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Sammanfattning 
Studiens huvudsyfte var att kvalitativt undersöka vuxna barns upplevelser av att växa upp 

med missbruksproblematik inom familjen samt hur uppväxten har påverkat/påverkar livet i 

vuxen ålder. I denna intervjustudie har fyra respondenter i ålder mellan 25-60 år deltagit.    

Social inlärning, anknytningsteori och risk– och skyddsfaktorer har används som teoretiska 

utgångspunkter.  

     Sammantaget kan vi konstatera att studiens respondenter, mer eller mindre, har påverkats 

negativt av förälders missbruk under deras barndomsår. Trots dessa negativa omständigheter 

har de flesta respondenterna idag en fungerande vardag. Dessa respondenter tycks ha haft ett 

flertal betydande skyddsfaktorer närvarande, vilket i sin tur möjligen bidragit till en mindre 

risk att utveckla ett normbrytande beteende i barndomen. En av de respondenterna som hade 

framträdande brister gällande skyddsfaktorer inom närmiljön och ett högt antal riskfaktorer 

utvecklade ett normbrytande beteende med långvarig kriminalitet och missbruk.  

     Övergripande visar studiens resultat på en tydlig brist på insatser från samhället. Flertalet 

respondenter känner en avsaknad av hjälp utifrån, både till det enskilda barnet eller riktat till 

föräldern med missbruksproblematik. 

 

Nyckelord: föräldrars missbruk, vuxna barn, påverkan, alkoholmissbruk 
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Abstract 
The study's main purpose was to qualitatively investigate adult children's experiences of 

growing up in a family with parental abuse of alcohol and drugs, and how their childhood has 

influenced/influence life in adult age. In this interview study, four respondents in the age be-

tween 25-60 years have participated. Social learning theory, attachment theory and risk and 

protective factors have been used as a theoretical frame.  

     Overall, we can conclude that the study's respondents have, more or less, been adversely 

affected by the parent’s misuse of alcohol during their childhood. Despite these negative fac-

tors, most respondents nevertheless received a functional living. These respondents seemed to 

have a number of significant protective factors present, which in turn possibly contributed to a 

lower risk of developing antisocial behavior in childhood. One of the respondents, who had 

significant shortcomings regarding protective factors in the local environment, and a high 

number of risk factors, developed an antisocial behavior with persistent criminality and sub-

stance abuse. 

     Overall results of the study show a clear lack of effort by the community, where the major-

ity of respondents feel a lack of outside help, whether help would referred to the individual 

child or made directly to parents with alcoholic problems. 

 

Keywords: parents who use drugs, adult children, influence, misuse of alcohol  
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1. Inledning 

I dag lever runt 385 000 barn i Sverige med föräldrar med riskabel alkohol- och/eller narkoti-

ka konsumtion, vilket innebär att ca fyra barn i varje klass lever i familjer där det förekommer 

någon form av missbruksproblematik
1
. Barn som växer upp med en förälder med missbruks-

problem riskerar att utveckla negativa mönster, så som exempelvis svårigheter med att be om 

hjälp eller svårigheter med att fullfölja uppgifter. Barnet riskerar även att få svårigheter med 

att upprätthålla nära relationer och utveckla tillitsproblem, erhålla en egen vilja samt att ut-

veckla en negativ självbild och använda sig av lögner (Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  

     Forskning visar även att missbruk hos föräldrar har ett samband med barnolycksfall, eget 

senare missbruk, psykisk ohälsa, kognitiva och psykosociala störningar samt en ökad risk för 

att barnet utvecklar ett normbrytande beteende. Dock finns det ett antal svårigheter med att 

upptäcka dessa barn, då det som oftast inte finns några konkreta faktorer som varken en pro-

fessionell, medmänniska eller vän har kan leta efter. I dessa hemmiljöer kan det förekomma 

en ansamling av olika problem, vilket i sin tur försvårar identifieringen av missbruket som en 

specifik faktor. Barnen kan även reagera olika på situationen hemma, där de kan uppvisa be-

teende- eller kroppsliga symtom, vara högpresterande, välvårdade och välanpassade i sociali-

sationen. Medan andra barn kan uppvisa koncentrationssvårigheter, tecken på trötthet, ned-

stämdhet samt ett utagerande beteende (Socialstyrelsen, 2009a).   

     Resultat från Statens Folkhälsoinstitut (2008) visar att brutna löften, avsaknad av bekräf-

telse samt instabilitet och oförutsägbarhet till stor del präglar uppväxten för dessa barn och 

unga. Barnen får ofta ta ett stort ansvar i hemmet, vilket i sin tur påverkar barnens egen lek 

och fantasi. Rädslan för att föräldern/föräldrarna skall vara påverkade bidrar även till att det 

kan vara problematiskt att ta hem vänner, vilket i sin tur riskerar att leda till utanförskap och 

ensamhet hos barnet. Symtom som depression, ängslighet och beteendeförändringar före-

kommer hos en del barn till missbrukare medan andra klarar sig bra, både som barn och i 

vuxen ålder. 

     Anhöriga har under senare år fått större uppmärksamhet av samhället, speciellt barnen till 

missbrukaren, vilket präglats av uppmärksammade påfrestningar i det vuxna barnets liv. En-

ligt Nordqvist (2004) har majoriteten av dessa barn i vuxen ålder, fortfarande problem med 

tillit, beroende, kontroll samt att de kan ha svårt med att uttrycka och identifiera sina egna 

känslor. De kan även uppleva en brist på meningsfullhet, vilket riskerar att avspegla sig i svå-

righeter att upprätthålla sunda, nära relationer samt att ta sig uttryck i en stor saknad när det 

gäller relationer. Vuxna barn till missbrukare bär även ofta på undantryckta känslor som säl-

lan synliggörs, eller uttrycks i oproportionerliga former. Dessa känslor, tankar och upplevelser 

blir antaganden som präglar dessa individer genom livets olika skeenden. Studier visar att det 

mest förekommande bland dessa individer är att missbruket inom familjen ofta hålls hemligt, 

redan från tidig barndom och upp i vuxenålder, vilket riskerar att olika beteenden utvecklas 

och påverkar det vuxna livet negativt (Nordqvist, 2004). 

     Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 2 § har kommunen det yttersta ansvaret för att 

de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Ett stort antal barn lever 

idag inom familjer där det förekommer missbruk och trots att samhället idag riktar mer upp-

märksamhet på anhöriga till missbrukare, framkommer det att olika faktorer inom missbruks-

familjen fortsätter att drabba barnen i familjen negativt även i vuxen ålder (Socialstyrelsen, 

2009a). Det finns idag en del brister i forskning angående vilka konsekvenser föräldrars miss-

bruk kan få för barnet. Att växa upp med missbruk i familjen innebär ofta svåra påfrestningar 

och olika situationer som ger en ökad risk för en rad olika problem i framtiden (Socialstyrel-

                                                           
1
 I uppsatsen definieras missbruk som ett onormalt alkoholbruk med negativa konsekvenser som följd. Onormalt 

bruk, eller missbruk, är institutionaliserat som ett avvikande beteende och som ett socialt problem (Billinger & 

Hübner, 2009). 
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sen, 2012). Vi finner därmed av intresse, för socialt arbete, att undersöka de idag vuxna bar-

nen och deras upplevelser av att växa upp inom familjer där det förekommit missbruk samt 

försöka identifiera eventuella faktorer som påverkat dem under barndomen och i vuxenlivet.  

 

1.1. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vuxna barns upplevelser av att växa upp med miss-

bruksproblematik inom familjen samt hur uppväxten har påverkat/påverkar livet i vuxen ål-

der.  

 

1.2. Frågeställningar 
 Hur beskriver de vuxna barnen att de påverkades av missbruket inom familjen under 

uppväxten? 

 Vilka specifika risk- och skyddsfaktorer fanns i omgivningen under uppväxten? 

 Vilken påverkan hade de specifika risk- och skyddsfaktorerna på barnets utveckling, 

negativ som positiv?  

 Fanns det tecken på ett normbrytande beteende under uppväxten, så som eget drogan-

vändande?  

 Uppmärksammades missbruket inom familjen av samhället? 

 Vilken syn har de vuxna barnen idag på alkohol- och droganvändning?  

 

 

1.3. Uppsatsens disposition 
Nedan följer kapitel två, vilket presenterar tidigare forskning som berör aktuella teman inom 

området missbruk och barn. Kapitel tre presenterar därefter studiens teoretiska utgångsgångs-

punkt, vilken består av teorierna social inlärning, anknytning och risk- och skydd. Inom kapi-

tel fyra belyses val av metod, vilket bland annat innefattar tillvägagångsätt, urval och genom-

förandet av studien. Det femte kapitlet är studiens mest centrala del, där resultat och analys 

presenteras.  I det sjätte och sista kapitlet avslutas studien med en diskussion gällande centrala 

begrepp och förslag till vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
Här nedan redovisas den tidigare forskningen på området i tre delar, vilka innefattar missbruk 

inom familjen, barns påverkan av missbruk inom familjen samt vuxna barns påverkan av 

missbruk inom familjen. 

 

2.1. Missbruk inom familjen 

Studier visar att det i dag lever runt 385 000 barn i Sverige med föräldrar med riskabel alko-

hol- och/eller narkotika konsumtion, vilket innebär att ca fyra barn i varje klass lever i famil-

jer där det förekommer någon form av missbruksproblematik (Statens folkhälsoinstitut, 2008).   

     Studier utförda av Allmänna Barnahuset (2007) visar att barn som växer upp med miss-

bruksproblematik inom familjen ofta utsatts för omsorgssvikt, vilket även kan leda till att so-

cialtjänsten tidigt blir inkopplade i dessa barns liv. Dock växer de flesta av dessa barn, trots 

problematiken inom familjen, upp med sina ursprungsfamiljer. Resultatet visar att det i många 

fall inte finns någon mer utmärkande riskfaktor än förälderns missbruk, men att barnens be-

hov till följd av missbruket riskerar att hamna i skuggan och påverka barnet negativt. Studien 

påvisar även ett samband mellan missbruk och våld i hemmet, där det på grund av förälderns 

pågående missbruk kan uppstå känslor eller beteenden som föräldern ålägger barnet, vilka 

exempelvis kan innefatta förnekande drag och bagatellisering av det som barnet utsätts för. 

Dessa risker som omfattar barnet kan även te sig olika beroende på om det är en eller båda 

föräldrarna som missbrukar. Trots att barnet har en närvarande förälder som inte missbrukar 

kan omsorgsförmågan av den närvarande föräldern dock vara otillräcklig på grund av andra 

faktorer, så som riktad uppmärksamhet på den missbrukande förälderns problematik istället 

för till barnets behov (Allmänna barnahuset, 2007). 

      Detta bekräftas även i Socialstyrelsens (2009a) studie, vilken påvisar att det hos barn som 

växer upp med föräldrar med missbruksproblematik, kan förekomma allvarliga eller mindre 

allvarliga situationer som påverkar föräldrarnas förmåga att tillgodose barnet behov. Resulta-

tet visar att förälderns missbruk kan orsaka störningar i familjens relationer och även medföra 

en mindre känslomässig tillgänglighet samt att föräldern inte längre är lika lyhörd, konse-

kvent, tålmodig och engagerad. Missbruket kan även medföra att föräldern blir trött, vilket 

påverkar graden av engagemang samt den omsorg som behövs för att tillgodose barnets behov 

och aktiviteter. 

     Socialstyrelsen (1996) belyser i en annan rapport att barn som växer upp i familjer med ett 

alkohol- eller drogmissbruk riskerar att uppleva en kaosartad och oförutsägbar vardag, vilket 

bland annat kan grundas i bristfällig gränssättning i hemmet, föräldrars aggressioner gentemot 

varandra samt att familjen domineras av missbruket och dess förnekelse. Barnet i missbruks-

familjen riskerar även bli indragen i föräldrarnas problematik och försöker på så vis ordna upp 

situationen i hemmet, eller få sina föräldrar nyktra och drogfria. Dessa barn riskerar att bli 

förbisedda och uppleva en känsla av övergivenhet. Resultatet visar att det även finns svårighe-

ter att upptäcka barn till missbrukande föräldrar, då det inte finns några konkreta faktorer som 

varken en professionell, medmänniska eller vän bör leta efter. Detta då det i hemmet kan fö-

rekomma en ansamling av problem, vilket försvårar identifieringen av missbruket som speci-

fik faktor.  

     Familjer som präglas av någon form av missbruksproblematik visar enligt Jarmas & Ka-

zaks (1992) kvalitativa studie, på en betydligt lägre sammanhållning, mer konflikter och säm-

re kommunikation. Resultatet visade även att barn till alkoholiserade fäder kan uppleva svå-

righeter med att integrera motsägelsefulla intryck, då föräldraskapet kan variera kraftigt bero-

ende på om föräldern är i nyktert eller påverkat tillstånd. 

     I familjer där det förekommer missbruk menar Rhodes, Bernays, Houmoller (2010) i sin 

kvalitativa studie, att man bör fokusera på insatser som stärker och uppmärksammar de resur-

ser som familjen själva besitter, exempelvis genom samtal och reflektion med föräldrarna. 
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Syftet är därmed att stärka föräldrarollen, fokusera på ”gott föräldraskap” och lyfta fram pro-

blemen, vilket i sin tur kan möjliggöra en acceptans och en förståelse gällande den aktuella 

situationen. Resultatet visar dock att det finns en stor avsaknad av resurser inom samhället 

som fokuserar på att lägga vikt vid ett ”gott” föräldraskap genom att erbjuda stöd, samtal och 

reflektion kring de utmaningar som uppstår hos föräldrar med någon form av missbrukspro-

blematik. Enligt Rhodes m.fl. (2010), framkommer det även att man idag ofta relaterar föräld-

rar med missbruksproblematik till föräldrar som utgör en bristande föräldraroll och klassas 

som en mindre bra förälder. Detta kan i sin tur problematisera insatser fokuserade på skade-

begränsningar, då erkännanden gällande missbruksproblematik inom familjer kan vara svåra 

att uppnå. Det finns därmed ett tydligt behov av att i de fall det är möjligt, i tidigt stadium 

främst fokusera på att bygga upp och stärka familjerelationerna. 

 

2.2. Barns påverkan av missbruk inom familjen 

Socialstyrelsens studie (2009a) visar att alkoholmissbruk hos föräldrar har ett tydligt samband 

med barnolycksfall, eget senare missbruk, psykisk ohälsa, kognitiva och psykosociala stör-

ningar samt en ökad risk för att barnet ska utveckla ett normbrytande beteende. Barnen kan 

även reagera olika på situationen hemma där de både kan uppvisa beteende- eller kroppsliga 

symtom, men också vara högpresterande, välvårdade och välanpassade när det gäller sociali-

sationen. Medan andra barn kan uppvisa koncentrationssvårigheter, tecken på trötthet, ned-

stämdhet samt ett utagerande beteende.  

     Statens Folkhälsoinstitut (2008) menar att barn som har vuxit upp med en förälder med 

missbruksproblem riskerar att utveckla negativa mönster, vilka kan ges i uttryck i svårigheter 

att be om hjälp eller svårigheter med att fullfölja uppgifter. Barnet riskerar även att få svårig-

heter med att upprätthålla nära relationer och utveckla tillitsproblem, erhålla en egen vilja 

samt att utveckla en negativ självbild och använda sig av lögner. Detta bekräftas även av Gal-

lant och Lafrenieres (2008) kvalitativa studie, vilken syftade till att undersöka effekterna gäl-

lande fysiska och psykiska faktorer som påverkat barn till missbrukande föräldrar. Resultatet 

visade att barnet påverkas negativt av missbruket inom familjen, vilket exempelvis kan visa 

sig genom fysiska symtom så som uppförandeproblem.  

     Barn till alkoholiserade föräldrar uppvisade även, enligt Hussong, Zucker. Wong, Fitzge-

rald, och Puttlers (2005) studie, underskott i social kompetens, vilket vanligen börjar i tidig 

barndom och eskalerar genom mellersta tonåren. Flickor med alkoholiserade föräldrar visade 

en betydligt mindre social kompetens vid sex års ålder jämfört med flickor utan alkoholisera-

de föräldrar, medan pojkar med eller utan alkoholiserade föräldrar inte skiljer sig från var-

andra i social kompetens vid samma ålder. 

     Många barn till missbrukande föräldrar känner sig även enligt studier ofta ensamma och 

döljer sina problem, vilket troligen är mycket skadligt för en ung person som lever under svå-

ra förhållanden. Föräldrar som har ett missbruksproblem skapar ett kaos hos barnet där det i 

många fall handlar om allvarliga och långvariga missbruksproblem hos föräldern (Michelson, 

2012). Till följd av stress, oförutsägbarhet och otrygghet inom familjen menar även Allmänna 

Barnahuset (2007), att barnets anknytning till föräldrarna riskerar att bli störd. Studien visar 

att barn blir negativt påverkade av förälderns missbruk, då barnet bland annat riskerar att ut-

sättas för både psykisk och fysiskt försummelse. Detta bekräftas även av Statens Folkhälsoin-

stitut (2008), där resultat visar att barn som lever i familjer med alkohol – och narkotikamiss-

bruk riskerar känslomässiga påfrestningar på grund av de vuxnas försämrade livskvalitet och 

bristande förmåga att uppmärksamma barnets behov. Barnets vardag riskerar därmed att in-

flueras av instabilitet och oförutsägbarhet, brutna löften och avsaknad av bekräftelse från för-

äldrarna. 

     Barnet till en missbrukare blir ofta ett ”vuxet barn”, vilket innebär att barnet skapar över-

levnadsstrategier i barndomen som exempelvis kan yttra sig i tystnad, isolering av känslor och 
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ett behov av att prestera bra i skolan. Dessa beteenden riskerar att förfölja barnen och kan 

därmed skapa problem även i vuxen ålder (Bengtsson & Gavelin, 2004). Vissa barn kan även, 

enligt Socialstyrelsens (2009a) studie, vara extremt högljudda eller göra sig hörda på andra 

sätt för att försöka få uppmärksamhet av föräldrarna, vilket i sin tur kan leda till att föräldrar-

na reagerar negativt. Studien visar även att vardagen för dessa barn ofta präglas av oförutsäg-

barhet, oklarheter i rollfördelningen, inkonsekvent gränssättning, bristande problemlösning 

och i vissa fall finns även risk för vanvård. Det är även vanligt förekommande att barnet tar 

ett större ansvar över praktiska sysslor, så som matlagning och syskon och att barnet ofta ska-

par någon slags mening med att ta hand om föräldern/föräldrarna (Socialstyrelsen, 2009a).   

     Detta utvecklas även i en rapport av Statens folkhälsoinstitut (2008) där det framkommer 

att barnet i familjen ofta få ta ett större ansvar i hemmet, det vill säga att barnet åtar sig den 

vuxnes sysslor och ansvar, vilket i sin tur ger mindre tid för lek och egen fritid. Enligt Social-

styrelsen (2009a) beskrivs barnets ansvarstagande i familjen med begreppet destruktiv paren-

tifiering, det vill säga att barnet övertagit ett vuxenansvar i familjen under kortare eller längre 

perioder. Detta riskerar att leda till psykiska problem men kan även i vissa fall leda till en 

ökad tilltro gällande förmågan att klara svårigheter.  

     Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) känner barnet i familjen ofta även ett stort ansvar 

över att ”hålla koll” på förälder på grund av rädslan över att föräldern skall vara påverkad, 

vilket i sin tur kan medföra att barnet undviker att ta hem vänner i rädsla för hur situationen 

ser ut i hemmiljön. Känslor av skuld, ensamhet, utanförskap och skam ses som vanliga käns-

lor bland barn till missbrukare. Studien betonar även att barns erfarenheter kan se väldigt oli-

ka ut, men att de flesta av barnen upplever påtagliga svek i vardagen. Vissa barn refererar till 

våld i samband med alkohol medan andra barn relaterar mer till akuta berusningstillfällen. 

Studien visar även att barn som har föräldrar med ett missbruk löper ökad risk för egna alko-

holproblem. De kan även uppvisa olika grader av problem och tecken på missförhållanden, 

exempelvis genom depressivitet, ängslighet eller andra beteendestörningar (Statens Folkhälso-

institut, 2008). 

     Enligt Hill, Nord och Blows (1992) kvantitativa studie, visade resultatet att barn med erfa-

renhet av en alkoholberoende förälder oftare konsumerade alkohol under gymnasiet och fler 

klassades som storkonsumenter. De hade även fler symptom på alkoholberoende och var 

mycket mer benägna att missbruka läkemedel än jämnåriga som växte upp i familjer utan 

missbruksproblematik. Resultatet visade även att de som utsattes för flera konsekvenser av en 

förälders missbruk var mer benägna att bli beroende och tenderade att dricka större mängder. 

 

2.3. Vuxna barns påverkan av missbruket inom familjen 

Anhöriga har under senare år fått större uppmärksamhet av samhället, speciellt barnen till 

missbrukaren, vilket präglats av uppmärksammade påfrestningar som ofta förföljer barnet upp 

i vuxen ålder. Enligt Nordqvist (2004) har majoriteten av dessa barn i vuxen ålder, fortfarande 

problem med tillit, beroende, kontroll samt att de kan ha svårt med att uttrycka och identifiera 

sina egna känslor. De kan även uppleva en brist på meningsfullhet vilket riskerar att avspegla 

sig i svårigheter att upprätthålla sunda, nära relationer samt att ta sig uttryck i en stor saknad 

när det gäller relationer.  

     Vuxna barn till missbrukare bär ofta även på undantryckta känslor som sällan synliggörs, 

eller uttrycks i oproportionerliga former. Dessa känslor, tankar och upplevelser blir antagan-

den som präglar dessa individer genom livets olika skeenden. Studier visar att det mest före-

kommande bland dessa individer är att missbruket inom familjen ofta hålls hemligt, redan 

från tidig barndom och upp i vuxenålder, vilket riskerar att olika beteenden utvecklas och på-

verkar det vuxna livet negativt (Nordqvist, 2004).  Detta bekräftas även utifrån resultatet av 

El-Guebaly, West, Maticka-Tyndale och Pools (1993) kvantitativa studie, där störda relationer 

och anknytningsproblematik visat sig vara ett dominerande inslag hos vuxna barn till alkoho-
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lister, då barndomsupplevelserna påverkar attityder och beteenden som är relevanta för intima 

relationer i vuxen ålder. Det visade sig även finnas en signifikant skillnad i utfallet mellan 

vuxna barn till missbrukande föräldrar och vuxna barn som inte har någon erfarenhet av miss-

bruk, där kvinnor till missbrukande föräldrar visade mer aggression, tillbakadragenhet och 

protester vid separation.  

     Enligt en litteraturstudie utförd av Bengtsson och Gavelin (2004) blir ett barn till en miss-

brukare ofta ett ”vuxet barn”, vilket innebär att barnet skapar överlevnadsstrategier i barndo-

men som exempelvis kan yttra sig i tystnad, isolering av känslor och ett behov av att prestera 

bra i skolan. Dessa beteenden riskerar att förfölja barnen och kan därmed skapa problem även 

i vuxen ålder. Studien visar även att de vuxna barnen riskerar att få relationsproblem och svå-

righeter på exempelvis arbetsplatser, på grund av sin bristande tillit och sitt dåliga självförtro-

ende. Vidare belyser studien att ett vuxet barn till en missbrukare tenderar att vara mycket 

sårbart, vilket innebär att det är viktigt att dessa individer får sätta ord på sina tankar, känslor 

och beteenden även under senare år. 

     Vuxna barn till alkoholister visar även en betydligt högre grad av depression i jämförelse 

med vuxna barn till alkoholfria föräldrar (Jarmas & Kazak 1992). Studier visar även att vuxna 

barn till missbrukande föräldrar hade ett betydligt högre alkoholintag under gymnasietiden 

och att många då klassades som storkonsumenter. Resultat visade även att de hade fler symp-

tom på alkoholberoende och var mycket mer benägna att missbruka läkemedel, samt att de 

som utsattes för flera konsekvenser av en förälders drickande var mer benägna att bli beroen-

de och tenderade att dricka större mängder (Hill, Nord & Blow, 1992). 

 

Sammanfattningsvis visar forskingen att barn som växer upp inom familjer där det förekom-

mer missbruk, löper större risk att utveckla ett eget senare missbruk, psykisk ohälsa, kognitiva 

och psykosociala störningar och ett normbrytande beteende.  

     Barnet till missbrukaren riskerar även att bli ett ”vuxet” barn där den åtar sig en stor an-

svarsroll i hemmet, så som ansvar för syskon och praktiska sysslor. Majoriteten av dessa barn 

har även i vuxen ålder problem med tillit, beroende och kontroll samt svårigheter med att ut-

trycka sina egna känslor.  

 

 

  



 
 

12 
 

3. Teoretisk utgångspunkt 
Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som består av tre teori- eller begreppsbild-

ningar, nämligen social inlärningsteori, anknytningsteori samt risk- och skyddsfaktorer.  

 

3.1. Social inlärning  
Behaviorismen har skapat en grundhållning för psykologin som vetenskap och har format 

rötter i det vardagliga tänkandet. Syftet med behaviorismen är att lära människor mer om sitt 

beteende och försöka hitta sätt att kontrollera det. Man studerar här individens beteende och 

hur beteendet formas, samt vilka villkor som behöver uppfyllas för att nå en förändring Beha-

viorismen undviker att söka efter generella antaganden och bakomliggande personlighets-

egenskaper som förklaringar till beteenden, och syftar istället till att operationalisera och syn-

liggöra faktorer som påverkar beteendet (Helleday & Berg Wikander, 2007).  

     Social inlärning är en modell inom behaviorismen som syftar till att förstå den omedvetna 

inlärningen. Den sociala inlärningen innebär att människor, genom sociala situationer, tar 

efter andras beteenden och implementerar dessa på sig själv, där man som oftast försöker ef-

terlikna någon man uppskattar eller som står en nära (Havnesköld & Risholm Mothander, 

2009). 

     Enligt Payne (2008) är inlärning en följd av individens tolkning och reflektion av sina upp-

levelser av omgivningen, vilket innebär att individen lär sig hantera och förhålla sig till sin 

närmiljö genom att imitera andra människors beteenden. Det är då främst primärgruppen som 

påverkar individens beteende och beteenden som leder till positiva konsekvenser för individen 

stärks. Detta kan, enligt Helleday och Berg Wikander (2007), ske genom imitationer eller att 

man härmar personen genom observationer eller modeller. Individen lär sig först och främst 

beteenden som leder till positiva konsekvenser, men behöver dock själv inte utföra det inlärda 

beteendet. Detta beroende på hur mycket uppmärksamhet individen lägger på det socialt in-

lärda beteendet, eller hur mycket vikt den observerade individen lägger vid beteendet. Några 

andra steg som ökar sannolikheten att ta efter modeller är kvarhållande, vilket innebär förmå-

gan till fantasi och språk för att behålla det observerade som bilder och verbala beskrivningar. 

Dock behövs upprepning ett visst beteende, det vill säga reproduktion, för att öka sannolikhe-

ten att beteendet tas efter. Personen som individen försöker efterlikna, en så kallad förebild, 

behöver dessutom kännas lockande eller inspirerande för att man skall vilja ta efter ett bete-

ende (Helleday & Berg Wikander, 2007). 

    

3.2. Anknytningsteori 

Payne (2008) menar att anknytningsteorin är grundad på forskning om den tidiga utveckling-

en hos barn och barns relationer till sina föräldrar, där värme, ömsesidighet, stöd och trygghet 

är egenskaper i relationen mellan barn och föräldrar som frambringar en trygghet hos barnet 

senare i livet. Barn som inte fått möjlighet till att uppleva en trygg bas/sund relation till sina 

föräldrar riskerar att uppleva en starkare separationsångest, upplevelser av förlust och uppvisa 

olika beteende störningar. 

     Enligt Andersson, Andersson och Thorsén (2002) är relationen till föräldrarna en viktig del 

i barnets utveckling, där det finns ett tydligt samband mellan barns psykologiska och sociala 

utveckling i jämförelse med relationen till föräldrarna under barndomen. Negativa relationer, 

isolering och utanförskap är betydande faktorer som kan ligga till grund för både psykisk och 

fysisk ohälsa hos barn och unga. Trygga relationer till föräldrarna utgör på så vis  en grund till 

hur barnets framtida möjligheter och förutsättningar att leva socialt kommer att utvecklas. 

Den starkes (förälderns) roll under barndomen är att beskydda den svage (barnet) och skall 

därför fungera som en trygg bas, vilken barnet har möjlighet vända sig till i jobbiga eller farli-

ga situationer. Eventuella brister i relationer, eller problem som uppstår under barndomen, har 
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även en tendens att frambringa negativa konsekvenser i framtiden för barnet (Andersson m.fl., 

2002).  

     Barnet knyter, enligt Andersson m.fl. (2002) ofta an till mamman, vilket benämns som det 

vanligaste fenomenet inom anknytningsteorin, även om detta kan variera beroende på vem 

som är den primära vårdnadshavaren. Barnet identifierar sig redan i tidig ålder med föräldrar-

na, där den första anknytning som barnet gör till en förälder blir en så kallad arbetsmodell. 

Arbetsmodellen kan förklaras som en ”karta man som barn bygger upp för att organisera in-

formation från omgivningen och sina egna möjligheter att agera”, vilken ligger till grund för 

hur den unge i framtiden utvecklar varaktiga ömsesidiga relationer till andra människor. För-

äldrarna är då de viktigaste modellerna som barnet under barndomen relaterar till, och de 

mönster som utvecklas inom familjen ligger till grund för barnets identitet. Detta förtydligar 

vikten av att föräldrarna tar sitt ansvar som modeller och identifikationsmodeller för barnet 

under barndomsåren. Frågorna gällande tillhörighet och dess relationer under barndomen (tre-

elva år) är även av stor vikt, då en trygg bas inom familjen utgör en möjlighet för barnet att 

känna sig redo att möta världen. För att inte komplicera arbetsmodellen negativt, bör även 

språk och handling höra samman, det vill säga att det inte finns några konflikter dessa emellan 

(Andersson m.fl., 2002). 

 

3.3. Risk- och skyddsfaktorer   

Risk- och skyddsfaktorer är benämningar på egenskaper, händelser, förhållanden eller proces-

ser om ökar, kontra minskar risken, för ett visst utfall. Listan på vad som innefattas inom ra-

men för risk- och skyddsfaktorer kan göras lång, men det är framförallt faktorer som är relate-

rade till individen, familjen, skolan och närsamhället. För att kunna få en fullständig förståelse 

för en individs beteende bör man därmed ta hänsyn till samspelet mellan den enskilda indivi-

dens egenskaper, erfarenheter, omständigheter samt förhållanden i den unges miljö. Det har 

visats genom forskning att flera olika faktorer eller processer vanligen spelar in i en ung per-

sons utveckling av ett visst beteende, där man generellt kan se att ju fler riskfaktorer som kan 

specificeras, desto större risk är det att ett normbrytande beteende uppstår eller upprätthålls, 

det vill säga att den unge erhåller ett beteende som på olika sätt innebär överträdelser av reg-

ler och normer, exempelvis kriminalitet och aggressivt beteende, (Socialstyrelsen, 2009b). De 

individer som utvecklar normbrytande beteende redan i barndomen löper stor risk till ett fram-

tida normbrytande beteende, de löper även risk för att utveckla andra beteendeproblem som 

sociala anpassningsproblem, exempelvis låg utbildningsnivå, missbruk, psykiatriska problem, 

arbetslöshet, instabila partnerrelationer och bristande socialt nätverk (Socialstyrelsen, 2009b). 

     Familjens riskfaktorer kan definieras som föräldrarnas egna svårigheter, vilka kan omfatta 

ekonomiska problem, nedstämdhet och depression hos föräldrarna. Det kan även innefatta de 

föräldrar som konsumerar alkohol ofta eller har ett kriminellt beteende. Föräldrarnas missbruk 

kan indirekt få den unge att utveckla ett normbrytande beteende. Det menas att föräldrarnas 

missbruk för med sig negativa konsekvenser som kan leda den unge till ett normbrytande be-

teende men missbruket i sig har inte en direkt påverkan på den unges beteende (Socialstyrel-

sen, 2009b). När någon av föräldrarna missbrukar alkohol eller andra droger kan den unge 

påverkas negativt på flera olika sätt, exempelvis genom risk för störningar i familjens vardag-

liga funktion, att det unge ska utsättas för och bevittna vanvård och övergrepp inom familjen 

samt andra problem hos föräldrarna som kan innefatta kriminalitet och depression. Dessa fak-

torer kan också öka risken för ett normbrytande beteende hos den unge.  

     Inflytelserika teorier inom området menar att de två mest betydelsefulla övergripande ka-

tegorierna av faktorer i utvecklingen av normbrytande beteende i barndomen är faktorer hos 

barnet och faktorer i den närmaste miljön, alltså föräldrar och deras egenskaper och uppfost-

ringsmetoder, samt kontakten mellan föräldrarna och barnet. Ju äldre den unge blir, och när 

ungdomsåren träder in, desto större betydelse får generellt sociala och strukturella dimensio-
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ner och faktorer så som kamratrelationer och närsamhällets strukturer och aktiviteter (Social-

styrelsen, 2009b). 
     Termen skyddsfaktor hänvisar till skyddande faktorer mot ett normbrytande beteende, 

alltså de faktorer som förbättrar den unges chanser till att inte utveckla ett normbrytande bete-

ende. Närvaro av en eller flera skyddsfaktorer kan göra att den unge inte utvecklar ett norm-

brytande beteende, trots att han eller hon exponeras för riskfaktorer. Det är skyddsfaktorer 

som skall förstärkas när stödarbetet eller samhällsinsatser vill uppnå ett gott resultat. Risk och 

skyddsfaktorer återfinns på flera olika nivåer, det vill säga individnivå, familjenivå, bland 

kamrater, lärare och andra, i närsamhällets risker och möjligheter, i samhällets struktur, funk-

tion och normer. Det kan även återfinnas i händelser och förändringar i miljön över tid som 

påverkar individen (Socialstyrelsen, 2009b).  

Dessa tre teorier och begrepp kommer att användas i analysen av insamlade intervjudata. De 

kan alla på olika sätt kopplas till företeelser och utveckling under barns uppväxt, i mer eller 

mindre väl fungerande familjer. Delvis kan de även användas för att förstå hur uppväxtförhål-

landen påverkat det vuxna livet.  
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4. Metod 
Begreppet metod betyder ursprungligen vägen till målet, där man för att kunna finna målet 

behöver vara medveten om vad målet är (Kvale & Brinkmann, 2009).  I detta avsnitt motive-

ras inledningsvis valet av metod, vårt urval samt vårt tillvägagångssätt i informationssökan-

det. Avsnittet belyser även vårt tillvägagångssätt under studiens gång, hanteringen av det in-

samlade materialet samt de etiska överväganden och eventuella begränsningar som fram-

kommit under studiens uppbyggnad.   

 
4.1. Val av metod 

Studien utgörs av en kvalitativ intervjustudie, som syftar till att försöka fånga upp responden-

ternas upplevelser och erfarenheter av att vara barn till en missbrukande förälder. Studien 

utgår därmed från halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Dessa syftar till att fånga upp just 

upplevelser som de återberättar från sin barndom, samt att finna specifika faktorer som är ge-

mensamma mellan respondenterna eller att det finns faktorer som särskiljer dessa. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att den halvstrukturerade livsvärldsintervjun innebär att intervjuer-

na skall fånga upp och förstå ämnen från individernas vardagsvärld ur deras eget perspektiv. 

Våra kvalitativa forskningsintervjuer har en fenomenologisk utgångspunkt som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver som att. 

 
…förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och 

beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 

verkligheten är vad människor uppfattar att den är (s. 42). 

 

Fenomenlogi är ett filosofiskt perspektiv som lägger vikt vid den omsorgsfulla beskrivningen 

och analysen av medvetandet, som har fokus på undersökningspersonernas livsvärld (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

4.2. Urval 

Insamlingen av vårt material har skett med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer med vuxna som 

barn till missbrukande föräldrar, två män och två kvinnor, vilka i dagsläget är i åldrarna mel-

lan 25-60 år. Urvalet utfördes genom ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman 

(2011), betyder att man använder sig av personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren.  

     Samtliga respondenter är personer som vi har haft i vår närhet och haft kunskap om re-

spondenternas uppväxt och hemsituation.  Respondenterna har haft minst en förälder med 

någon form av alkoholmissbruk i sin närhet under uppväxten. Två respondenter har fått stöd 

från samhället, dock endast en respondent har fått det i relation till situationen som rådde i 

hemmiljön med den missbrukande föräldern. 

    De kvalitativa intervjuerna lade fokus vid respondenternas egna upplevelser om dess barn-

dom och lämnade även rum för diskussion, vilket enligt Bryman (2011), är av stor vikt i en 

öppen intervju.  

4.3. Informationssökning 

I sökandet efter relevanta forskningsstudier har vi använt oss utav Örebro Universitets biblio-

teks söksidor, vilka innefattar databaser så som DIVA, Libris och Summon, där vi dels fann 

adekvata avhandlingar, dels relevanta vetenskapliga artiklar. Under informationssökningen 

användes även Google Scholar som aktuell databas där vi fann lämpliga rapporter, utgivna av 

olika organisationer, vilka sågs relevanta till vårt syfte. Information har även inhämtats från 

relevant litteratur vid Katrineholms Stadsbibliotek. Sökord har varit: children to addicted pa-

rents, parents who use drugs, childrens influence, children and alcoholism, when parents use 
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drugs, attachment och på svenska barn till missbrukare, barns upplevelser av missbruk, miss-

brukande föräldrar, anknytning, stödinsatser.  

 

4.4. Genomförande och tillvägagångssätt 

De respondenter som intervjuats under studiens gång har alla växt upp med minst en förälder 

som under deras barndom missbrukat alkohol eller narkotika. Då samtliga respondenter valts 

ut genom ett bekvämlighetsurval underlättade detta även kontakten med samtliga avsevärt 

eftersom vi var bekanta med respondenterna sedan tidigare. 

     Redan tidigt under studiens uppbyggnad lades fokus vid organisering av intervjuer, då des-

sa intervjuer skulle bli vårt underlag för fortsatt arbete.  Vidare utformades en intervjuguide 

(se bilaga 1), vilket utgjorde ett underlag för våra intervjuer, och utformades utifrån de aktuel-

la frågeställningarna som ligger till grund för studien.  Utförandet av en intervjuguide bör, 

enligt Kvale och Brinkmann (2009), genomföras med ett reflekterande förhållningssätt till den 

eftersökta kunskapen samt ett medmänskligt förhållningssätt i intervjusituationen.  

     Den första kontakten med våra respondenter skedde via muntlig eller skriftlig kontakt, då i 

form av ett informationsbrev (se bilaga 2) eller kontakt via telefon. Samtliga respondenter har 

getts information om vårt aktuella syfte med studien och de etiska riktlinjerna, samt därefter 

blivit tillfrågade om intresset för att medverka. Efter ett godkännande av samtliga responden-

ter bestämdes tid för respektive intervju, vilka två genomfördes via telefon och två via person-

liga möten i respondenternas hem. 

     Samtliga intervjuer varade mellan 25-45 minuter och avslutades med en kort sammanfatt-

ning av innehållet som insamlats, vilket syftade till att minska risken för eventuella missupp-

fattningar och feltolkningar. Varje intervju genomfördes med stöd av den förbestämda inter-

vjuguiden, vilket underlättade för oss som intervjuare att förhålla oss till våra aktuella fråge-

ställningar och vårt forskningsämne. Dock lades stor vikt vid respondenternas unika berättel-

ser med hjälp av öppna frågor och följdfrågor så att varje individ kunde ta fram dimensioner 

som denne ansåg vara lämpliga till undersökningsområdet. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

är intervjuarens roll att leda respondenten till bestämda teman, utan att frambringa ledande 

frågor eller erbjuda bestämda svarsalternativ.  

 

4.5. Bearbetning av materialet 

Valet av vår datainsamlingsmetod, det vill säga genomförandet av öppna intervjuer, grundar 

sig i studiens syfte att undersöka vuxna barn till missbrukande föräldrars upplevelser och på-

verkan av att växa upp med en missbrukande förälder. Detta genom att eftersträva ingående 

och rikliga intervjuer, vilka fångar upp respondenternas tankar och åsikter och ger utrymme 

till att finna olika mönster kring deras nuvarande livssituation och eventuella påverkan av 

situationen i barndomen. Öppna intervjuer är enligt Larsson (2005) en form av datainsamling 

inom den kvalitativa metoden som innebär direkta citat från intervjupersoner som beskriver 

attityder, tankar, känslor och kunskaper. Enligt Bryman (2011) ger kvalitativa intervjuer, till 

skillnad från kvantitativa studier, mer fylliga och utvecklade svar. 

     För att få en korrekt informationsinsamling av vårt material spelades samtliga intervjuer in 

digitalt, vilket syftade till en korrekt komplettring av anteckningar samt en minskad risk för 

bortfall i respondenternas berättelser. 

    Bryman (2011) menar att det bland kvalitativa forskare är vanligt med bandinspelning, då 

detta anses viktigt för utförandet av en detaljerad analys, vilket ofta krävs vid kvalitativa un-

dersökningar. Bandinspelningen ses också som en viktig del i uppfångandet av respondentens 

uttryck.  

     Efter genomförandet av samtliga intervjuer sammanställdes de anteckningar som fördes 

under intervjuernas gång och en transkribering av intervjuerna genomfördes, vilket möjlig-

gjorde ett detaljrikt och komplett sammandrag av intervjuerna utifrån respondenternas egna 
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utsagor.  

Vidare påbörjades analysfasen, där bearbetning av de transkriberade intervjuerna, samt en 

tematisering av dessa genomfördes. Detta då tematiseringen underlättar en systematisk och 

noggrann genomgång av vårt insamlade material, vilket i sin tur bidrar till en mer rättvis bild 

av respondenternas egna utsagor. Detta bekräftas även av Bryman (2011), då en tematisering 

av kvalitativa data ökar förståelsen för den insamlade informationen.   

     Dessa fyra teman presenteras i vår resultat- och analysdel vilka innefattar: upplevelser från 

barndomen, risksituationer och positiva händelser, påverkan i vuxenlivet samt stödinsatser, 

vilket underlättar en systematisk och noggrann genomgång av vårt insamlade. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att tematisering syftar till att formuleringen av forskningsfrågorna 

och ett teoretiskt klargörande av det tema som ska undersökas. 

    Utifrån våra tematiseringar studerades och granskades de transkriberade intervjuerna ytter-

ligare, då med en tydligare utgångspunkt i våra frågeställningar. Därefter kombinerades även 

våra aktuella teman med våra teororetiska utgångspunkter, vilka innefattar social inlärning, 

anknytningsteori samt risk- och skyddsfaktorer, och där respondenternas centrala delar inom 

intervjuerna tolkades.  

     Slutligen fördes en diskussion kring studien, där vi förutom tematiseringen använde oss av 

meningskoncentrering. Meningskoncentrering syftar enligt Kvale och Brinkman (2009), till 

att lyfta fram och sammanfatta de mest centrala begrepp/delar som framkommit under inter-

vjuerna i kortare formuleringar. Metoden användes för att vi skulle kunna lyfta fram de cen-

trala delarna från intervjuerna som kunde besvara studiens syfte. Detta utgjorde även en grund 

för en tolkande analys av både den tidigare forskningen och de centrala begreppen.  

 

4.6. Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet handlar om styrkan och hållbarheten i ett uttalande, det vill säga att det 

handlar om huruvida forskaren och metoden undersöker vad den hävdar att undersöka (Kvale 

& Brinkmann, 2009). 

     Begreppet reliabilitet handlar dock om tillförlitligheten som innefattar forskningsresulta-

tens fyllighet och trovärdighet, samt om de kan ha stöd från andra studier eller tidigare forsk-

ning (Kvale & Brinkmann, 2009). Widerberg (2002) menar att forskaren måste klargöra vil-

ken förförståelse och vilka förväntningar denne har med sig in i forskningsprocessen, och 

beskriver vidare att: 

 

Ju mer noggrant och utförligt forskaren redovisar dessa grundantaganden, desto tydli-

gare blir alla moment i tolkningsprocessen. Det gör kunskapen både mer nyanserad och 

lättare att värdera, därmed också mer tillförlitlig när det gäller kunskapsanspråket (s. 

26). 

 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att den kunskap som anses vara relevant i dagens samhälle, 

genomgår en förändring och ersätts istället med frågan om huruvida en studie är vetenskaplig 

eller om resultatet hanterar ett verkligt kunskapsområde. Det som är betydande, i detta avse-

ende, är att den konstruktivistiska, kvalitativa forskaren söker efter kunskap som bidrar till 

livsvärlden med kunskaper som är användbara för både individer, grupper och samhällen.     

     Begreppen validitet och reliabilitet har båda tagits i beaktande under studiens gång, detta 

genom att bibehålla en tydlig utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar samt att med-

vetandegöra vår förförståelse inom ämnet. Genom en tydlig återkoppling till studiens syfte 

ökar sannolikheten för att studien undersöker det den avser att undersöka, samt att vår medve-

tenhet gällande förförståelse minskar risken för att påverka utfallet och ökar tillförlitligheten i 

det insamlade materialet. Studien undersöker ett socialt problem som är aktuellt i samhället, 
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där det påvisats brister inom forskning angående vuxna barns upplevelser av att växa upp i en 

familj där det förekommer missbruk.  

     Både begreppet pragmatisk validering, vilket hjälper oss att se sanningen och vidta de åt-

gärder som leder till det eftersträvade resultatet, samt begreppet generalisering är något som 

bör uppmärksammas när forskningsstudier framställs. Fokus läggs då på huruvida en intervju-

studie bedöms som rimlig och tillförlitlig samt om studien kan överföras till andra undersök-

ningspersoner och situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2011) menar att de per-

soner som deltar i en kvalitativ studie inte är representativa för en hel population, och att det 

därmed inte är möjligt att generalisera resultatet på en hel population eller andra miljöer. Re-

sultatet från den kvalitativa studien bör istället generaliseras till teorier.  

     Vi är väl medvetna om att vårt insamlade material inte möjliggör en generalisering av po-

pulationen i stort, vilket vi tagit hänsyn till under studiens gång. Vårt material har därför an-

vänts tillsammans med relevanta teorier, och viss möjlighet finns därför att teoretiskt generali-

sera till liknande sammanhang och uppväxtförhållanden.  

 

4.7. Etiska överväganden 

Utifrån aspekter i enlighet med gällande etiska riktlinjer har en tydlig information givits till 

samtliga respondenter, gällande syftet med vår studie och användandet av det insamlade mate-

rialet. Respondenterna informerades vidare kring sina rättigheter som deltagare, att det skedde 

på frivillig grund och därmed kunde avbrytas när som helst före, under eller efter intervjun. 

     Att informera berörda personer är enligt Bryman (2011) av stor vikt, det vill säga att re-

spondenterna skall delges full information gällande den aktuella undersökningens syfte och 

övrig information, det så kallade informationskravet i HSFR:s etiska riktlinjer.  

     Informationsbrevet, som delgavs respondenterna, (se bilaga 2) undertecknades av samtliga 

där ett samtycke till medverkan i studien godkändes. Informationsbrevet berörde även konfi-

dentialiteten i studien, det vill säga att de uppgifter som insamlades under intervjuerna be-

handlades med stor försiktighet, en anonymitet för andra kunde bevaras, exempelvis genom 

kodning av namn i dokument, vilket försvårar eventuell identifiering av respondenten av ut-

omstående personer. Informationen berörde även det inkomna materialets syfte, där det tyd-

liggjordes att det enbart skulle nyttjas i studiesyfte. Dessa ovannämnda faktorer är, enligt 

Bryman (2011) och HSFR, fyra etiska principerna som skall styra forskningen i dagens Sveri-

ge.  

     Under intervjuernas gång har även begreppet självbestämmande varit ett ledord, där vi 

beaktat ett flertal faktorer för individens förmåga att bibehålla förutsättningarna till självbe-

stämmande. Ett av villkoren är att individen skall vara beslutsförmögen, det vill säga att indi-

viden är myndig och har en intellektuell och emotionell mognad (Thorsén, 2010). Samtliga 

intervjupersoner är över 18 år gamla, har bearbetat sin bakgrund och ser tillbaka på sin barn-

dom utifrån ett vuxet perspektiv.  

 

4.8. Metoddiskussion 

Under den första planeringen av vår studie hade vi som utgångspunkt att inhämta material 

utifrån fem olika intervjuer. Redan tidigt underplaneringen fick vi kontakt med 5 olika indivi-

der som kunde tänkas delta i studien, dock fick vi senare ett bortfall bland våra respondenter, 

vilket medförde en osäkerhet kring ifall vi kunde få tillräckligt med material för att i någon 

mån kunna generalisera till andra liknande situationer och händelser. En av de vanligaste in-

vändningarna i en intervjustudie är enligt Kvale och Brinkman (2009), att det finns för få in-

tervjupersoner för att kunna generalisera resultaten. 

     Man kan dock invända att skillnaden mellan fyra och fem intervjuer är marginell i det av-

seendet och att det fyra intervjuerna också gav ett ganska rikt material. Två av våra intervjuer 

utfördes via ett personligt möte, medan två av intervjuerna blev arrangerade som telefoninter-
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vjuer. Tanken från början var dock att söka undvika intervjuer via telefon, detta då vi valt ett 

känsligt ämne att belysa samt att vi anser att kroppsspråk och ögonkontakt har stor betydelse 

för hur intervjun fortlöper och utformar sig. 

     Bryman (2011) menar att en telefonintervju, vissa gånger, är mindre lämplig, specifikt då 

det rör känsliga ämnen så som alkohol och droganvändning. Intervjupersonen har inte heller 

möjlighet att observera eventuella ansiktsuttryck så som osäkerhet eller undras, hos respon-

denten. Dock kan man även se olika fördelar med intervju via telefon, exempelvis då respon-

dentens svar inte riskerar att påverkas av intervjuaren och dennes personliga egenskaper på 

samma vis som vid ett personligt möte.  

     I efterhand anser vi dock att intervjuerna, oavsett intervjuform, fungerat bra och det insam-

lade materialet har varit utförligt, rikligt och användbart. 
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5. Resultat och analys 
Här presenteras studiens mest centrala del, där det insamlade materialet analyseras utifrån de 

tre valda teoretiska utgångspunkterna. Resultatet är uppbyggt med hjälp av fyra olika teman 

vilka innefattar: upplevelser från barndomen, risksituationer och positiva händelser, påverkan 

i vuxenlivet och stöd av insatser. Respektive teman följs av en enskild analysdel.  

  

5.1 Upplevelser från barndomen 
Ett av de första teman som berördes under samtliga intervjuer var hur respondenterna påver-

kats av att växa upp inom en familj där det förekommit missbruk. Samtliga respondenter var 

eniga om att missbruket inom familjen präglat dem som individer och belyste exempelvis 

situationen gällande ansvarstagande, vilket var en stor del i vardagen för flertalet av dessa 

individer. Ansvarstagandet kunde exempelvis innefatta att ta hand om syskon och matlagning. 

Flertalet av respondenterna beskriver även en oro för att föräldern skulle ”brusa upp” och me-

nar att de därför, för att ha en någorlunda fungerande vardag, blev mer tillbakadragna och 

tystlåtna som barn. En av de kvinnliga respondenterna beskriver följande 
 

Jag fick väl ta hand om mina syskon väldigt mycket själv, jävligt mycket ansvar för 

dem… så blev jag väldigt tillbakadragen som barn, sa aldrig någonting och ja, men typ 

såhär att jag fann mig alltid i allting.  

 

I en annan intervju förklarade en av respondenterna att matlagning var ett vanligt förekom-

mande inslag i vardagen, vilket gjordes för att underlätta vardagen och undvika eventuella 

problem för den missbrukande föräldern. Respondenten beskriver vidare att dessa vardags-

sysslor skedde per automatik och även syftade till att hålla fasaden uppe inför omgivningen.       

     Samtliga respondenter beskriver även att det var en stor skillnad i personligheten hos den 

missbrukande föräldern när denna var i påverkat respektive nyktert tillstånd. Respondenterna 

beskriver vidare att de i barndomen ofta relaterade föräldern till den person den var i nyktert 

tillstånd, då föräldern var trevlig och på gott humör, vilket gjorde att förälderns personlighets-

förändring blev mer accepterbar och förstående.  

     Två av respondenterna beskriver dock att våld var ett vanligt inslag i vardagen, vilket som 

oftast skedde när föräldern var onykter. En kvinnlig respondent berättade att hon förstod när 

föräldern hade druckit, exempelvis genom situationer där föräldern visade kraftiga humör-

svängningar under oklara förhållanden.  

 

… man fattade ju att något var fel i och med att typ… hon kunde ju slå mig ibland och så 

där… och sedan vända på en hand. 

 

Samtliga respondenter beskriver även en uttalad oro över att föräldern skulle vara påverkad 

och en oro över att bli lämnad ensam.  

     Övervägande andelen av respondenterna, speciellt de kvinnliga, beskriver känslan av ång-

est inför att bjuda hem vänner, då de aldrig hade koll på förälderns tillstånd eller vilket humör 

föräldern hade för stunden. Detta ledde i sin tur till att respondenterna valde att tillbringa sin 

fritid hos vänner istället för att ta med dem hem till sig. De manliga respondenterna beskriver 

dock att de inte lade lika stor vikt vid förälderns tillstånd eller uppförande när de tog med sig 

vänner hem på fritiden.  En av de manliga respondenterna beskriver vidare att denne utveck-

lade ett så kallat ”sjätte sinne”, där han fick en stark magkänsla för hur situationen och stäm-

ningen var i hemmiljön redan innan han kommit hem till lägenheten efter en avslutad skoldag. 

     Respondenterna beskriver även en känsla av svek, då de menar att föräldern på ett eller 

annat vis svikit dem under barndomen. Detta kunde exempelvis ske genom utebliven aktivitet 

på grund av att föräldern befann sig i ett påverkat tillstånd. En av respondenterna beskriver 
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exempelvis sveket genom att denne aldrig fick beröm eller uppmuntran av föräldern under 

uppväxten, vilket resulterade i att respondenten kände sig nedtryckt, blev tillbakadragen samt 

upplevde en känsla av att vara värdelös. Vidare beskriver en av de manliga respondenterna att 

han vid två års ålder flyttade ifrån sin förälder och flyttade till sina mor- och farföräldrar, då 

föräldern varken hade utrymme, tid eller ekonomi nog att ta hand om honom. Under intervjun 

framkommer det även att han under denna period kände en stark känsla av saknad och längtan 

efter föräldern, men att denna sällan höll eventuella överenskommelser så som besök och mö-

ten dem emellan. Trots upprepade svek beskriver han dock att saknaden alltid fanns där.  

 

Andersson m.fl., 2002) menar att trygga relationer till föräldrarna utgör en grund för hur bar-

nets framtida möjligheter och förutsättningar att leva socialt kommer att utvecklas samt att 

relationen är av avgörande betydelse för den unges psykiska såväl fysiska mående. Förälderns 

roll är även att beskydda barnet samt att fungera som en trygg bas, vilket ger barnet möjlighet 

att vända sig till föräldern i jobbiga eller farliga situationer. Eventuella brister i relationer, 

eller problem som uppstår under barndomen, har dock en tendens att ge negativa konsekven-

ser i framtiden för barnet. Det är alltså faktorer som kan påverka framtida möjligheter, socialt 

liv och mående. 

     Flertalet av respondenterna har inte fått de trygga relationer och de trygga baser som är av 

stor vikt under barndomen, vilket påverkat dem negativt, både under barndomen och i vuxen 

ålder. Samtliga respondenter beskriver känslan av svek under barndomen, vilket än idag på-

verkar flertalet av dem negativt och ges i uttryck genom exempelvis tillitproblem till nuvaran-

de partner eller ett märkbart bekräftelsebehov.  

     I intervjuerna framkommer det även att framförallt de kvinnliga respondenterna, haft svå-

righeter i att bjuda hem vänner till hemmet, detta då de beskriver att de inte hade kontroll på 

vilket tillstånd föräldern befann sig och att de undvek att ta hem vänner för att situationen i 

hemmiljön inte skulle avslöjas. Detta möjliggör en förklaring till att beteendet är inlärt, det 

vill säga att respondenterna lärt sig, från tidig barndom, att situationen stannar mellan fyra 

väggar. Detta stärks även med Paynes (2008) tes om att individen tolkar och reflekterar sina 

upplevelser av sin omgivning och lär sig då att hantera och förhålla sig till sin närmiljö genom 

att imitera andra människors beteenden. Det är främst primärgruppen, det vill säga familjen, 

som påverkar individens beteende (Payne, 2008). De kvinnliga respondenterna kan i denna 

situation agerat utifrån egna tolkningar och reflektioner från sin omgivning, vilket i sin tur kan 

ha yttrat sig genom att de byggt upp en falsk fasad gentemot omgivningen. 

     Samtliga respondenter var även eniga om att missbruket inom familjen präglat dem som 

individer, speciellt gällande ansvarstagandet, vilket var en stor del i vardagen. Ansvarstagan-

det kunde däribland innefatta att ta hand om syskon och matlagning, vilket i sin tur skedde per 

automatik. Detta för att minska risken för att föräldern skulle ”brusa upp” samt för att under-

lätta situationen för föräldern generellt. Detta bekräftas även av Statens folkhälsoinstitut 

(2008) studie, vilken beskriver att barnet i familjen ofta få ta ett större ansvar i hemmet, det 

vill säga att barnet åtar sig den vuxnes sysslor och ansvar, vilket i sin tur ger mindre tid för lek 

och egen fritid. 

    

Respondenterna beskriver även att de sällan eller aldrig delade information gällande den aktu-

ella situationen i hemmiljön med personer i sin omgivning. Detta då de ansåg att det var en 

familjeangelägenhet som skulle hållas inom familjen. Respondenterna beskriver vidare att de 

som barn ofta byggde upp en falsk fasad utåt, vilket både skyddade dem själva och föräldern 

med missbruksproblematik från eventuella problem. Upprepade gånger beskriver samtliga 

respondenter att det lades mycket fokus på att underlätta för föräldern och på så vis upprätt-

hålla en fungerande vardag. En av respondenterna beskriver att denne inte pratade med någon 
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i omgivningen om situationen hemma, trots att det var tråkigt att inte ha någon att dela det, 

var det viktigt att skydda familjen.  

 

Nej, det är ingenting man pratar om med vem som helst. Det är ju det som är så tråkigt, 

det är ju ingenting man säger. Man vill ju ändå skydda sin egen mamma. 

 

I två av intervjuerna framkommer det att situationen i hemmet endast delades med vissa ut-

valda personer under barndomen. En av de manliga respondenterna beskriver att han kunde 

samtala om situationen med övriga familjemedlemmar, men att det dock inte var okej att sam-

tala med någon utanför familjen om den aktuella situationen. En annan respondent beskriver 

att hon under barndomen haft en betydelsefull vän som funnits där för henne, både med vän-

skap och med boende under de problematiska stunderna. 

.   

Jag bodde ju hos en av mina bästa kompisar nästan hela tiden, jag ville ju inte vara 

hemma och hon visste ju liksom... Kanske inte från början men senare berättade jag ju 

för henne så hela hennes familj visste ju om det liksom. Så jag kom ju till hennes familj 

och grät och så.  

 

De aktuella riskfaktorer som framkommer bland flertalet av respondenterna i studien kan ex-

empelvis ses i form av brist av stöd från omgivningen samt brist på någon att samtala med, 

vilket i sin tur riskerar att leda till negativa konsekvenser hos barnet. De respondenter som 

haft urskiljaktiga skyddsfaktorer, så som fritidsintressen eller något form av stöd av omgiv-

ningen har dock visat på mer positiva utfall. 

     Socialstyrelsen (2009b) beskriver att risk- och skyddsfaktorer är benämningar på egenska-

per, händelser, förhållanden eller processer om ökar, kontra minskar risken, för ett visst utfall. 

Listan för risk- och skyddsfaktorer kan göras lång och omfattar framförallt faktorer som är 

relaterade till individen, familjen, skolan och närsamhället.  

     Utifrån intervjuerna kan vi se en tydlig skillnad mellan utfallet hos de respondenterna som 

har haft ett flertal skyddsfaktorer närvarande bland riskfaktorerna och den respondenten med 

ett fåtal skyddsfaktorer i närvaro av många riskfaktorer, då enbart den respondenten med be-

tydligt fler riskfaktorer utvecklade ett normbrytande beteende.  

     Flertalet av respondenterna beskriver även att de sällan eller aldrig delade situationen i 

hemmet med personer i familjens omgivning, då de ansåg att de var en familjeangelägenhet 

som inte borde delas med andra. Det framkommer även att de under barndomen fått lära sig 

att man inte talar om den rådande hemsituationen med andra än medlemmarna inom familjen. 

Detta beteende kan stärkas med Havnesköld och Risholm Mothanders (2009) förklaring om 

att man inom social inlärning tar efter andra människors beteenden och själv börjar agera utef-

ter dessa beteenden. 

     Respondenternas beteende kan på vis ses som inlärt redan från tidig barndom, vilket resul-

terat i att de valt att hålla situationen i hemmet dold.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

5.2. Risksituationer och positiva händelser 

Intervjuerna berörde även de aktuella faktorer som funnits kring det vuxna barnet under barn-

domen exempelvis fritidsintressen, andra familjemedlemmar, vänner, bekanta eller skolan. 

     Samtliga respondenterna har alla haft en fungerande skolsituation under uppväxten där de 

beskriver att betygen trots situationen i hemmet, inte påverkades märkvärt. En de tillfrågade 

slutade dock studera under högstadieåren och valde istället att börja arbeta. Detta då det var 

händelser och situationer runt omkring som påverkade motivationen och studiesituationen.  

Vissa av respondenterna lade dock stor vikt vid skolans betydelse, då de under skoltiden kom 

hemifrån och kunde fokusera på annat.  

     Trots en fungerande skolgång med godkända betyg beskriver en av de kvinnliga respon-

denterna att denne under en period i skolåren somnade ett flertal gånger under lektionerna. 

Detta uppmärksammades i sin tur även av läraren, vilken efter dessa händelser tog kontakt 

med respondenten och ställde frågor kring situationen.   

 

När jag gick i femman sexan… jag vet att jag sov på lektionerna… jag vet inte vad det 

var med mig, jag somnade på lektionerna… så läraren började prata med mig och frå-

gade hur det var, jag tror att det var där någonstans som skolan började fatta. De kan-

ske förstod någonting innan fast dem aldrig sa något till mig. 

 

Respondenterna beskriver att de alla haft vänner under barndomen och inte haft några be-

kymmer med att anpassa sig i sociala sammanhang. De flesta av respondenterna har även haft 

en fungerande kontakt med den nyktra föräldern under barndomen, det vill säga att de i de 

flesta fall funnits en fungerande förälder i hemmet. Under en av intervjuerna framkommer det 

att en manlig respondent ofta åkte hem till sin moder vid problematiska och krävande situa-

tioner hemma hos den missbrukande föräldern, men att modern aldrig ifrågasatte varför re-

spondenten inte ville vara hemma hos sin far. Dock beskriver han vidare att det var skönt att 

det inte blev någon utfrågning då han visste att hon var medveten om situationen, vilket möj-

ligen gjorde eventuella förklaringar överflödiga. 

     En annan av respondenterna beskriver vidare att han i tidig ålder började röka, konsumera 

alkohol och begå kriminella handlingar. Då det inte fanns några tydliga regler och kontakten 

till de biologiska föräldrarna var destruktiv, gavs heller inga direktiv på att beteendet inte var 

acceptabelt. Redan vid nio-tio års ålder infann sig alkoholdebuten, ett beroende av att stjäla 

samt att han började sniffa lim under slöjdlektionerna. 

 

Det började tidigt, min första drog var egentligen att stjäla. Stjäla pengar hemma gjorde 

jag då när de hade främmande hemma, mormor och morfar var fulla, man kollade i någon 

plånbok, snodde pengar och köpte cigg för det. Så det var ju första drogen. Kriminaliteten 

var först sen började man sniffa ihop med de, sen snodde man tinner i järnaffärerna.  

 

En annan respondent beskriver att dennes alkoholdebut infann sig vid tolv års ålder men me-

nar att alkoholkonsumtionen startade i samband med att andra i samma ålder gjorde sin alko-

holdebut, det vill säga att det inte var något tidigare i jämförelse med andra i samma ålder.  

     Under intervjuerna berörs även ämnet gällande aktiviteter under uppväxten. Vissa av re-

spondenterna beskriver att de inte haft några specifika aktiviteter att ägna sig åt, vilket fram-

kommer som både självvalt, men även i vissa fall som begränsat av föräldern till följd av 

missbruket. En av respondenterna talar om sitt intresse för hästar som haft stor betydelse un-

der uppväxten och alltid funnits tillhands under svåra och problematiska stunder. En annan 

respondent beskriver att denne aldrig haft möjlighet till några specifika fritidsaktiviteter på 

grund av förälderns egna begränsningar till följd av missbruket. Respondenten beskriver vida-
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re att denne under ett tillfälle provade konståkning, men att föräldern av någon anledning blev 

arg och satte stopp för fortsatta aktiviteter. 

 

Det var väl någon gång när jag var yngre som jag gick på konståkning någon gång, men 

sen så kanske mamma blev arg eller någonting så fick man ju inte gå på det längre… 

 

Vidare diskuterades vän-situationen och dess betydelse under uppväxten med samtliga re-

spondenter. Flertalet av respondenterna beskriver att de haft betydelsefulla vänner i sitt liv 

under denna period, medan vissa av respondenterna menar att det för det mesta enbart blivit 

ytliga kontakter och inte några djupgående vän-relationer. En av respondenterna beskriver 

vidare att denna ofta umgicks med betydligt äldre vänner, vilket respondenten själv anser bero 

på sökandet efter tröst och förståelse 

 

Aa nu låter det skittöntigt, men alltså jag tror att man någonstans söker tröst och förståel-

se…  

 

En av respondenterna beskriver även att denne hade en vän som var mycket betydelsefull un-

der den svåra tiden i dennes liv, detta då vännen och vännen familj fanns där med stöd så som 

boende och samtalskontakt. Vissa av intervjupersonerna går inte mer ingående på vän- situa-

tionen utan menar att det genomgående fungerat bra och att kontakterna varit under normala 

omständigheter.  

 

Enligt Andersson m.fl. (2002) är relationen till föräldrarna en viktig del i barnets utveckling, 

då man kan se ett samband mellan relationen till föräldrarna och barns psykologiska och soci-

ala utveckling.  

     Flertalet av respondenterna har beskrivit en stabil och fungerande relation med någon av 

sina föräldrar under barndomen, vilket i sin tur möjligtvis gett dem goda förutsättningar till att 

skapa ett fungerande socialt liv i vuxen ålder. Detta stärks även av Andersson m.fl. (2002) 

beskrivning av att trygga relationer till föräldrarna utgör en grund till hur barnets framtida 

möjligheter och förutsättningar att leva socialt kommer att utvecklas och är av avgörande be-

tydelse för den unges psykiska såväl som fysiska mående. Då flertalet av respondenterna haft 

stabila och positiva relationer med minst en förälder under barndomen kan detta varit en bety-

dande faktor som gynnat deras utveckling, både psykologiskt och socialt.  

     Flertalet av respondenternas berättelser innefattar även vänner och en fungerande skolgång 

med uppmärksam skolpersonal, vilket i sin tur kan ses som betydande skyddsfaktorer i re-

spondenternas miljö under uppväxtåren och avgörande faktorer gällande utfallet hos samtliga 

respondenter. Socialstyrelsen (2009b) menar att risk- och skyddsfaktorer är benämningar på 

egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som ökar eller minskar risken för ett visst 

utfall, exempelvis ett normbrytande beteende.  Skyddsfaktorer kan återfinnas på flera olika 

nivåer, så som på individnivå, familjenivå, bland kamrater, lärare och andra, i närsamhällets 

risker och möjligheter, i samhällets struktur, funktion och normer. Betydelsen av dessa fakto-

rer kan även knytas an till Helledays och Berg Wikanders (2007) påståenden, vilka menar att 

individer skapar en så kallad förebild och därefter vill efterlikna det beteendet som framställs. 

Slutligen beskriver även Payne (2008) att människor, genom sociala situationer, försöker lära 

sig hur andra människor beter sig och efterlikna någon person man uppskattar eller står en 

nära. Inlärning en därmed en följd av individens tolkning och reflektion av sina upplevelser av 

sin omgivning. Det innebär att individen lär sig hantera och förhålla sig till sin närmiljö ge-

nom att imitera andra människors beteenden. 

     På så vis skulle möjligen skolan, vännerna och de aktiviteter några av respondenterna äg-

nat sig åt kunna benämnas som specifika skyddsfaktorer som påverkat utfallet till det positiva 
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för de flesta av respondenterna. En av respondenterna beskriver dock att denne under uppväx-

ten uppvisat ett normbrytande beteende, det vill säga att barndomen präglades av kriminalitet 

samt alkohol- och droganvändning. De mest framträdande riskfaktorer som kan urskiljas i 

respondentens närmiljö kan exempelvis ses som bristande gränssättningar i hemmet, tidig 

exponering av alkohol i hemmiljön, bristande anknytning till båda de biologiska föräldrarna, 

mindre fungerande vän relationer samt en ofullständig skolgång. Enligt Socialstyrelsen 

(2009b) visar forskning att flera olika faktorer eller processer vanligen spelar in i en ung per-

sons utveckling av ett visst beteende, där man generellt kan se att ju fler riskfaktorer som kan 

specificeras, desto större risk är det att ett normbrytande beteende uppstår eller upprätthålls. 

Det vill säga att den unge erhåller ett beteende som på olika sätt innebär överträdelser av reg-

ler och normer, exempelvis kriminalitet och aggressivt beteende, 

       Flertalet av de specificerade riskfaktorerna kan därmed ha en avgörande betydelse kring 

varför det normbrytande beteendet utvecklades samt upprätthölls under en längre period hos 

respondenten. Slutligen menar Socialstyrelsen (2009b) att för att kunna kartlägga en fullstän-

dig förståelse för en individs beteende bör man ta hänsyn mellan samspelet med den enskildes 

egenskaper, erfarenheter, omständigheter samt förhållanden i den unges miljö som kan ha 

påverkat utsagan i den unges liv. Skillnaden mellan utfallen hos samtliga respondenter skulle 

därmed kunna kopplas samman med antalet urskiljaktiga risk- och skyddsfaktorer som funnits 

i dess omgivning under uppväxtåren. 

  

5.3. Påverkan i vuxenlivet 
Respondenterna tillfrågades vidare om de ansåg att barndomen har präglat dem till de männi-

skor de är idag. 

     Något som framkommer övergripande under intervjuerna är att de flesta respondenterna 

idag anser sig, mer eller mindre, lida av ett bekräftelsebehov. En av de manliga respondenter-

na beskriver att denne ofta präglas av en uttalad känsla över att bli lämnad och övergiven av 

sin nuvarande partner, vilket respondenten själv anser grundas i sveket av föräldern under den 

tidiga barndomen. Respondenten beskriver vidare att denne dock på olika sätt har lärt sig att 

förhålla sig till denna känsla. 

 

Idag är jag över 50 år gammal och jag är fortfarande jävligt, inte jävligt rädd, men 

ändå finns den här, känslan över att bli övergiven eller lämnad, och den dyker upp mel-

lan varven. Med den kvinnan jag lever ihop med idag men idag har jag lärt mig att för-

hålla till olika sätt men den gör sig påmind. Det är märkligt att det som har påverkat 

mig när jag var 7-8 år ska fortfarande påverka mig än idag. Men så är det.  

 

En av de kvinnliga respondenterna berör temat gällande situationer som kan uppkomma i 

krogmiljöer, det vill säga där det förekommer alkohol och cirkulerar personer som är alkohol-

påverkade och beskriver att hon i vissa situationer kan känna en viss irritation gentemot per-

soner som inte kan hantera sitt alkoholintag. Detta då hon relaterar situationen till upplevel-

serna under barndomen.  

     Till sist avslutar respondenten intervjun med att uttrycka att hon idag har svårt i relationer 

med killar på grund av behovet av att få bekräftelse, vilket hon själv tror sig bottna i ett bris-

tande självförtroende från upplevelserna i barndomen. Hon beskriver vidare att hon under 

uppväxten haft en fader som inte haft en stöttande och positiv attityd, vilket i sin tur påverkat 

hennes självförtroende negativt. Dock är hon idag medveten om hennes situation och menar 

att barndomens upplevelser format henne till den hon är idag. Hon nämner även att hon själv 

inte kan säkerställa om situationen kunnat se annorlunda ut om hennes fader varit mer positivt 

inställd till henne under hennes uppväxt.  
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Jag har ju ett bekräftelsebehov från killar, det vet jag ju att jag har… om det har något 

med att göra och liksom just det här med dåligt självförtroende så har man ju verkligen 

blivit formad av det… sen vet jag ju inte om jag hade haft en pappa som varit hur positiv 

som helst men… jag vet inte… det har ju säkert format en på något vis iallafall 

 

Under intervjuerna berördes även temat kring respondenternas nuvarande syn på alkohol, där 

de flesta respondenterna idag inte ansåg sig ha något problematiskt förhållningssätt till alko-

hol. En av respondenterna beskriver dock att denne under tidigare år vid berusat tillstånd 

ibland oroade sig för sin alkoholkonsumtion. Detta då situationen relaterades till hemmiljön 

och förälderns dåvarande alkoholproblematik. 

     En av de manliga respondenterna beskriver att han idag helt avstår från någon form av 

alkohol, detta då han själv har ett långvarigt alkohol- och narkotikamissbruk bakom sig. Re-

spondenten beskriver vidare att denne från 14 års ålder haft ett beroende av alkohol och nar-

kotika, vilket pågick under en 25 års period. Efter ett liv präglat av kriminallitet, fängelsevis-

telser, snedvriden syn på vad som ansågs acceptabelt i samhället samt ett generellt osund le-

verne är han idag nykter och drogfri.  

     Flertalet av respondenterna förklarar att alkoholkonsumtionen påbörjades någon gång un-

der högstadietiden, vilket då skedde i samband med högtider och andra festtillfällen. Respon-

denterna ansåg sig dock inte ha något osund förhållande till alkoholen under denna tid.  

     Vidare berörde även intervjuerna den nuvarande relationen mellan respondenterna och den 

missbrukande föräldern. Flertalet av respondenterna svarade att relationen idag är fungerande 

då det finns en villkorslös kärlek till respektive förälder som aldrig kommer att avta. De anser 

sig även dragit stor lärdom av upplevelserna under sin barndom och kan därmed hantera nu-

varande situationer som uppkommer, på ett mer moget vis. Dock framkom det att en mindre 

del av respondenterna tagit avstånd från föräldern på grund av flera ospecificerade anledning-

ar, men att det ändå finns någon form av förståelse varför föräldern agerade som den gjorde 

under barndomen. En av respondentera beskriver vidare att det finns saker som skett under 

barndomen som aldrig kommer kunna förlåtas, samt att denne är osäker på om föräldern är 

medveten om sitt dåvarande beteende.  
 

Jag kommer nog aldrig förlåta… men jag tror inte att hon förstår vad hon gjort och vad 

jag fick gå igenom…  

 

Andersson m.fl. (2002) menar att ett barn, redan i tidig ålder, identifierar sig med sina föräld-

rar. Den första anknytning som barnet utgör till en förälder blir en så kallad arbetsmodell, 

vilken kan förklaras som en karta vars syfte är att organisera information från omgivningen 

samt organisera barnets egna möjligheter att agera. Denna arbetsmodell ligger även till grund 

för hur den unge, i framtiden, utvecklar varaktiga och ömsesidiga relationer till andra männi-

skor.  

     Flertalet respondenter beskriver känslan av ett påtagligt bekräftelsebehov, vilket gör sig 

påmint genom en betydande rädsla för att bli lämnad i de nuvarande partnerrelationerna. Ut-

ifrån respondenternas utsagor skulle detta kunna kopplas samman med brister i arbetsmodel-

len från den tidiga barndomen, då flertalet av respondenterna beskriver att de haft mer eller 

mindre otrygga uppväxtvillkor. Detta stärks ytterligare genom Andersson m.fl. (2002) be-

skrivning av att föräldrarna är de viktigaste modellerna som barnet, under barndomen, relate-

rar till, då de mönster som erhålls inom familjen ligger till grund för barnets identitet. Detta 

förtydligar i sin tur vikten av att föräldrarna tar sitt ansvar som modeller och identifikations-

modeller för barnet under barndomsåren.  
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     Inom social inlärning menar man att individen lär sig olika beteenden som leder till positi-

va konsekvenser, samtidigt som individerna själva inte nödvändigtvis behöver utföra det in-

lärda beteendet (Helleday & Berg Wikander, 2008, s. 56).  

     Respondenterna är idag alla över 25 år gamla och har under flera års tid erhållit ett eget 

boende utan den missbrukande föräldern i hemmet. De flesta har idag även en fungerande 

kärleksrelation, vilket i sin tur påverkar deras beteenden och strävan efter att uppnå positiva 

konsekvenser i nutida situationer. Under den tidiga barndomen fick respondenterna dock lära 

sig att exempelvis ta mycket ansvar i hemmet, inta en föräldraroll och även i vissa fall, ta till 

alkoholen för att nå dessa positiva konsekvenser. Sammantaget kan man se att respondenterna 

använt sig av olika beteenden inom den sociala inlärningen under tidig barndom, vilket även 

påverkat dem till de personer de är idag. 

     För att förstå en individs inlärda beteende bör man, enligt Helleday och Berg Wikander 

(2007) även ta hänsyn till samspelet mellan individens egenskaper, erfarenheter, omständig-

heter samt förhållanden i individens miljö. Detta kan kopplas samman till respondenternas 

nuvarande beteenden och deras sätt att hantera uppkommande situationer. Det beteendet som 

de erhåller i nuvarande relationer har därmed byggts upp under en längre tid och präglats av 

både erfarenheter i barndomen samt erfarenheter i de nuvarande relationerna. 

 

5.4. Stöd av insatser 

Det slutgiltiga temat som berördes under intervjuerna rörde frågan kring samhällets stöd, i 

form av eventuella insatser under respondenternas uppväxter. 

     Under intervjuerna framkommer det att det endast är två stycken av samtliga respondenter 

som blivit erbjudna någon form av stöd av samhället, och därmed varit i kontakt med aktuell 

socialtjänst i deras hemkommun. En av respondenten beskriver att denne under en månadspe-

riod placerades under LVU (lagen om vård av unga), då den missbrukande föräldern blivit 

frihetsberövad på grund av rattfylleri. Respondenten beskriver vidare att denne efter den aktu-

ella händelsen erbjöds kontakt med en terapeut inom socialtjänsten, vilken erbjudit mycket 

stöd och haft en stor betydelse under respondentens liv.  

 

Jag har ju pratat med henne i halva mitt liv och hade det inte varit för henne så vet jag 

inte… Hon har gjort mycket för mig...  

 

Den andra respondenten som erbjudits någon form av insats under barndomen beskriver att 

denne blev erbjuden samtalskontakt vid barnavårdsnämnden, då med all fokus på responden-

tens uppförande och inte på föräldrarnas missbruk. Respondenten beskriver vidare att denne 

redan vid erbjudandet om stöd gett upp hoppet om myndigheternas påverkan att förändra situ-

ationen till det bättre.  Det framkommer även att respondenten idag önskar att samhället er-

bjudit stöd i form av exempelvis en fosterfamilj. Liknande önskan framkommer även i en an-

nan intervju där respondenten beskriver att det fanns en önskan om att föräldrarna skulle skil-

ja sig så att denne inte skulle behöva leva med den föräldern som missbrukade.  

 

Alltså den största önskan när jag var liten var ju att mamma och pappa skulle skilja sig, 

så jag slapp bo med pappa…  

 

Vidare under intervjuerna beskriver en av respondenterna att denna under barndomen inte 

eftersökte någon form av stöd av samhället. Respondenten menar att denne hade tillräckligt 

många personer i sin omgivning som både stöttade och var medvetna om den aktuella situa-

tionen och att föräldrarna även separerade under barndomen, vilket möjliggjorde att respon-

denten inte behövde vistas hos den missbrukande föräldern på heltid. Vidare beskriver re-

spondenten att den missbrukande föräldern möjligen inte heller hade ett ”tungt” missbruk utan 
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att under vissa perioder och vissa helger konsumerade alldeles för mycket alkohol. Missbruket 

eskalerade dock när respondenten nådde tonåren men denne ansåg sig då ha ett mer ”moget” 

sätt att hantera hemsituationen.  

     Sammantaget saknade dock de flesta av respondenterna en personlig kontakt med någon 

professionell under barndomen eller att någon utomstående uppmärksammat situationen och 

frågat kring deras mående.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2009a) finns det en del svårigheter med att upptäcka barn till missbru-

kande föräldrar, detta då det inte finns några konkreta faktorer som varken en professionell, 

medmänniska eller vän bör leta efter för att kunna förstå situationen som råder i hemmet, vil-

ket tycks ha varit fallet mer eller mindre för samtliga respondenter i studien. 

     Flertalet av respondenterna eftersökte någon form av insats från samhället, exempelvis i 

form av samtalsstöd eller att någon uppmärksammat förälderns missbruk tidigare. Flertalet av 

dessa hade dock en fungerande vardag både gällande skolan, men även bland vänner, vilket i 

sin tur kan problematisera upptäckandet av missbruksproblematiken i hemmet, både inom 

skolväsendet, men även bland omvigningen i stort. 

     I familjer där det förekommer missbruk menar Rhodes, Bernays, Houmoller (2010) att 

man i dessa familjer bör fokusera på insatser som stärker och uppmärksammar de resurser 

som familjen själva besitter, exempelvis genom samtal och reflektion med föräldrarna. Syftet 

är därmed att stärka föräldrarollen, fokusera på ”gott föräldraskap” och lyfta fram problemen, 

vilket i sin tur lättare leder till en acceptans och en förståelse gällande den aktuella situatio-

nen.  

     Denna form av insats var något som respondenterna själva eftersökte under deras barndom, 

där flertalet av respondenterna önskade ett stöd till den missbrukande föräldern för att under-

lätta situationen i hemmet.  
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6. Slutsats 
Sammantaget kan vi konstatera att respondenterna i studien, mer eller mindre, har påverkats 

negativt av förälders missbruk under deras barndom. Faktorer så som ostabilitet i hemmiljön, 

negativ påverkan i skolan, svårigheter att knyta nära kontakter, bristande aktiviteter under 

fritiden har varit återkommande hos flertalet av respondenterna. De beskriver även att de 

byggt upp en falsk fasad mot omgivningen, vilket i sin tur lett till uteblivet stöd från samhället 

och obearbetade problem under barndomen.  

     Trots dessa negativa omständigheter har de flesta respondenterna ändå haft en fungerande 

skolgång med slutgiltiga betyg och en fungerande relation med vänner och familj. Sammanta-

get kan man tolka detta som att dessa respondenter haft ett flertal betydande skyddsfaktorer 

under uppväxten, vilket i sin tur möjligen bidragit till en mindre risk att utveckla ett normbry-

tande beteende och gynnat en positiv utveckling såväl psykiskt som fysiskt. En av de respon-

denterna som haft betydande brister gällande skyddsfaktorer inom närmiljön och ett högt antal 

riskfaktorer har dock utvecklat ett normbrytande beteende med långvarig kriminalitet och 

missbruk.  

     Idag lever de flesta respondenterna ett fungerande vardagsliv med kärleksfulla relationer, 

en sund relation till alkohol och droger samt med en fungerande kontakt med den aktuelle 

föräldern. Dock uppvisar vissa av respondenterna beteenden som de kopplar samman till 

barndomen och som än idag påverkar dem som individer, exempelvis känslor av övergivenhet 

och att bli sviken. 

     Övergripande visar studien på en tydlig brist på insatser av samhället där flertalet respon-

denter känner en avsaknad av hjälp utifrån, oavsett om hjälpen skulle avse det enskilda barnet 

eller riktas bara till föräldern med missbruksproblematik. 
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7. Diskussion 
Uppsatsens huvudsyfte var att undersöka vuxna barns upplevelser och påverkan av att växa 

upp med föräldrar som missbrukat alkohol. Majoriteten av de vuxna barnens berättelser be-

kräftar att de har påverkats negativt av att växa upp med en missbrukande förälder, dock kun-

de de negativa konsekvenserna i viss mån skilja sig åt. Vissa respondenter beskrev övergri-

pande känslor så som tillbakadragenhet och ångest, medan vissa av respondenterna lyfte fram 

känslan av ett stort ansvarstagande.  

     Vid en jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning kan vi finna vissa likhe-

ter. Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver exempelvis att ett barn till en missbrukare ofta 

blir ett ”vuxet barn”, vilket innebär att barnet skapar överlevnadsstrategier i barndomen som 

exempelvis kan ges i uttryck av tystnad, isolering av känslor och ett behov av att prestera bra i 

skolan. Dessa beteenden kan förfölja barnen och skapa problem även i vuxen ålder. 

     I studien framkommer även känslan av svek från föräldrarna i barndomen och även fakto-

rer så som tillbakadragenhet, skam och ostabilitet. Dessa känslor bekräftas även av Statens 

folkhälsoinstitut (2008), vilka menar att känslor av skuld, ensamhet, utanförskap och skam ses 

som vanliga känslor bland barn till missbrukare. Vidare betonas även att barns erfarenheter 

kan se väldigt olika ut, men att övervägande många av barnen upplever påtagliga svek i var-

dagen.  

     Vidare framkom det att kvinnorna i studien ofta kände en ångest vid att ta hem vänner, då 

på grund av osäkerheten över förälderns beteende och känslan av att vilja skydda föräldern 

och inte avslöja den rådande hemsituationen. Detta bekräftar även Statens Folkhälsoinstituts 

(2008), som menar att barnet i familjen ofta känner ett stort ansvar att ”hålla koll” på förälder 

på grund av rädslan över att föräldern skall vara påverkad, vilket i sin tur medför att barnet 

sällan tar hem vänner i rädsla för hur situationer ser ut i hemmiljön. Den sociala kontexten har 

varit betydelsefull för de vuxna barnen och hur de ser på alkohol- och droganvändning idag. 

Hos de flesta respondenter har det har funnits betydande skyddsfaktorer som har minskat ris-

ken för att utveckla ett normbrytande beteende i barndomen, exempelvis vänner, familjemed-

lemmar, fritidsaktiviteter och en fungerande skolgång. Endast en av respondenterna i studien 

har utvecklat ett normbrytande beteende med kriminalitet och droganvändning till följd av 

upplevelserna i barndomen.  

     I en studie av Jarmas och Kazak (1992) belyses att vuxna barn till alkoholister visade sig 

ha ett betydligt högre alkoholintag under gymnasietiden och klassades som storkonsumenter. 

Resultatet visade även att de hade fler symptom på alkoholberoende och var mycket mer be-

nägna att missbruka andra läkemedel. Hill, Nord, och Blow (1992) hävdar även att de barn 

som utsattes för flera konsekvenser av en förälders drickande var mer benägna att bli beroen-

de och tenderade att dricka större mängder. Resonemanget som förs av Jarmas och Kazak 

(1992) och Hill, Nord och Blow (1992) är inte av relevans i den här studien på grund av att 

respondenternas berättelser i flertalet fall inte uppvisade ett normbrytande beteende i form av 

alkohol- och narkotikamissbruk. Det som tycks påverka utfallet för ett normbrytande beteende 

är vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i individens närmiljö under uppväxten.  

     Skyddsfaktorerna i närmiljön är betydelsefulla för barn som växer upp med en missbru-

kande förälder i sin fortsatta resa till vuxenlivet. Det är viktigt att de har haft en fungerande 

skolgång, goda relationer till vänner och familj samt sunda aktiviteter som inte har påverkat 

dem negativt. Termen skyddsfaktor hänvisar till skyddande faktorer till ett normbrytande be-

teende, alltså de faktorer som förbättrar den unges chanser till att inte utveckla ett normbry-

tande beteende. Närvaro av en eller flera skyddsfaktorer kan göra att den unge inte utvecklar 

ett normbrytande beteende, trots att han eller hon exponeras för riskfaktorer (Socialstyrelsen, 

2009b).  
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Genom att växa upp i en familj där det förekommer alkohol eller narkotikamissbruk påverkas 

det vuxna barnet av olika attityder och beteenden som kan förfölja barnet även i vuxen ålder. 

Det kan vara exempelvis vara beteenden som att ha svårt att lita på sin partner, rädsla över att 

bli övergiven eller ett onormalt bekräftelsebehov. Detta bekräftelsebehov är det generellt 

kvinnorna i studien som tar upp till diskussion, där de själva hänvisar denna känsla till barn-

domen och sökandet efter förälderns bekräftelse. El-Guebaly, West, Maticka-Tyndale och 

Pool (1993) för även resonemanget kring att speciellt kvinnor uppvisade ett resultat av mer 

aggression, tillbakadragenhet och protester vid separation samt att störda relationer och an-

knytningsproblematik är dominerande inslag hos vuxna barn till alkoholister.  

   Studiens resultat påvisar att endast två vuxna barn till missbrukande föräldrar har erbjudits 

någon form av stöd och hjälp av samhället, i form av insatser riktade mot familjen eller speci-

fikt till den missbrukande föräldern. De flesta av respondenterna beskrev dock en önskan gäl-

lande en personlig professionell stödkontakt eller att någon utomstående frågat hur situationen 

såg ut i hemmiljön. Enligt Rhodes m.fl. (2010) visar studier att det finns att det finns en stor 

avsaknad av resurser inom samhället som fokuserar på att lägga vikt vid ett ”gott” föräldra-

skap, exempelvis genom stöd, samtal och reflektion kring de utmaningar som uppstår, samt 

användandet av droger, till föräldrar med någon form av missbruksproblematik. Nuvarande 

politik och forskning visar, enligt Rhodes m.fl. (2010) studie, att man idag ofta relaterar för-

äldrar med missbruksproblematik till mindre bra föräldrar. Respondenterna i studien belyser 

en avsaknad och en önskan om att samhället skulle funnits där för den missbrukande föräl-

dern, vilket även stärker resonemanget om vikten att lägga fokus på resurserna som familjerna 

redan erhåller. 

     Vår studie syftade till att undersöka vuxna barns upplevelser av att växa upp med miss-

bruksproblematik inom familjen samt hur uppväxten har påverkat/påverkar livet i vuxen ål-

der, vilket vi anser vara till stor betydelse för socialt arbete. Detta då det framkommer att ett 

stort antal barn lever i familjer där det förekommer missbruk och att många av dem även får 

problem i vuxen ålder. Den uttalade svårigheten kring att urskilja missbruk som ett specifikt 

problem inom familjen leder till att många barn riskerar att leva i det tysta och att mörkertalet 

därmed riskerar att vara stort. Barn som växer upp med en förälder med missbruksproblem 

riskerar även, enligt Nordqvist (2004) att få svårigheter med att be om hjälp och håller miss-

bruket inom familjen hemligt.  

     I studien framkommer det av flertalet respondenter att de önskar att någon utomstående 

frågat hur det var och hur situationen såg ut hemma. Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 

kap. 2 § har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 

den hjälp som de behöver. Trots att det idag finns olika stödgrupper/stödverksamheter för 

barn som lever i familjer där det förekommer missbruk i flertalet kommuner, riktas det möjli-

gen främst till de barn som redan blivit uppmärksammade av samhället, eller till de som er-

känt situationen i hemmet.  

     Förslag till vidare forskning blir därför att försöka skapa en acceptabel arbetsmodell till 

hur man finner och uppmärksammar dessa barn i samhället. Då det i studien framkommer att 

respondenterna byggde upp en falsk fasad inför omgivningen och inte talade om situationen 

som rådde i hemmet, bör man lägga fokus vid att uppmärksamma och lyfta fram dessa pro-

blem, exempelvis då inom skolan eller andra miljöer där barn vistas. Att diskutera och belysa 

problemet skulle möjliggöra att det blir mindre tabubelagt och att fler barn vågar träda fram 

och be om hjälp. Ett barn som lever i en familj där det förekommer missbruk behöver inte 

uppvisa tydliga tecken vilket gör att man behöver lägga vikt vid att information gällande 

missbruksproblematik når alla, oavsett barn och ålder.   
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 
 

 Hur de påverkades av missbruket inom familjen under uppväxten. 

 Hur såg situationen ut i hemma hos dig under barndomen? 

 Hur påverkades du av missbruket inom familjen? 

 Hur såg en vanlig dag ut för dig? 

 Hur ofta märkte du av missbruket hemma? 

 

 Specifika risk- och skyddsfaktorer i omgivningen/hos personen under uppväxten. 

 Hur var kontakten med den missbrukande föräldern? 

 Hur var kontakten med resten av familjen? 

 Hur var relationen till vänner? 

 Hur fungerade skolan? 

 Hade du några specifika fritidsaktiviteter? 

 Hur fungerade du själv i vardagen? 

 Följde du regler och normer? 

 

 Egen användning av alkohol och droger under uppväxten. 

 Hur såg du på alkohol och droger under uppväxten? 

 Brukade du alkohol och droger under barndomen/tonåren? 

 I så fall, i vilka syften? 

 Anser du idag att du hade ett osunt förhållande till alkohol och droger? 

 

 Missbruket inom familjen och samhällets roll 

 Var det någon utanför familjen som uppmärksammade missbruket? 

 Kontaktade skolan dig vid något tillfälle gällande situationen i hemmet? 

 Berättade du för någon i skolan? 

 Berättade du någonting för dina vänner eller andra bekanta om situationen i 

hemmet? 

 

 Sociala myndigheters stöd/insatser 

 Hade familjen någon kontakt med socialtjänsten under din barndom? 

 Kontakt med någon annan myndighet? 

 I så fall vilket stöd erbjöds? 

 Tog du emot hjälpen? 

 Vilken betydelse hade kontakten för dig? 

 Om inget stöd erbjöds, vad hade du önskat att du kunde fått hjälp med? 

 

 Synen på alkohol och – droganvändning idag 

 Hur ser du på alkohol och droger idag? 

 Brukar du alkohol och droger? 

 Har du brukat alkohol och droger? 

 Vad är en normal användning av alkohol och droger? 

 



 
 

35 
 

Bilaga 2. 
 

Informationsbrev till medverkande i en intervjustudie 

 

 

Hej,  

Vi är två socionomstudenter som just nu läser termin 6 vid Örebro Universitet. Vår uppgift 

under denna termin är att skriva en C-uppsats. Syftet är att undersöka vuxna barns upplevelser 

av missbruk inom familjen och studien ska bygga på intervjuer med personer som har sådan 

erfarenhet. 

 

Vi vill härmed tillfråga dig om att medverka i denna undersökning. Din medverkan är förstås 

frivillig och du som intervjuperson kan när som helst avbryta intervjun och din fortsatta med-

verkan om du så önskar. Alla dina uppgifter som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Dina uppgifter kommer att förvaras på ett så-

dant sätt att obehöriga inte har tillgång till materialet. De uppgifter som samlas in kommer 

därmed endast användas för forskningsändamålet.  
 

 

Vi vill tacka på förhand för Din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar, 

Rebecca Engström & Cecilia Hill 

 

Telefonnr Cecilia: 076- 31 60 739 

Telefonnr Rebecca: 076- 88 80 731  
Hör av dig om du undrar över något! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående uppgifter och samtycker till medverkan 

 

________________________  ________________________ 

Ort och datum   Underskrift 

 

 


