, att han är i denna situation. 

Påverkan av att leva i en missbruksmiljö 

Sara beskrev sig själv som den som tar ansvar för sin pappa, men hon kan vara utåtagerande 
mot människor runt omkring sig. Hon uppgav att hon känner att hon måste ringa till sin pappa 
och kolla att allt är bra, för hon ansåg inte att det är någon annan som bryr sig eller som vågar 
säga till vad alkoholen gör. Sara menade att det känns jobbigt att ha en sådan roll, då det inte 
skall behöva vara så. Hon menade att det borde vara någon annan som tog den rollen. Sara 
uppgav att hon tidigare trott att det var hennes fel att hennes pappa missbrukade på grund av 
att hon inte gjorde sitt bästa, men denna syn har förändrats efter att hon fått hjälp i 
stödgruppsverksamheten.                  
 Sara ansåg att missbruket har påverkat henne genom att hon har fullt upp med att tänka på 
honom, inte på sig själv. Hon berättade att oron alltid finns där och förstör. Hon menar att 
oron förstör på grund av att hon blir arg när hon blir orolig. Känslorna kommer ut i fel 
situationer istället för på den som person som är källan till känslorna.     

Missbrukets innebörd 

Sara förklarade att missbruk är ett beroende, exempelvis när man dricker för mycket och det 
blir ett problem som tar över hela livet. Hon trodde att det blir som en trygghet i vardagen. 
Samtidigt kände hon en stor besvikelse över att han hamnat i denna situation.     
 Sara ansåg att hennes syn på alkohol och droger inte är påverkad av pappans missbruk. 
Hon ansåg att hon kan ha roligt ibland och dricka. Hon uppgav att hon alltid tänker på andra 
först och när hon dricker så tänker hon inte på samma sätt utan får bara vara sig själv. Sara 
menade att man måste få dricka ibland men att det skall ske i sällskap. Hon ansåg inte att man 
skall göra som sin pappa, att dricka varje dag och bli full i sin ensamhet. 

Konsekvenser av att leva i alkohol- och drogmissbruksmiljö 

Sara uppgav att inom hennes familj pratar man inte om pappans missbruk, förutom någon 
gång tillsammans med sin mamma. Sara uppgav dock att släkten på pappas sida vet om 
problemet men vill inte prata om det. Hon uppgav att hon önskar att det såg annorlunda ut, att 
hennes pappa kunde erkänna för andra och sig själv att han har ett problem. Sara berättade att 
missbruket har gjort henne till en arg människa, som ofta är ledsen och besviken, vilket visar 
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sig i ilska mot personer som inte förtjänar det. Sara uppgav att det oftast är hennes mamma 
som får skäll men det har tidigare även varit hennes lärare.           
 Sara uppgav att de konsekvenser som missbruket har fört med sig är främst att det har tagit 
mycket tid från henne. Hon berättade att hon gått och tänkt på det hela tiden och bär med sig 
en oro hela tiden. Sara menade att hennes pappas missbruk har fört med sig att hon inte skött 
skolan under sjuan, åttan och halva nian. Därefter fick hon hjälp av socialtjänsten, i form av 
en stödverksamhet.                     
 Sara ser inte sin uppväxt som annorlunda jämfört med sina kompisars, eftersom hon alltid 
kunnat ta stöd från dem. Hon uppger även att hennes pappa inte bor tillsammans med dem och 
att hon numera bara träffar honom när hon själv vill. Det trodde hon även har gjort att 
skillnaden inte blev så stor.    

Intervju 4 – Niklas 15 år 
Vår fjärde och sista respondent var Niklas på 15 år som kommer från en mellanstor stad i 
Sverige. Även i Niklas familj var det hans pappa som haft ett alkoholmissbruk, men som 
sedan ungefär ett år tillbaka är nykterist. Niklas mamma och pappa gick isär när Niklas var 
ungefär tre år, på grund av att hans mamma är psykisk sjuk samt att hans pappa hade problem 
med alkoholen.                      
 I Niklas familj pratar man inte om missbruket. Niklas uppgav att när de pratat om 
missbruket var när socialtjänsten blev inkallad för att hjälpa hans pappa ur sitt missbruk. De 
pratade då på mötena de gick på samt direkt efter men aldrig allmänt. Niklas berättade att han 
inte vet om han skulle vilja att det såg annorlunda ut. Han tror inte att det skulle ha spelat 
någon större roll.                      
 Niklas avslutade intervjun med att betona att man måste våga söka hjälp, oavsett om man 
är barn. Han menade att trots att barn inte skall behöva ta den rollen borde man våga för det 
finns hjälp att få. Han poängterade att socialtjänsten bryr sig mer än vad man tror och är där 
för att hjälpa. 

Påverkan av att leva i en missbruksmiljö 

Niklas berättade att han tidigare inte ansett att hans pappa hade ett alkoholmissbruk. Han tror 
nu i efterhand att han förmodligen inte ville inse hur situationen i själva verket var. Han 
uppgav att det först var när man vet vad det är som det börjar plåga en. Enligt honom var det 
en stor börda att bära och det kändes som en besvikelse att komma hem varje dag och se 
honom sitta där full med en öl i handen. När Niklas insåg att hans pappa hade ett problem 
började han må riktigt dålig. Han hamnade i en sorts depression och fick ångest och då hände 
det att han också började dricka. Niklas berättade att hans första fylla var när han var 11-12 år. 
Han märkte att alla som drack tillsammans med honom också hade föräldrar som 
missbrukade. Niklas berättade att han sedan klarade att ta sig ur det genom stöd av sin 
socialsekreterare. Han uppgav att hans pappa inte brydde sig om att han var hemma eller ute.
 Niklas berättade att han antog en roll som den ansvarige för hemmet och sin pappa. Han 
berättade att han fick sköta allt hemma som städning, handling, matlagning och tvättning. Han 
uppgav att han började ta detta ansvar redan som fem-sexåring. Niklas berättade att det inte 
kändes rätt att han skulle ha denna roll men han hade inte plats för sina egna känslor. Att han 
fick ta hand om sin pappa var inget han tyckte var konstigt utan han menar att han endast 
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tänkte på hur han mådde. När han tänker tillbaka på sin roll förstår han att han inte skall 
behöva ta hand om sin pappa utan att pappan skall ta hand om honom.        

Missbrukets innebörd 

Niklas beskriver missbruk som att någon är beroende av någonting som inte är bra för sig 
själv och för människor runt omkring. Han menade att han trodde att pappor alltid beter som 
hans pappa gjorde när han var inne i sitt missbruk. Han menade att han såg det som en vanlig 
företeelse men när Niklas blev äldre förstod han att det inte var bra och att han var beroende 
av alkoholen. Han kände därefter besvikelse över att se sin pappa bete sig på det sätt han 
gjorde.                       
 Niklas berättade att hans syn på alkohol och droger idag är något negativt och det är på 
grund av att hans pappa har haft ett alkoholmissbruk. Han anser idag att man får dricka men 
inte för ofta, utan ta ett glas vin eller öl vid speciella tillfällen. Niklas menar att oavsett om 
han inte gillar alkohol och droger idag, anser han att alla får göra som de själva vill men 
poängterar att livet handlar om prioriteringar. Vilket både hans pappa och han har gjort genom 
att välja bort alkoholen. 

Konsekvenser av att leva i alkohol- och drogmissbruksmiljö 

Niklas anser att en stor konsekvens var att hans pappa ofta stannade hemma från jobbet vilket 
medförde att han ofta var borta från skolan. Han berättade att han inte fick tid att vara det barn 
han faktiskt var utan fick istället bli förälder till sin egen pappa under sin barndom. Han 
berättade om en period under året 2006, då hans pappa hade blivit lämnad av en tjej och blev 
då självmordsbenägen under flera veckor. Niklas berättade att han under dessa veckor var 
hemma från skolan och satt bredvid sin pappa när han drack. Han kallade detta som ”för 
jävligt!” . Niklas berättade att han var tvungen att ta hand om hemmet vilket han gjort under 
hela sin pappas missbruk och sedan han var fem-sex år. När Niklas märkte att 
självmordstankarna blev allvarligare ringde han till sin pappas ex och bad om hjälp. Han 
berättade att hon ringde polisen som kom och hämtade honom. Därefter var han borta i 
ungefär två veckor på avvänjning. Dock berättar han att det inte var förrän ungefär två år 
senare han ville förstå att hans pappa hade problem och berättade för socialtjänsten.   
 Niklas uppgav att han anser sig blivit starkare av att hans pappa tagit sig ur missbruket och 
att Niklas efter allt som hänt känner att han nu fått en ny inblick i vad livet har att erbjuda. En 
konsekvens som fortfarande finns kvar trots att hans pappas missbruk är över, är att han inte 
har så många vänner. Niklas berättar att han inte umgåtts med så mycket människor under 
hans pappas missbruk, då han mest var hemma och tog hand om hemmet och sin pappa. Han 
poängterar att han aldrig fått vara ett barn utan att han fick bli vuxen tidigt. Hans uppväxt har 
därmed skilt sig genom att han inte fått vara ett barn, fått vara ute med kompisar och ha roligt 
som barn kan ha. 

6. ANALYS 
Våra respondenters berättelser analyseras utifrån tio olika kategorier. Dessa är roll, känslor, 
missbrukets tystnad, syn på alkohol och droger, besvikelse, svårbegripligt, osäkerhet, 
distans/närhet, barn-förälder och beteendeproblem.  
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Påverkan av att leva i en missbruksmiljö. 

Roller 

Enligt Black (1993) finns det olika roller som kan förekomma inom missbruksfamiljer. Hon 
urskiljer fyra olika roller som barn använder som överlevnadsstrategier, dock gick det endast 
att urskilja tre av dem bland våra respondenter: den ansvarstagande, anpasslingen och det 
utagerande barnet. Johan och Niklas beskrev sig själva som ansvarstagande. De genomförde 
dock dessa på två olika sätt. Johan beskrev hur han tidigt fick ta ett sommarjobb för att hjälpa 
till med räkningarna. Niklas däremot fick redan vid fem årsåldern inta en föräldraroll då han 
fick ansvara för städning, handling och tvättning, eftersom hans pappa inte tog sitt ansvar. 
Linnea ser sig själv den duktiga och eftersträvar att genomföra handlingar som leder till att 
hennes pappa blir stolt och bekräftar henne. Enligt Black (1993) skulle detta kunna tolkas att 
hon blev en anpassling. Rollen innebär att personen är väldigt flexibel och spontan men som 
samtidigt anpassar sig efter andras förväntningar. Sara beskrev sig själv ha en kombination av 
två olika roller, dels den som får ansvar och ser efter sin pappa men som samtidigt är 
utagerande mot andra, speciellt mot sin mamma och även tidigare lärare. Black (1993) 
beskriver det utagerande barnet som en stereotyp som oftast finns i missbruksfamiljer. Den 
unge orsakar problem genom sitt beteende i form av ilska.          
 En annan syn på respondenternas roller kan förstås med hjälp av rollteorin. Det går att se 
att endast två av respondenterna har givna positioner i familjerna medan de andra två har 
format sina roller genom förväntningar av omgivningen. Niklas och Johan har en given roll 
då familjemedlemmarna överlåtit ansvaret till dem. Johans givna roll blev att försörja familjen 
medan Niklas roll blev att ansvara för hushållet. De två återstående respondenterna Linnea 
och Sara har skapat sina roller genom förväntningar av omgivningen. Linnea beskrev att 
hennes pappa har förväntningar på vad hon skall göra och hur hon skall vara, vilket lett till att 
hon eftersträvar denna syn. Övriga familjemedlemmar ser Linnea som den griniga, vilket har 
lett till att Linnea har svårt att ta sig ur denna roll i familjens närvaro. Sara uppfattade själv att 
hon hade ansvaret för sin pappa och att förväntningar om ansvaret kom från omgivningen. 
Hon berättade dock att detta inte var något som var uttalat utan något hon själv kände.   
 Även systemteorin enligt Schjødt och Egeland (1994) kan ge en förståelse för det som sker 
i en familj där missbruk förekommer. En familj kan ses som en sammanslutning av olika 
relationer och roller. Organisationen och balansen som finns i familjen kan ibland förändras 
på ett omvälvande sätt så att allt inom systemet måste omorganiseras. Detta kan hända om en 
familjemedlem exempelvis börjar missbruka (Schjødt & Egeland 1994). En tolkning kan vara 
att innan missbruket uppdagades inom respondenternas familjer var rollerna fördelade som i 
en traditionell kärnfamilj. Detta ändrades då missbruket tydligt och respondenterna fick då 
inta andra roller. Schjødt och Egeland (1994) anser att systemteorin syftar till att förstå alla 
familjemedlemmar påverkar varandra och blir påverkade för att sammanhålla 
familjestrukturen. Rollerna tilldelas automatiskt genom familjemedlemmarnas påverkan. 
Respondenterna har inte själva valt rollerna utan de har fått dem på grund av deras nuvarande 
livssituation. Dock har de valt att ta sig an rollerna och utföra dessa. Det överensstämmer med 
Tornstam (2005) som menar att förväntningar inför rollutförandet finns från både 
omgivningen men även från individen själv. 
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Känslor 

Enligt Karlsson och Öberg (2004) är varje barns och ungdoms upplevelser av hur det är att 
växa upp i familjer med missbruk unika i sig, dock finns det känslor och upplevelser som 
många kan känna igen sig i. Detta känns igen i respondenternas berättelser, då deras 
upplevelser av missbruket skiljer sig mellan varandra, dock var deras känslor likartade. 
Samtliga respondenter beskrev känslor som besvikelse, frustration, ångest, oro och skuld. 
     Enligt Socialstyrelsen (2009) har barn till missbrukare oftast svårt att prata om sina 
känslor. Detta är något som kunde ses hos några av våra respondenter men det var även 
avsaknad av tid som styrde att de unga inte kunde bearbeta sina känslor. Istället var det deras 
pappor och oron kring situationen som upptog deras tid. Detta är något som Hansen (1995) 
framhåller, att barn inte tänker på sina egna känslor utan låter förälderns behov och känslor 
komma i första hand. En generell uppfattning som Socialstyrelsen (2009) beskriver är att 
flickor i missbruksfamiljer oftast har svårt att känna tilltro till andra. Detta på grund av att de 
känner sig svikna av sina föräldrar och andra i sin omgivning. Denna generella uppfattning 
stämmer till en viss del, då Linnea anser sig ha svårt att finna tillit till andra. Dock skiljer sig 
Sara från dessa grunder, då hon anser sig ha lätt att utveckla nya kamratrelationer. Dock går 
det inte att generalisera Socialstyrelsens uppfattning till studiens respondenter då den endast 
innefattar två flickor.  

Enligt Hansen (1995) kan barn och ungdomar i missbruksfamiljer lätt urskilja och tycka 
att ens egen familj är annorlunda jämfört med kompisars familjer, vilket kan leda till att den 
unge känner ett mindervärde. Oftast känner likaså den unge skam över att deras föräldrar 
bryter mot de sociala normerna. Detta är även något som Lambie och Sias (2005) studie 
beskriver om att barn ofta känner en känsla av skuld och skam över att inte kunna 
sammanhålla familjen är vanligt förekommande. Detta familjeliv är mycket oförutsägbart och 
rädsla är återkommande hos barnen (Lambie & Sias, 2005). Detta är något som stämmer 
överens med respondenternas utsagor, då de ansåg att deras uppväxt skiljer sig från deras 
vänner. Det fanns dock inga tecken på att de skulle känna ett mindervärde. I och med att 
respondenterna anser sig ha vänner eller andra att prata med om gällande situation kanske 
risken att utveckla ett mindervärde reduceras. 

Missbrukets tystnad                            

Enligt Hansen (1995) har barn och ungdomar som har en förälder med missbruk vanligtvis 
väldigt svårt att prata med sina föräldrar om situationen, ännu svårare för dem är att prata om 
hemförhållanden för utomstående. Även Lambie och Sias (2005) studie menar att familjer där 
missbruk förekommer är ofta stängda system där familjemedlemmar inte uppmuntras till att 
skapa nya kontakter utanför familjen. Alkoholproblematiken inom familjen är av oftast en 
hemlighet som bevaras inom familjen och skall gömmas från övriga individer i samhället. 
Detta resulterar till att endast en liten del av de barna i missbruksfamiljer får någon 
professionell hjälp. (Lambie & Sias, 2005). Det motsätter vad respondenterna uttalade sig om 
då de ansåg att de kunde tala med sina vänner och med den icke missbrukande föräldern. 
Dock går det att utläsa utifrån respondenternas berättelser att man inte kunde prata med den 
föräldern som hade missbruket i samma mån som med andra. Det som var enhetligt med 
respondenterna var att de var medvetna om att den ena föräldern hade ett missbruk. Det var 
dock inget som diskuterades inom familjen efter det att missbruket kommit till känna. Linnea 
och Sara ansåg att de hade velat prata mer inom familjen om missbruket, medan Johan och 
Niklas ansåg att det inte behövdes.                  
 Hansen (1995) menar att missbruk är ett problemområde som är tabubelagt och ofta hålls 
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som en hemlighet inom familjer. Detta är något som framkommer hos våra respondenters 
familjer genom att släktingar tar avstånd eller förnekar att problemet finns. Det kan enligt 
Hansen (1995) få allvarliga följder för barnen som inte förstår vad som händer samt inte 
förstår varför släktingarna försvinner och bryter kontakten. Leijonhielm (1997) menar att den 
unge kan bära på det sociala arvet men att det går att bryta mönstret som finns inom familjen, 
genom att den unge får möjlighet att prata med någon om sin situation på ett öppet, objektivt 
och korrekt sätt. Det är därför viktigt att respondenterna får möjlighet att prata om 
hemsituationen och missbruket. Detta har respondenterna fått möjlighet till i de stödgrupper 
som de medverkat i. NACoA (2010) poängterar att genom att barn och unga får medverka i 
gruppterapi kan missbrukets tystnad brytas och den unge får hjälp med de svårigheter som 
framkommit på grund av förälderns missbruk. 

Lambie och Sias (2005) studie uppger att familjer där missbruk förekommer blir sluten 
och stänger ute personer, vilket resulterar att olika system som finns runt familjen så som 
skola, andra familjer och hälsovård får varken ingripa eller påverka familjesystemet på något 
vis. Detta var något som kan stämma överens med Niklas uttalande då han inte berättade för 
någon om hemsituationen fören flera år senare. De andra respondenterna hade möjlighet att 
prata och diskutera om problematiken som fanns inom familjen. 

Missbrukets innebörd 

Besvikelse 
Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver att många barn och unga i missbrukarfamiljer 
vanligtvis lever i konstant nervositet, ovisshet och upplever ofta besvikelser. Förälderns 
oberäkneliga beteende leder till att barnet blir förvirrat och känner besvikelse över att det inte 
kan lita på föräldern om denne skall dricka eller inte. Tre av respondenterna uttryckte att de 
kände stor besvikelse över förälderns missbruk. Dock kunde de inte beskriva den besvikelse 
de kände. Sannolikt uppstår besvikelsen när de upptäcker att föräldern åter druckit. 
Respondenternas hopp bryts snabbt då de upptäcker att föräldern druckit. 

Svårbegripligt 

Öberg och Karlsson (2004) menar att barn och unga kan ha svårt att förstå vad missbruk 
innebär om de aldrig fått det förklarat för sig. Utan en förklaring blir händelserna och 
situationen i familjen svårbegriplig. De fyra respondenterna hade alla svårt att besvara frågan 
vad missbruk innebär för dem. De fick sannolikt aldrig en riktig förklaring till vad missbruket 
innebär för dem och därför har de svårigheter att besvara frågan.   
     Ett annat synsätt kan ges av Black (2003), som menar att det är lättare att hitta en annan 
förklaring till förälderns beteende än att se att det uppkommer på grund av missbruket. Det 
kan exempelvis vara genom att inte prata om det hemma, att inte låtsas om det. 
Respondenternas familjer kanske inte har velat förstå den missbrukande föräldern och att 
respondenterna därmed har svårt att sätta ord på dennes beteende. Alla respondenter har 
uppgett att de inte talar om missbruket i hemmet, vilket stämmer överens med Blacks 
tolkning.  

”Det har sagts att den familj som lider av missbruk lever i ett hus med en flodhäst i 
vardagsrummet och denna flodhästs existens måste förnekas. Dock kan ingen undgå att lägga 
märke till flodhästen eftersom den upptar hela vardagsrummet på grund av sitt fysiska omfång 
men även till den rädsla den sprider till omgivningen” (Hellsten, 1998:33). 
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Syn på alkohol och droger 

Tre av respondenterna uppgav att de ibland drack alkohol. Dock hade ingen av 
respondenterna testat droger. Leijonhielm (1997) visar på i sin studie att ungdomar får ett 
annat synsätt genom sin förälders missbruk och att de är medvetna om riskerna med 
alkoholen. Detta är något som Johan, Linnea och Niklas uttalar. Deras syn på alkohol har 
påverkats på grund av deras förälders missbruk och tror inte att synen skulle ha sett likadan ut 
om missbruket inte funnits. De menar att det alltid finns en gräns till vad som är lagom att 
dricka. Sara säger däremot att hennes syn inte blivit påverkad av missbruk, dock framgår det 
att hon inte vill dricka varje dag och bli full i sin ensamhet. En tolkning kan därför göras att 
Saras syn har blivit påverkad, dock omedvetet. Enligt Ullenhag (2004) anses barnen vara en 
stor riskgrupp att själva hamna i missbruk men samtidigt finns det många som anser att 
föräldrarnas missbruk är en avskräckande bild från alkohol och droger. Utifrån 
respondenternas svar gör vi tolkningen att de inte utgör en stor riskgrupp att själva hamna i 
missbruk, på grund av att de fått en avskräckande syn på alkohol.        
 Hansen (1995) menar att barn och unga till missbrukare har lättare att utveckla ett eget 
missbruk, samtidigt säger Lagerberg och Sundelin (2000) att ungefär 80 procent av den 
svenska befolkningen har ett oproblematiskt förhållningssätt till alkohol. Det är därmed 
viktigt att inte dra en generell slutsats att barn till missbrukare skulle följa familjens mönster 
utan att de likaväl kan vara en del av de 80 procenten med sunda alkoholvanor. 

Konsekvenser av att leva i alkohol- och drogmissbrukmiljö 

Osäkerhet 

Hansen (1995) och Gance-Cleveland (2004) beskriver den osäkerhet som ofta förekommer 
bland barn och unga i missbruksfamiljer. Antingen påvisar barnet ett aggressivt beteende eller 
ett undvikande beteende gentemot kamrater. Dessa beteenden handlar om att försöka dölja 
den osäkerhet som förälderns missbruk medför. Respondenternas erfarenheter är att de känner 
sig osäkra och att det påverkar deras beteende och handlingar. Detta visar sig exempelvis i 
form av att Sara ibland har ett aggressivt uppförande medan Niklas och Linnea visar ett 
osäkert beteende gentemot andra människor. De visar två olika former av osäkerhet. Linnea 
har vänner men har svårt att ta in dem på djupet medan Niklas väljer att undvika kamrater 
helt.                      
 Leijonhielm (1997) beskriver att unga kan känna oro och osäkerhet för hur den 
missbrukande föräldern skall bete sig och vara när den unge kommer hem. Detta är något som 
Linnea beskriver. Hon vet aldrig hur hennes pappa skall vara när hon kommer innanför 
hemmets väggar, då han beter sig väldigt elakt när han dricker. Linnea kan känna osäkerhet på 
grund av att hennes pappas alkoholmissbruk kommer periodvis och att hon därför inte kan 
veta om hennes pappa har börjat dricka igen. Linnea berättade likaså om en händelse då hon 
och hennes pappa kom i konflikt med varandra och han bad henne att försvinna ur hans liv. 
Detta är något som Hansen (1995) menar kan förekomma, att den missbrukande föräldern 
skuldsätter och klandrar barnet för problematiken och situationen.      
 Enligt systemteorin påverkas allt och alla av de skeenden som pågår i en familj (Schjødt & 
Egeland, 1994). Respondenternas oro och osäkerhet grundar sig sannolikt i tidigare händelser 
som skett på grund av förälderns missbruk. 



 25

Distans-närhet 

Woititz (1990) förklarar att barn till missbrukare oftast känner känslan av att vilja fly och 
hålla sig borta, men samtidigt stanna kvar, antingen på grund av en oro för föräldrarna eller 
för syskon. Niklas kluvenhet yttrade sig främst i känslan att han inte kunde lämna sin pappa 
ensam och vara det barn han egentligen var, på grund av den oro han hade för honom när han 
missbrukade. Linnea däremot ville tidigt flytta hemifrån men det fanns något som gjorde att 
hon ändå stannade. Det kan ha berott på en oro för antingen sin missbrukande pappa eller för 
sin mamma, som ”fick ta mycket utskällningar” från pappan. Sara känner en kluvenhet inför 
att behålla närhet till sin pappa för att ha kontroll över situationen och samtidigt behålla 
distans för att ha möjlighet till en normal uppväxt, som innefattar vänner och att få vara barn. 
 Enligt Karlsson och Öberg (2004) får och kan inte barn och unga till missbrukare ta vara 
på sin barndom och vara de barn och unga de faktiskt är. En tolkning kan vara att det är helt 
beroende på om respondenten har bott tillsammans med den missbrukande föräldern eller inte, 
som påverkar hur deras roll blir i familjen. Linnea och Niklas är de två respondenter som 
under hela sin uppväxt bott tillsammans med den förälder som har eller har haft ett missbruk. 
Däremot har Sara haft distans till sin pappa då hon endast bott hos honom varannan helg. 
Johan är den respondent som alltid haft distans till sin pappa.          
 Hansen (1995) menar att barn till missbrukare har lättare att utveckla depression och 
ångest. Av respondenterna var det endast Linnea och Niklas som tidigare har haft svårigheter 
med depressioner och ångest. En orsakande faktor till detta kan vara att de har bott 
tillsammans med den förälder som har haft ett missbruk. Payne (2008) beskriver med hjälp av 
systemteorin att alla inom familjen påverkar varandra och blir påverkade av varandra. Ett 
tydligt exempel är det Linnea uttalade sig om, att när pappan är onykter blir han grinig, vilket 
resulterar i att resterande familjemedlemmar blir påverkade och tar efter beteendet. Johan är 
den som har haft störst distans till sin pappa och inte utvecklat några psykiska problem. 
Lagerberg och Sundelin (2000) menar att om den unge har en psykisk stabil förälder kan 
denne stötta upp och balansera den unges mående, vilket kan minska riskerna för att den unge 
skall utveckla psykisk ohälsa. Detta skulle kunna vara en förklaring till att Johan har klarat sig 
så pass bra som han har gjort. Linnea som också har en psykisk stabil mamma i sin hemmiljö, 
har dock utvecklat psykisk ohälsa. 

Barn-föräldrarollen 

Enligt Lambie och Sias (2005) studie är det inte bara den missbrukande förälder inom 
familjen som blir påverkad av missbruket utan hela familjen blir påverkade. Hansen (1995) 
menar att barn ofta får bli föräldrar till sina egna föräldrar och de är även vanligt att de får bli 
vuxna tidigt och ta ett ansvar som inget barn skall behöva bära. De tänker inte på sina egna 
behov och känslor utan förälderns behov och känslor är i främsta rummet. Detta är något som 
kan märkas hos alla respondenterna. De har alla fått ta större ansvar än vad de borde ha fått 
för sin ålder. Johan fick i tidig ålder skaffa ett sommarjobb för att hjälpa till ekonomiskt i 
hemmet. Niklas tog över föräldrarollen som innebar att ta hand om hemmet. I SoS-rapporten 
(1993) menar författarna att det förekommer en rollförändring i missbruksfamiljer. Barnen tar 
vanligtvis över vuxenrollen inom familjen. Även Söderling (1993) skriver om att barnen ofta 
tar över rollen som en extraförälder och ansvarar för handling och städning. Linnea och Sara 
har inte uppgett att de tagit en stor ansvarsroll i familjen utan att de istället känt ett behov av 
att ha kontroll kring pappans missbruk genom att de är uppmärksamma på hans behov och 
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känslor istället för deras egna. Detta kan även tolkas utifrån systemteorin då det inte endast är 
den missbrukande föräldern som påverkas utav missbruket utan hela familjen. Som Schjødt 
och Egeland (1994) beskriver om organisationen och balansen som finns i familjen kan ibland 
förändras på ett destruktivt sätt så att allt inom systemet måste organiseras om. Att barnen får 
ta över föräldrarollen kan vara ett resultat av omstruktureringen inom familjesystemet. SoS-
rapporten (1993) menar att det finns en oklarhet när det gäller barn- och vuxenrollen, speciellt 
när det handlar om omsorgsfunktionen. Saras och Linneas kontrollbehov kan vara ett tecken 
på en oklarhet i barn- och vuxenrelationen.  
     Hansen (1995) och Lambie och Sias (2005) menar att skuld kan vara en annan känsla som 
den unge känner. Den unge tar vanligtvis på sig ansvaret för att föräldern dricker och får då 
skuldkänslor. I vissa fall förekommer det att föräldern med missbrukproblematiken 
skuldsätter och klandrar barnet att felet är barnets (Hansen, 1995, Lambie & Sias, 2005). Sara 
har uttalat att hon tidigare trodde att det var hennes fel att hennes pappa missbrukade, på 
grund av att hon inte gjorde sitt bästa.  Även Linnea nämnde att hon ibland tänker att det är 
hennes fel. I Linneas fall stämmer även det sistnämnda in, då Linneas pappa vid ett tillfälle 
bad henne försvinna ur familjens liv och klandrade henne för familjens situation.    
 Med tanke på föräldra- och barnrelationen kan det vara fruktbart att använda rollteorin för 
vår förståelse. Angelöw och Jonsson (2000) menar att människan inte formar sitt liv och sitt 
beteende på egen hand utan berörs av samhällets förväntningar på rollen och i det sociala 
sammanhang den lever i. Respondenterna väljer inte själva att ta över föräldrarollen utan den 
formas av det sociala sammanhanget de lever i, i den missbrukande familjen. Respondenterna 
berättar att deras missbrukande förälder inte tog det ansvar som denne skall göra och de 
hjälper därför per automatik till i hemmet.   
     Systemteorin kan ge en förklaring till problemen när det gäller föräldra- och barnrelationen 
i missbruksfamiljer. Enligt Schjødt och Egeland (1994) är en viktig del i systemteorin och det 
cirkulära tänkandet att det inte finns några företeelser som inte är påverkade av andra 
företeelser. Respondenternas känsla av att ta ansvar uppkommer på grund av förälderns 
problem att handskas med vardagliga sysslor, vilket innebär att relationerna påverkas av 
händelserna inom familjerna.  

Beteendeproblem  

Hansen (1995) menar att barn anses ha lättare att utveckla beteendeproblem som depression, 
ångest och nedstämdhet på grund av förälderns missbruk. Likaså Gance-Cleveland (2004) 
studie belyser att barn till missbrukare riskerar fysiska, känslosamma och sociala problem i 
framtiden. Barn till alkoholister kan i större omfattning ha känslomässiga störningar, 
ätstörningar, låg självkänsla, fobier, ångest, självmordstankar och ett antisocialt beteende.  
Detta är något som verkar stämma med två av respondenterna, Linnea och Niklas, som 
berättar att de haft depressioner och ångest under sin barndom. Det var dock endast Niklas 
som poängterade att depressionerna och ångesten uppstod på grund av hans pappas missbruk.  
Linnea och Niklas är de två respondenter som bor hemma med den föräldern som har ett 
missbruk, vilket kan vara en orsak till att de har utvecklat depressioner. Medan Sara och 
Johan, som inte bor tillsammans med sina missbrukande pappor, inte har utvecklat denna sorts 
problematik.   
     NaCoA (2010) syftar till att barn till missbrukande föräldrar har högre risk för 
beteendeproblem. Några problem kan vara att de har svårt för att känna empati med andra 
människor, minskad anpassningsförmåga, låg självkänsla och svårigheter att lita på 
omgivningen. Tre av dessa problem kan hänvisas till tre av studiens respondenter. Linnea och 
Niklas menar att de har svårt att lita på omgivningen, vilket kan vara ett resultat av att 
missbruket har påverkat deras egen självkänsla. Sara uppgav att missbruket har gjort att hon 
visar ett avvikande beteende i form av aggressivitet mot andra. Sara har kanske en minskad 
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anpassningsförmåga på grund av sin pappas missbruk. Saras beteende kan också beskrivas 
med hjälp av Hussong m.fl. (2010) som menar att det vanligtvis förekommer externa symtom, 
i form av utagerande beteende och impulsivitet, hos barn till missbrukande föräldrar. De 
menar vidare att när faderns alkoholmissbruk pågår blir den unges externa beteende påverkat 
och ökar. Sara försöker dock bryta mönstret av sitt aggressiva beteende genom att bli 
medveten om och bearbeta de bakomliggande faktorerna såsom pappans missbruk.
 Beteendeproblemen kan också förklaras utifrån systemteorin och det cirkulära tänkandet 
(Schjødt & Egeland, 1994). Det kan förklara respondenternas utvecklande av de 
beteendeproblem som de uppvisar på grund av deras förälders missbruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. DISKUSSION  
Denna studie hade som syfte att beskriva den problematik, som ungdomar som växer upp med 
en förälder med missbruksproblematik, upplever. Studien hade även som delsyfte att utveckla 
nya kunskaper om ämnet och vilka konsekvenser det får för ungdomarna. Genom 
respondenternas berättelser har vi fått beskrivit för oss hur det är att växa upp med en förälder 
som missbrukar och vilka konsekvenser det har fått för dessa ungdomar. Vi känner dock att vi 
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inte utvecklat nya kunskaper inom ämnet utan istället bekräftat tidigare resultat från tidigare 
forskning genom vår undersökning.                 
 Det framgår att det finns många likheter i hur respondenterna påverkas av att ha eller ha 
haft en förälder som missbrukar. Trots likheter finns det ändock skillnader mellan dem som 
bidragit till förståelsen att varje människas upplevelser i missbruksfamiljer är unika. Utifrån 
studiens resultat har vi fastnat för tre centrala delar som är roller, ungdomarnas alkoholsyn 
samt konsekvenserna av närhet och distans till den missbrukande föräldern.     
 Studien visar att de unga tenderar att ta på sig olika roller för att hålla samman familjen på 
grund av förälderns missbruk. Vi anser att de unga inte tagit på sig rollerna frivilligt utan att 
det blir ett måste i deras familjesituation. De roller som de unga tagit på sig i familjen var 
utifrån Blacks (1993) kategoriseringar den ansvarstagna, anpasslingen och den utåtagerande, 
vilka som anses vara stereotypa för familjer med missbruksproblematik. Trots att dessa roller 
anses vara stereotypa för missbruksfamiljer uppmärksammades inte studiens respondenter av 
omgivningen förrän de själva berättade om familjesituationen. En förklaring till detta kan vara 
att det saknas tillräckligt med kunskap om dessa roller i samhället. Utifrån rollbeskrivningen 
och respondenternas berättelser framkommer det tydligt att respondenterna har fått ta ett 
större vuxenansvar än vad de borde få göra i sin ålder. Detta stämmer överens med vad andra 
forskare, exempelvis Hansen (1995) och Söderling (1993) också sett, att barnen blir förälder 
till sin egen förälder. Vi tror att det beror på att den missbrukande föräldern kan sakna 
förmågan att tillgodose barnets behov då förälderns egna behov prioriteras. Även Karlsson 
och Öberg (2004) menar att missbrukande föräldrar brister i att tillgodose barns behov då de 
inte har den fysiska och psykiska närvaro och tillgänglighet som krävs.      
 Något som även framkommer i studien är att de ungas syn på alkohol och droger är 
påverkat av förälderns missbruk och att den troligtvis inte hade sett likadant ut om missbruket 
inte förekommit. De unga anser att alkohol skall drickas i sällskap och inte i sin ensamhet 
samt menar det att de alltid finns en gräns för vad som är lagom att dricka. NACoA (2010) 
menar att barn till missbrukare löper större risk att själva utveckla ett eget missbruk. Vi tror, 
utifrån studiens resultat, att de unga som vi intervjuat inte utgör en stor riskgrupp för att själva 
utveckla ett eget missbruk, på grund av att de fått en avskräckande syn på alkohol samt att de 
fått delta i stödverksamhet och blivit medvetna om riskerna. Även på grund av deras 
förhållningssätt till alkohol, då de poängterar att det skall drickas i sällskap och med måtta. 
Något som vi ändå vill uppmärksamma är att Niklas ingick i riskgruppen som yngre, då han 
tidigt gjorde sin alkoholdebut och utlöste ett beteende som nästintill bröt ut i ett eget 
missbruk. Genom att Niklas tidigt fick hjälp av sin socialsekretare kunde han bryta familjens 
mönster och eliminera riskbeteendet. Det kan ge en antydan om vikten av att sätta in hjälp 
tidigt för att förebygga, något som även Socialstyrelsen (2009) betonar.    
 Något vi diskuterade var konsekvenserna av att ha distans eller närhet till den 
missbrukande föräldern, då två respondenter hade distans och de två andra konstant närhet. Vi 
märkte att det fanns skillnader mellan de olika ”grupperna” då de påverkades på olika sätt.  Vi 
trodde inte att detta skulle visa sig så pass tydligt som det gjorde då det endast var en av 
föräldrarna som missbrukade. Vi trodde att den andra föräldern skulle kunna stötta upp och 
balansera föräldrarollen för den unge, något Lagerberg och Sundelin (2000) benämner. Dock 
visste vi inte hur familjesituationerna såg ut innan vi startade studien. Skillnaderna visade sig i 
att de som hade haft närhet till den missbrukande föräldern hade utvecklat psykisk ohälsa och 



 29

andra beteendeproblem medan den som hade full distans inte utvecklat några tydliga symtom 
eller problem. Vi fann ingen tidigare forskning som förklarade dessa skillnader. Hansen 
(1995) och NaCoA (2010) gav oss heller inte någon större hjälp att förstå varför barn och 
unga har större risk att utveckla psykisk ohälsa vid en förälders missbruksproblematik, utan 
de nämnde endast att dessa barn och unga löper större risk till psykisk ohälsa och andra 
beteendeproblem på grund av förälderns missbruk. Vi motsätter oss inte ovanstående 
författares utlåtande då tre av våra respondenter har utvecklat depression, ångest och 
beteendeproblem i form av aggressivt beteende. Vi skulle dock vilja veta mer konkret vilka 
faktorer inom missbruksfamiljer som påverkar detta utvecklande. 

En kort sammanfattning av resultatet av våra frågeställningar 

• Respondenterna påverkas genom de känslor som uppkommit på grund av missbruket 
så som besvikelse, frustration, ångest, oro och skuld. Respondenterna intar roller som 
den ansvarstagna, anpasslingen och den utåtagerande. Missbruket har påverkat att 
deras uppväxt skiljt sig från sina jämnåriga kamrater och att de inte fått vara de barn 
de bör få vara. Alla respondenter menar att de fått växa upp tidigt och ta ett större 
vuxenansvar än de borde ha gjort i sin ålder. 

• Respondenternas syn har påverkats av den ena förälderns missbruk på antingen ett 
medvetet eller omedvetet sätt. De poängterar att alkohol skall drickas i sällskap med 
andra och med måtta. När de tänker på sin förälders missbruk ser de en besvikelse och 
ett begrepp som är svårt att sätta ord på av olika anledningar. 

• Konsekvenser som respondenterna har fått på grund av förälderns missbruk visar sig i 
en osäkerhet gentemot omgivningen på två olika sätt antingen genom ett aggressivt 
eller undvikande sätt mot kamrater. En konsekvens är även att de utvecklat psykisk 
ohälsa och beteendeproblem i form av depression, ångest och aggressivt beteende. En 
viktig konsekvens att uppmärksamma är att respondenterna blivit förälder över sin 
egen förälder under missbruket. De berättar dock att dessa faktorer har påverkat deras 
personlighet positivt och har resulterat i att de blivit dem de är idag. 

Förebyggande insatser 

Mycket tyder på att förebyggande insatser är viktiga, att det är viktigt att fånga upp barnen så 
tidigt som möjligt. Vi har fått uppfattningen att många anmälningar görs för sent eller uteblir 
helt på grund av att människan inte vågar ta på sig konsekvenserna av vad anmälan innebär, 
Socialstyrelsen (2004) styrker denna uppfattning. Vi tror även att många låter bli att göra en 
anmälan då och kanske hoppas att någon annan tar ansvaret. Vi menar att det krävs mer 
kunskap om barn i missbruksfamiljer i både öppna förskolan, förskolan, skolan och inom 
fritidsaktiviteter där barnen blir uppmärksammade som en egen individ, något som även 
Socialstyrelsen (2009) uppmanar.            
     Vi tror utifrån våra respondenters erfarenheter att stödverksamhetsgrupper är en viktig 
insats för barn och unga inom missbruksfamiljer. Detta för att den unge kan prata fritt i 
stödgruppen om sin situation tillsammans med andra jämnåriga i samma situationer. De får 
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även hjälp med att bearbeta känslor och tankar som uppkommit på grund av missbruket samt 
förhoppningsvis uppleva en gemenskap där alla får vara den dem är. 

Förslag på fortsatt forskning 

Vi menar att det hade varit intressant med en studie som fokuserar på barns påverkan och 
konsekvenser av att ha en missbrukande mamma. Vi anser att det skrivs och diskuteras mer 
om pappors missbruk och vi tycker därmed att det skulle vara intressant att lyfta upp detta 
ämne, då dessa barn är lika viktiga att belysa.  Vi hade även tyckt att det vore intressant med 
mer forskning om varför barn och unga löper större risk att utveckla psykisk ohälsa och andra 
beteendeproblem på grund av förälderns missbruk.           
 Vi vill poängtera vikten av att fånga upp de barn som lever i familjer där missbruk 
förekommer i ett tidigt skede. Detta för att försöka förhindra negativa konsekvenser för den 
unge. 
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BILAGOR 

Intervjuguide 
Hur gammal är du? 

 

Vad innebär missbruksproblematik för dig? 

Vem av dina föräldrar missbrukar/eller missbrukat? 

Hur länge har det varat? 

Hur fick du reda på att din mamma eller pappa hade missbruksproblem? 

Hur kände du när du fick reda på det? 

Pratar ni om missbruket inom familjen? Har missbruket varit hemligt inom familjen eller har 
situationen varit öppen för andra? 

Skulle du vilja att det istället skulle vart öppet/eller hemligt? Hur tänker du då? 

Hur tror du att det har påverkat dig som person? 

 

Vilka känslor har skapats inom dig på grund av missbruket? 

Vilka konsekvenser tror du att missbruket har fört med sig? För dig själv? För familjen? 

Vilken roll känner du att du har tagit dig an i familjen? Kan du utveckla hur du känner inför 
rollen? 

 

Hur har du upplevt din uppväxt jämfört med dina kompisar? 

Tror du att din uppväxt hade sett annorlunda ut om din mamma/eller pappa inte hade haft ett 
missbruk? 

Hur känner du att missbruket i helhet har påverkat dig? 

Vad har du för syn på alkohol och droger? Tror du att din syn hade sett annorlunda ut om 
missbruket i familjen inte fanns? 

Är det något du själv vill berätta som du känner att vi har missat? 

 
Tack för din medverkan! 

 


