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Syftet var att undersöka om föräldrars förutsättningar för att 
utöva sitt föräldraskap förändrades efter behandling för 
missbruksproblem. Ett delsyfte var att analysera hur dessa 
föräldrars uppväxtvillkor sett ut och om förutsättningarna i 
föräldraskapet skilde sig beroende av om man var mamma eller 
pappa. Metod: via kvantitativ forskningsmetod har ett DOK-
material (utvärderings- och dokumentationssystem inom 
missbruks- och beroendevården) från ett behandlingshem 
statistiskt analyserats. Resultatet: visade att föräldrarnas 
faktiska situation inte hade förändrats men att upplevelsen av 
föräldrarollen stärktes. Mellan könen uppvisades mer likheter än 
skillnader avseende förutsättningarna i föräldraskapet. 
Omständigheter i föräldrarnas uppväxtmiljö tyder på att de varit 
utsatta för svårigheter tidigt i livet. Slutsats: En förstärkt
föräldraidentitet i samband med behandling leder till ökad
drogfrihet, vilket innebär vinster ur både barn- och 
vuxenperspektiv.



Förord

Först och främst vill vi uttrycka ett stort tack till de personer vars kunskap och 

medverkan bidragit till att studien varit möjlig att genomföra. Mats Anderberg och 

Mikael Dahlberg har bidragit med ovärderlig kunskap kring DOK som arbetsredskap 

inom missbruksvården men även gett oss möjlighet att nyttja deras forskningsmaterial. 

Även vår handledare Maria Alm vill vi ge ett varmt tack för hennes engagemang, 

uppmuntran och flexibilitet. 

Arbetet med uppsatsen har krävt engagemang, tid och energi, därför vill vi även rikta ett 

kärleksfullt tack till våra familjer som har stöttat, lyssnat och uppmuntrat oss i både 

med- och motvind. 

Växjö, våren 2008

Anita Björk Fält och Linn Ölander
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INTRODUKTION

Ska mamma vara full och skrika när jag kommer hem från skolan i dag? 

Kommer det att finnas middag eller har pappa däckat i soffan, nerspydd 

och nerkissad? Kommer jag att kunna somna i lugn och ro eller kommer 

jag att få ligga med kudden över huvudet medan det vrålas omkring 

mig? (Janouch, 2007).

Citatet ovan kan tala för några av de 200 000 barn i Sverige som växer upp med en 

förälder som har en missbruksproblematik (IOGT-NTO, 2006). De personer som idag är 

de 200 000 barnens föräldrar kan själva ha vuxit upp i en liknande miljö och haft tankar 

som liknar dem i citatet ovan. SIS (Statens institutionsstyrelse) ger varje år ut en 

årsrapport med vårdstatistik från institutionerna. När det gäller de personer som vårdats 

enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) var det år 2006 närmare 40 procent som 

uppgav att missbruk förekommit i deras egen uppväxtmiljö. 

I årsrapporten finns det närmare 500 personer som är föräldrar till barn under 18 år, och 

mer än hälften av föräldrarna har förlorat vårdnaden om sina barn (Gudmundsdóttir & 

Krüger, 2007).  Att så många föräldrar förlorat vårdnaden om sina barn åskådliggör att 

en förälder som lever med en missbruksproblematik ofta har svårigheter i sitt 

föräldraskap. 

Separationer mellan föräldrar och barn kan tyckas strida mot en av Barnkonventionens

grundläggande principer som innebär att barn inte ska separeras från föräldrarna om det 

inte sker utifrån barnets bästa. Ett sätt att se till barnens bästa kan vara att se 

missbrukande föräldrarnas behov. Detta kan man se att Barnombudsmannen (2007)

gjort då de åberopat regeringen att utforma riktade stödinsatser för föräldrar med 

missbruksproblematik. Att hjälpa och stötta föräldrar till barn som växer upp i 

missbruksmiljöer innebär inte bara att barnen får en mer skyddad uppväxt, utan även ett 

preventivt arbete som kan bidra till att dessa barn inte själva utvecklar 

missbruksproblem (IOGT-NTO, 2006; Nordström m.fl., 2004).
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Forskning och behandlingsarbete som kombinerar missbruksvård och föräldraskap är 

mycket begränsad i både Sverige och Europa, orsaken kan vara att barnavården och 

missbrukarvården har utvecklats separat. Ur föräldraperspektiv innebär detta att 

relationerna till de egna barnen inte alltid uppmärksammas, utreds och därmed kanske 

inte kunnat bearbetas.

Många missbrukares livsföring leder till att de förlorar vårdnaden om barnen. En 

individs föräldraroll brukar åsidosättas i missbruksbehandling om man inte längre är 

vårdnadshavare (Andersson, Bangura Arvidsson, Rasmusson & Trulsson, 2006).  Detta 

kan innebära att man i behandling underlåter att ser hela människan och går miste om 

föräldraskapets eventuella drivkraft till drogfrihet.

Forskning behöver uppmärksamma föräldraskapet, men även missbruksbehandling ur 

ett könsperspektiv, anser Trulsson (2003). Hon lyfter också fram att det är troligt att det 

är behandlingspersonalens syn på könsroller som avgör de skillnader som finns i 

bemötandet inom missbruksvården, beroende på om man är man eller kvinna med

missbruksproblem.

Syftet med studien är att undersöka om föräldrars förutsättningar för att utöva sitt 

föräldraskap förändrades i samband med behandling för missbruksproblem. Ett delsyfte 

är att analysera hur dessa föräldrars uppväxtvillkor sett ut och om förutsättningarna i 

föräldraskapet skiljer sig beroende av om man är mamma eller pappa. Vi menar att det 

är av behandlingspedagogiskt betydelse att studera och uppmärksamma föräldraskapet 

vid missbruk. Kunskap kring föräldrarnas förutsättningar kan ge en inblick i hur 

behandlingspedagoger kan möta behovet för denna grupp. Att tillgodose förälderns 

behov i föräldraskapet kan leda till fördelar både ur ett barn- och vuxenperspektiv.

Bakgrund

Föräldraskap

Att vara förälder innebär ofta en biologisk och emotionell anknytning till ett barn. Har 

man vårdnaden om ett barn har man det yttersta ansvaret för barnets uppväxt. 

Föräldraskapet påverkas av i vilket sammanhang man som förälder befinner sig. Andra 
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faktorer som spelar in är förälderns egna fysiska och psykiska förutsättningar samt 

familjestruktur, klass, närmiljö och kultur. Synen på vad ett gott föräldraskap innebär 

har förändrats mellan olika samhällen och tidsepoker utifrån rådande samhällsparadigm 

för föräldraskap. Man har kunnat urskilja paradigmskiften i föräldraskapet under de 

senaste seklerna då relaterat till jämställdhetsutveckling. I det föräldraparadigmet som 

tog sin start under 1970-talet råder ett jämställdhetsideal i både mammans och pappans 

föräldraskap. Samhällsparadigmen blir tydliga genom lagar, idéer och i människors 

vardagliga levnadssätt. Föräldrar strävar efter att leva så nära rådande föräldraideal som 

möjligt. Men det kan finnas faktorer som påverkar att man inte kan nå upp till det 

önskade idealet (Sandqvist, 1990). 

Goffman (1972) beskriver att både mammor och pappor formar sitt föräldraskap utifrån 

samhällets förväntningar och de egna föreställningarna kring vad ett föräldraskap 

innebär. Hur man upplever sig själv är starkt sammanflätat med normer och normalitet. 

Framträdande är ett ord Goffman använder sig av och med det menas att allt en person 

gör vid ett specifikt tillfälle påverkar andra omgivande individer. Ett framträdande 

socialiseras och med hjälp av det formas och omformas det tills dess att det passar in i 

de förutsättningar och förväntningar som finns i samhället (t.ex. sättet att vara förälder). 

Människan som biologisk varelse är till viss del styrd av sina instinkter. Detta gäller 

även när vi blir föräldrar. Bowlby (1994) beskriver de starka känslorna i föräldraskap 

och delar av föräldrars handlingsmönster som instinkter knutna till den mänskliga 

biologin. De variationer man kan se i olika individers föräldrabeteenden och 

handlingsmönster knyts till inlärningsteori. Olika individers upplevelser från 

barndomen, tonårsperioden och upplevelser knutna till det enskilda barnet influerar hur 

man agerar i det egna föräldraskapet.

Föräldrar med missbruksproblematik

De flesta föräldrar med missbruksproblematik anser att barn och missbruk inte hör ihop. 

Föräldrar känner sorg över att ha svikit sina barn, men även oro för att de eventuellt 

påverkar sina barn negativt (Bangura Arvidsson, 2003; Skårner & Regnér, 2003).  
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Ja/dottern/ kände sig nog rätt förskjuten alltså. Det syntes på ögonen. 

Hon slutade skratta, hon var inte glad längre på samma sätt. Så visst 

har det påverkat barnen. Och så glömde jag henne ute på balkongen 

en gång. Usch, då tyckte jag synd om henne. Eller terrassen var det. 

Det är ett sår i mig. Det är ett kraftigt sår i mig. Jo, det är det. Det är 

ett sår i mig (Bangura Arvidsson, 2003 s. 260).

Föräldrar med missbruksproblematik uppger oberoende av täthet i kontakten, sina 

nära anhöriga som de mest betydelsefulla personerna i det egna nätverket (Skårner & 

Regnér, 2003). Barnen till dessa föräldrar har en stark emotionell betydelse för dem 

och en central roll i deras liv. Kontakt med barnen ska kunna ge missbrukande 

föräldrars liv både innehåll och mening. Att ha barnen boende hemma beskrivs som en 

skyddande faktor för föräldrarna utifrån att de håller missbruket nere och mår bättre 

(Meier, Donmall & McElduff, 2004; Skårner, 2001; Skårner & Regnér, 2003). Även 

om kontakt med de egna barnen kan ha en positiv betydelse för föräldrarna, finns det 

stora variationer i hur mycket kontakt man har med sina barn. Många av de 

missbrukande föräldrarna uppger stor sorg över den bristfälliga vardagskontakten med 

barnen. Det kan vara en faktor som påverkar att dessa män och kvinnor ofta har en 

mycket skör föräldraidentitet (Skårner & Regnér, 2003).

Oberoende av om bara en eller båda föräldrarna missbrukar och graden av missbruk, 

uppges det finnas svårigheter att upprätthålla ett gott föräldraskap (Bengtsson & 

Gavelin, 2004). Självcentrering är ett karaktärsdrag som vanligen används för att 

beskriva individer med aktivt missbruk och då även föräldrar med 

missbruksproblematik. Förälderns fokusering på sig själv och sin drog medför att barnet 

och dess behov kommer i skymundan (Bengtsson & Gavelin, 2004; Cork, 1985). 

Vad som karaktäriserar ett gott föräldraskap är både kroppslig och mental närvaro. 

Detta beskrivs missbrukande föräldrar ofta brista i, då barnens uppväxtmiljö skildras 

som oförutsägbar och har avsaknad av grundläggande rutiner för t.ex. mat, sömn och 

hygien (Bangura Arvidsson, 2003; Lindstein, 1995). Vidare är Barnard och McKeganey 

(2004) och Greif och Drechsler (1993) eniga om att denna grupp föräldrar ofta brister i 

att vara konsekventa och att barnens behov ofta blir försummade i vardagslivet. 
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Trots dessa yttringar om vilka brister denna föräldragrupp har, finns det forskare som 

betonar att det inte alltid behöver vara skadligt för barnet om föräldern har ett missbruk. 

Existensen av starka familjeband och att det finns grundläggande rutiner i familjens 

vardag då i kombination med att föräldrarna har kontroll över sitt drogintag, beskrivs 

minska skadeverkningarna för de barn som växer upp i familjer med 

missbruksproblematik (Barnard 2003). 

Om barn far illa i sin hemmiljö har samhället ett ansvar för att skydda barnen. Kroll 

(2007) och Lundström (1993) hävdar att föräldrars missbruk är en av de vanligaste 

orsakerna till att samhället måste agera och komma med insatser som syftar till att 

skydda eller stötta barnen. 

Samband mellan uppväxtvillkor och missbruksproblematik

Vi människor blir i olika grad påverkade av våra tidigare erfarenheter och upplevelser,

vilka bidrar till att forma oss till dem vi är. Ett stort antal av de individer som är 

föräldrar med missbruksproblematik har ofta själva varit barn i familjer med missbruk. 

För denna grupp av människor saknas ofta modeller för att kunna axla ett gott 

föräldraskap (Karlsson & Öberg, 2004). Författarna Bangura Arvidsson (2003) och 

Claezon (1996) betonar att uppväxt i en missbruksmiljö inte behöver betyda 

utvecklandet av eget missbruk. Detta håller även Dawe, Harnett, Staiger och Dadds 

(2000) med om, då de uppger att det krävs flera riskfaktorer än enbart en förälders 

missbruk, vilka samverkar över tid för att man som barn ska påverkas negativt.

Missbruk räknas vanligen in bland andra riskfaktorer i uppväxten såsom ogynnsamma 

familjeförhållanden, tidigt utvecklande av avvikande beteende och att man blivit utsatt 

för sexualbrott eller våld. Dessa riskfaktorer kan vara bidragande källor för att en 

individ ska vara i riskzonen för att utveckla ett missbruk (Berglund, 2000; Johansson & 

Wirbing, 2006; Remaeus, 2004; Thundal, 2001; Trulsson, 2006). 

Berglund (2000) i likhet med Trulsson (2006) menar även att det kan finnas ett samband 

mellan separationer i uppväxten och utvecklandet av missbruk. Separationer från 

föräldrar och andra närstående orsakade av skilsmässor, bortgång samt utifrån att man 

som barn blivit omhändertagen, kan leda till obearbetade trauman vilka man dövar med 

hjälp av droger.  De barn som växer upp i familjer med missbruksproblem är mer 
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sårbara för separationer från sina föräldrar än barn som inte växer upp i 

missbruksfamiljer, menar Tyler, Howard, Espinosa och Simpson-Doakes (1997).

Skillnader i föräldraskapet utifrån kön

Graviditet kan bli anledningen till att kvinnor avbryter eller minskar ner på sitt missbruk 

(Skårner, 2001; Spak, Sundelin-Wahlsten, Aronson, Rydberg & Östling, 2007). De 

kvinnor som lyckas behålla en drogfrihet under graviditeten har ofta stöd av anhöriga.

Det finns kvinnor som inte får stöd under graviditeten, och i och med det känner sig 

övergivna, vilket ofta leder till att de fortsätter missbruka under hela graviditeten. En 

missbruksproblematik som sträcker sig fram till slutet av graviditeten påverkar 

anknytningen mellan barnet och mamman (Trulsson, 2006). För dem som avbrutit sitt 

missbruk under graviditeten är månaderna efter förlossningen en kritisk period för om 

kvinnan ska återgå till sitt missbruk eller inte. Brister i anknytning till barnet beskrivs 

vara en faktor som gör att dessa kvinnor ofta snabbt återgår till sitt missbruk efter 

förlossningen. Andra faktorer som kan vara avgörande är relationen till mannen, 

sexualiteten, missbruket i sig samt bristande självförtroende (Moy, Bayliss, Firth, 

Leggate & Wood, 2006; Spak m.fl., 2007; Trulsson, 2006). 

Det finns kvinnor med missbruksproblematik som lämnar över ansvaret för sina barn till 

en drogfri pappa eller annan anhöriga. Orsakerna kan variera, bland annat kan det bero 

på att kvinnan upplever sig tvingad av socialtjänsten, alternativt att hon har en egen 

insikt om att hon inte klarar av att ta hand om barnet på grund av sitt missbruk 

(Trulssons, Länne & Nötesjö, 1997; Trulsson, 2006). Författarna menar vidare att 

kvinnor ibland väljer att frivilligt överlämna barnen i socialtjänstens vård (fosterhem, 

institutioner), för att undgå att ett tvångsomhändertagande sker. 

För kvinnan innebär ett omhändertagande av barnet förutom ett ökat missbruk även 

starka känslor av skuld och skam. Dessa kvinnor känner att de inte har något värde i 

samhället längre. Detta beror på att kvinnan ses som den centrala omsorgsgivaren i 

familjen och det är hon som får mest kritik om omsorgen till barnen brister (Andersson, 

1995; Hilte, 2000; Trulsson m.fl., 1997).  När ett barn omhändertagits minskar ofta det 

stöd som har givits till kvinnan då hon hade ansvar för barnet (Jonsson, 1973).  
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I missbruksvärlden är samhällets normer ofta förstärkta. Män med missbruksproblem tar 

ofta på sig den traditionella manliga rollen, vilket innebär att han ofta prioriterar 

missbruket före barn och familj. Detta kan bero på att mannen inte släpps in i 

föräldraskapet av mamman, andra närstående eller av samhällets representanter som 

mödravården, barnavårdscentralen och socialtjänsten (Trulsson, 2003). Trots att mannen 

inte släpps in i föräldraskapet är det en stor händelse för honom när han blir förälder. 

Men glädjen varar ofta inte så länge då han upplever att socialtjänst och i vissa fall 

mamman kräver att han ska hålla sig borta från barnet, vilket kan leda till att han blir en 

frånvarande pappa (Bangura Arvidsson, 2003). Att mannen känner krav från 

socialtjänsten kan stämma då män med missbruksproblematik ofta sammanlänkas med 

kriminalitet, vilket gör att mannen ifrågasätts av de sociala myndigheterna om han kan 

vara en bra förälder (Connell, 1999). Det är vanligt att pappor skiljs från sina barn 

tidigt, då missbruk gör att många förhållanden tar slut. När föräldrarna separerar förlorar 

pappan vanligtvis kontakten med barnet, vilket gör att han inte kan axla sitt 

föräldraskap. Det är inte ovanligt att männen försöker hålla kontakt med sina barn även 

när de missbrukar, men det är oftast ohållbart (Skårner, 2001). 

Missbrukande pappor upplever ofta själva att de försummat sina barn. De har inte bara 

varit fysiskt, utan även mentalt frånvarande. Detta i kombination med att man har saknat 

en egen manlig förebild i uppväxten bidrar till osäkerhet i den egna manliga 

föräldrarollen (Bangura Arvidsson, 2003). Pappor med missbruksproblem blir dubbelt 

marginaliserade utifrån att de både är individer med missbruksproblem och betecknas 

som sekundära föräldrar (Andersson m.fl., 2006).  

Missbrukande föräldrars svårigheter och behov i behandlingen

Vägen ut ur missbruket är intimt sammanflätad med vägen in i samhället. Behandling 

och drogfrihet bidrar ofta till att relationen förbättras mellan individen med 

missbruksproblem och dess anhöriga (Blomqvist, 1999; Skårner, 2001; Skårner & 

Regnér, 2003). Författarna menar också att den tidigare rusupplevelsen drogen har givit

och den tidigare missbruksidentiteten, kan kompenseras med ett fördjupat engagemang i 

familjen och trygghet i föräldrarollen. Känslan av samhörighet med andra kan bidra till 

att individen lyckas bibehålla en drogfrihet. Behandling vid missbruksproblematik bör 
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innehålla både terapeutiska och praktiska insatser, vilka ska bidra till att individerna kan 

återknyta sociala band, då speciellt till de egna barnen.  Missbrukande föräldrar beskrivs 

både ha lust och beredskap att arbeta med den egna identiteten och sina relationer när de 

är i behandling, enligt Skårner och Regnér (2003).

Att söka hjälp för sitt missbruk eller att få stöd i sitt föräldraskap är ofta ett stort kliv 

för denna föräldragrupp. Ofta är rädslan stark för att stigmatiseras och för att man ska

förlora vårdnaden om sina barn. Denna rädsla gör att många föräldrar länge har 

lyckats dölja sitt missbruk och eventuella brister i föräldraskapet (Bangura Arvidsson, 

2003; Raine, 2001; Remaeus, 2004). Många föräldrar anser att den enda insats de fick 

i sitt föräldraskap var att myndigheten omhändertog deras barn. De uppger själva att 

det hade varit bättre om de kunnat få stöd och hjälp i föräldraskapet och på så sätt 

hade kanske ett omhändertagande inte blivit aktuellt (Johansson & Pennerborn, 2007).

Om kvinnan i samband med att barnet omhändertas får behandling/stöd, kan viljan att 

få tillbaka barnet bli drivkraften som gör att kvinnan kan lämna missbruket. Även för 

mannen kan barnen och relationen till dem blir en starkt drivande kraft i behandlingen

(Skårner, 2001; Trulsson m.fl., 1997).

Hiltes (2000), Malmström och Bryngelson (2004) och Trulsson (2003) framhäver att

kvinnor och män med missbruksproblem får olika insatser då de kommer i behandling. 

Kvinnorna får överlag mer behandlingsinriktade insatser, såsom stödjande samtal. 

Behandlingspersonal stödjer kvinnan till att återupprätta den goda och omsorgsgivande 

mammarollen. Mannens föräldraroll ses ofta som oväsentlig och behandlingsinsatserna 

inriktas mer på boende och sysselsättning. Författarna menar vidare att valet av 

behandling måste grundas på saklighet och objektivitet och därmed utformas oberoende

av kön. Detta innebär att missbrukande föräldrar oavsett kön ska få den hjälp de önskar 

och behöver i relationsskapandet till sina barn.

Syfte och problemformulering

Studiens övergripande syfte var att studera om föräldrars förutsättningar för att utöva 

sitt föräldraskap förändrades i samband med behandling för missbruksproblem. Ett 

delsyfte var att analysera hur dessa föräldrars uppväxtvillkor sett ut, och om 



9

förutsättningarna i föräldraskapet skiljer sig beroende av om man är mamma eller 

pappa.

 Har föräldrarnas förutsättningar till att utöva sitt föräldraskap förändrats efter 
behandling?

 Finns det någon könsskillnad när det gäller mammors respektive pappors 
förutsättningar?

 Hur ser föräldrarnas egen uppväxt ut?

METOD

Här redovisas undersökningens metodologiska utgångspunkter samt hur vi gått tillväga 

för att genomföra studien. Likaså ger vi en redogörelse för urval, testinstrument, 

datainsamling samt analysgenomförandet. Slutligen presenteras de fyra forskningsetiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet i enlighet med Vetenskapsrådet, utifrån hur de aktualiserats i 

studien och under databearbetningen. 

Kvantitativ metod

De vanligaste vetenskapliga traditionerna är positivism och hermeneutik. Den 

kvalitativa (hermeneutiska) kan beskrivas som induktiv och teorigenererande utifrån ett 

tolkande synsätt. Den kvantitativa (positivismen) som den här studien grundar sig på 

beskrivs vara deduktiv, objektiv och teoriprövande utifrån en naturvetenskaplig 

kunskapsteoretisk inriktning (Bryman, 2002). Kvantitativa forskare ska stå i en yttre 

relation till sitt forskningsobjekt och inga politiska, religiösa eller känslomässiga 

faktorer ska komma att påverka forskningsresultatet. Forskaren ska vara så neutral, att 

om denne byts ut ska forskningsarbetet leda till samma resultat som innan (Patel & 

Davidsson, 2003). Den kvantitativa metoden berör förmågan att kunna mäta skillnader i 

variabler. Som forskare utgår man från begrepp vilka kan beskrivas vara kategorier för 

organisering av idéer eller iakttagelser. För att begreppen ska kunna mätas behöver de 

bearbetas och operationaliseras (Bryman, 2002).

Det övergripande syftet med studien var att studera om föräldrars förutsättningar för att 

utöva sitt föräldraskap förändrades i samband med behandling för missbruksproblem. 
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Utifrån intentionen att kunna analysera föräldrarnas faktiska förutsättningar och mäta 

förändringar valdes den kvantitativa metoden. Därtill krävdes ett före- och ett 

efterperspektiv vilket möjliggjordes genom ett DOK-material som innehöll kvantitativ 

data. Kunskap kring hur föräldrarna upplever sina förutsättningar att utöva sitt 

föräldraskap efter behandling hade varit möjligt att nå via en kvalitativ metod, men det 

överenstämde inte med våra intentioner.

Planering och genomförande

Mätinstrumentet DOK

Datainsamling till studien baseras på DOK-systemet som är en databas för 

dokumentation inom den svenska missbruks- och beroendevården i Sverige. 

Dokumentationssystemet DOK används både inom tvångsvård (SIS-DOK) och frivillig 

vård (IKM-DOK). DOK utvecklades i samverkan mellan IKM (Institutionen för 

Kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbrukarvård) vid Växjö 

Universitet och Statens institutionsstyrelse (SiS), och togs i bruk år 1997 (IKM- DOK, 

2007). DOK-systemet bygger på insamlandet av data genom strukturerade intervjuer. 

Som underlag till intervjuerna för IKM-DOK finns ett flertal formulär: inskrivnings-, 

avstämnings-, utskrivnings- och uppföljningsformulär. Intervjuerna kan genomföras 

med olika djup, kortformuläret berör grundläggande klientinformation genom ett 

begränsat antal frågor. Långformuläret ger en fördjupad klientdokumentation då 

samtliga frågor i formuläret ställs (Dahlberg & Gren, 2001). Dokumentationen kan ligga 

till grund vid behandlingsplanering för den enskilda klienten samt bidrar till 

epidemiologisk information både för svenska och europeiska ändamål. Slutligen kan 

DOK-materialet användas vid forskning och därmed även kunskapsutveckling inom 

missbrukarvården (IKM-DOK, 2007).

I en kvantitativ undersökning är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet tre viktiga 

begrepp. Reliabilitet syftar på hur tillförlitliga och pålitliga frågorna som ställs är. 

Stabilitet är ett sätt att säkerställa reliabilitet och innebär att resultatet för ett specifikt 

urval inte skiftar över tid. Att reliabiliteten är hög är en förutsättning för att forskarna 

ska kunna se med tillförlitlighet på resultatet (Bryman, 2002).  För denna undersökning 
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är det reliabiliteten av de strukturerade DOK-frågorna som är avgörande för denna 

studies reliabilitet. Anderberg & Dahlbergs1 undersökning visar på att DOKs 

frågeformulär håller god reliabilitet.

Interbedömarreliabiliteten avseende DOK är beroende av om de som genomför 

intervjuerna fått utbildning samt att intervjumaterialet och manualen för intervjun är 

väldefinierad. Hög interbedömarreliabilitet för DOK innebär att olika intervjuare 

uppfattar klienters svar på ett likvärdigt sätt. Anderberg och Dahlbergs (2007)

undersökning visar att DOK-intervjun överlag har en hög interbedömarreliabilitet, trots 

att vissa variabler i formuläret visar på skillnader. Validitet i undersökningen påverkas 

av i vilken grad och hur trovärdigt DOK-intervjuerna mäter och ger information om de 

företeelser som är relevanta för undersökningen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003). Anderberg och Dahlberg1 har undersökt DOK´s validitet utifrån jämförelser med 

data från de två intervjumetoderna DOK och ASI (Addiction Severity Index). Slutsatsen 

av undersökningen visade att validiteten för DOK´s inskrivningsintervju är mycket hög 

med undantag för de olika skattningsfrågorna som är av subjektiv karaktär och visar på 

en lägre grad av överensstämmelse. 

Insamling

Studien syftade till att undersöka om förutsättningarna till föräldraskap förändras hos 

föräldrar som genomgått behandling för missbruksproblem. För att genomföra detta 

krävdes ett upplägg med data både ”före” och ”efter” behandlingsinsatsen. Detta blev 

möjligt genom att nyttja datamaterial från en pågående studie av Anderberg

och Dahlberg2. Materialet omfattade ett DOK-underlag som inkluderar långformulärs-, 

inskrivnings- och uppföljningsintervjuer för individer som frivilligt deltagit i behandling 

för sina missbruksproblem.

_________________________________

1 Mats Anderberg och Mikael Dahlberg, personlig kommunikation den 12 december 2007

2 Mikael Dahlberg och Mats Anderberg studie syftade till att beskriva och diskutera på vilket sätt intervjumetoden DOK kan utgöra 
underlag för att utvärdera om klienter vid en behandlingsenhet inom missbrukarvården får sina hjälpbehov tillgodosedda under 
behandlingstiden. I sin helhet har deras forskningsprojekt granskats av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 2006-05-23 
(Dnr: 56/06) .
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Urvalet

Att ta del av andras material och nyttja det till studier, beskriver Bryman (2002) som ett 

bekvämlighetsurval. Denna urvalsstrategi beror vanligtvis på att forskare får möjlighet 

att studera ett urval bestående av individer vilka ofta är svåra att nå vid undersökningar. 

Vidare beskrivs att resultat från studier med bekvämlighetsurval som grund ofta blir en 

språngbräda för vidare forskning inom området. Bekvämlighetsurval innebär även 

svårigheter med att generalisera, eftersom studiens resultat inte kan ses som slutgiltigt 

för forskningområdet. 

Ett representativt urval är grundläggande för om resultatet för studien ska förmå att 

generaliseras och appliceras på andra grupper än det specifika underlaget i studien. 

Därför ska urvalet baseras på om det är representativt för den grupp man ämnar dra 

slutsatser kring (Bryman, 2002). Då ett icke slumpmässigt urval genomförts kan 

resultatet inte ses som representativt för den population studien har intresse av att belysa

dvs. föräldrar med missbruksproblematik. Deltagarna i DOK-underlaget är individer 

som tagit del av behandlande insatser i form av dygnsvård på ett behandlingshem för sin 

missbruksproblematik. 

Undersökningsgruppen utmärkte sig inte på ett sådant vis att man kan misstänka att de 

skiljer sig från andra föräldrar som genomgår behandling för missbruksproblem inom 

svensk öppenvård. Materialet härstammar från en karakteristisk behandlingsenhet i 

Sverige. På enheten arbetar man utifrån en systemteoretisk och kognitiv 

beteendeterapeutisk grund. Återfallsprevention samt social färdighetsträning är centrala 

delar i behandlingsarbetet. På enheten bedrivs nätverksarbete utifrån klienternas 

önskemål och behov. 

Underlaget för studien är således de individer som på behandlingsenheten intervjuats 

med lång-DOK-intervjun i samband med inskrivning på enheten och som har följts upp 

ca 6 månader efter avslutad behandling med hjälp av DOK`s uppföljningsintervju. 

Genom urvalet görs en selektion utifrån om man är förälder till barn under 18 år för att 

nå studiens undersökningsgrupp. Vidare studeras de avsnitt som i DOK berör 

drogrelaterad information, individernas uppväxtvillkor samt frågor som står i relation 

till studiens syfte, d.v.s. frågor som svarar på vilka förutsättningar till att utöva sitt 
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föräldraskap undersökningsgruppen hade vid inskrivning respektive uppföljning. 

Förutsättningar för att utöva sitt föräldraskap kan även påverkas av boendeform, 

ekonomiska förutsättningar, kriminalitet och psykisk hälsa, på grund av 

tidsbegränsningar hamnade fokus på relationsfrågor. De olika områdena belyses även ur 

ett könsperspektiv. 

Analysmetod

Valet av de DOK-frågor som används i undersökningen grundar sig på noggrann 

genomläsning av formulären och analys av i vilken grad olika frågor kunnat besvara 

studiens frågeställningar. Utifrån det genomfördes en sammanställning av intervjufrågor 

från DOK inskrivnings- och uppföljningsintervju som visat sig vara relevanta för 

studien. Datamaterialet tillhandahölls från Anderberg och Dahlberg i en SPSS 

(Statistical Package of Social Science) datafil. SPSS är ett dataprogram utformat för 

statistiska beräkningar.

Materialet redigerades utifrån studiens syfte och relevanta rubriker valdes ut som kunde 

svara på ställda frågeställningar. Detta sammanställdes till en komplett SPSS-fil för att 

möjliggöra analyser av longitudinell karaktär, dvs. bearbetning av inskrivnings- och 

uppföljningsdata. Vissa kvalitativa frågor har kvantifierats för att underlätta en 

kvantitativ analys. Först analyserades materialet som gällde hela enheten för att se om 

undersökningsgruppen i något avseende skilde sig från det fullständiga materialet. 

Därefter genomfördes ett uttag på de individer som utgjorde studiens 

undersökningsgrupp, föräldrar till barn under 18 år. Detta resulterade i en 

undersökningsgrupp bestående av 21 personer. 

För att kunna se hur föräldrarnas uppväxtmiljö sett ut, studerades variabler som berörde 

förekomsten av missbruk, psykiskt ohälsa samt fosterhemsplaceringar under uppväxten. 

För att mäta hur föräldrarnas förutsättningar kommit att förändras, valdes samtliga 

variabler som betraktades vara relevanta: vårdnadssituation, antal barn omhändertagna, 

levnadsform samt vilka förändringar som önskades. Samtliga variabler för att mäta 

förutsättningar för föräldraskap från inskrivningsformuläret testades mot motsvarande 

variabler i uppföljningsformuläret för att se om några förändringar ägt rum. Om det inte 

skett någon förändring eller om förändringen ansågs ologisk, gick vi vidare och sökte 
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orsaksförklaringar till resultatet. Orsaksförklaringar som undersöktes var dels om 

förälderns barn blivit myndig under perioden och därmed inte längre var relevant för 

undersökningen, men även förekomsten av återfall i missbruk inom gruppen 

analyserades som tänkbara förklaringar.  I flertalet av beräkningarna har könsaspekten 

redovisats utifrån syftet att studera skillnader och likheter mellan mammor och pappor i 

undersökningen.

Bearbetningen av data i SPSS genomfördes med stöd av Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagens (2003) handbok för det berörda dataprogrammet. Utifrån att antalet 

individer i studien inte uppfyllde den grad av kvantitet som möjliggör att hitta samband 

och signifikanta skillnader genomfördes inga Chi²-tester. När könsaspekten kvinna/man 

lyfts fram i tabellerna är kvantiteten även där för liten för att genomföra t-tester.  

Resultaten från genomförda beräkningar presenteras i den löpande texten, men även i 

tabeller där kvinnor och män är uppdelade. Utmärker sig resultatet på något vis beskrivs 

det i texten. En del frågor har omkodats (recode) i SPSS, motivering till omkodningen 

och förklaringar på hur detta genomförts sker kontinuerligt i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden

Materialet i undersökningen, DOK-intervjuerna, är insamlat som en del i det vardagliga 

behandlingsarbetet på den berörda behandlingsenheten. Detta påverkar två av de 

forskningsetiska kraven, informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet 

berör dels skyldigheten att informera individerna som intervjuas med DOK om att 

resultatet av intervjun kan komma att nyttjas som underlag vid forskning, men även att 

individens deltagande är frivilligt.  Strukturerade intervjuer kräver ett aktivt deltagande 

från intervjupersonen, vilket aktualiserar samtyckeskravet. I enlighet med detta krav ska 

deltagaren samtycka till sin medverkan samt vara medveten om att hon/han själv avgör i 

vilken grad hon/han önskar medverka.  

Policyn och riktlinjerna för genomförandet av DOK–intervjuer berör intervjuarens 

skyldighet att informera intervjupersonen om att materialet kan nyttjas vid forskning, att 

medverkan är frivilligt samt att personen själv har rätt att avgöra i vilken utsträckning 

man önskar svara på frågorna i formulären. Med utgångspunkt från att riktlinjerna för 
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DOK har tillfredsställts på enheten skall studiens datamaterial uppfylla både 

informationskravet och samtyckeskravet.

Ytterligare en viktig forskningsetisk aspekt är att uppgifter som kan härledas till 

undersökningsdeltagaren skall behandlas med största konfidentialitet. Uppfyllandet av 

detta krav innebär att ingen deltagare i undersökningen ska kunna härledas genom 

studerande av undersökningen samt att undersökningsmaterialet förvaras och skyddas 

från obehöriga. Med hänsyn till detta krav ges ingen närmare beskrivning av den 

aktuella behandlingsenheten där klienterna varit inskrivna. Klienternas individkoder har 

bytts ut till löpnummer då materialet kom i våra händer och det berörda materialet har 

förvarats skyddat. Slutligen är nyttjandekravet beaktat, då det berörda DOK-materialet 

enbart kommer att användas till den nu berörda studien.

RESULTAT

Resultaten från bearbetningen av DOK-materialet redovisas både i löpande text och i 

tabeller. För att ge en tydlig bild av resultaten redovisas det i antal individer och inte i 

procent. Då jämförelser görs mellan inskrivnings- och uppföljningsdata presenteras 

dessa främst i gemensamma tabeller. Genusperspektivet lyfts fram i nästan alla 

beräkningar. Resultatavsnittet avslutas med en resultatsammanfattning för att belysa det 

mest väsentliga som framkommit. 

Beskrivning av undersökningsgruppen

Materialet i studien är hämtad från en enhet inom den öppna missbruksvården som 

använder sig av DOK-systemet. Under 2007 var det 40 individer vid enheten som 

skrevs in i DOK systemet. Gruppen bestod av 23 kvinnor och 17 män. Samtliga har 

själva varit initiativtagare till kontakten med behandlingsenheten. Medelåldern ligger på 

36 år och närmare hälften av dem (42,5 %) uppger alkohol som primärdrog. 

Undersökningens syfte var att studera förändringar i relationen mellan föräldrar och 

deras barn, därför fordrades att en tillämpbar undersökningsgrupp togs fram. 
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Undersökningsgruppen kom att bestå av 21 individer, d.v.s. de personer vid enheten 

som uppgivit att de hade barn under 18 år. Könsfördelningen i gruppen är jämn, 11 

kvinnor och 10 män. Snittåldern är 38 år med ett spann på 25-54 år. En majoritet har 

nordiskt ursprung (20 st) och mer än hälften (52,4 %) har alkohol som sin primärdrog. 

Totalt är det 11 individer i gruppen som uppger att de återfallit i missbruk en eller flera 

gånger under den senaste sexmånadersperioden före uppföljningsintervjun. 

Tabell 1 Jämförelse mellan individer med barn respektive utan barn under 18 år (n=40).

Föräldrar till barn under 18 år Föräldrar utan barn under 18 år

Antal individer 21 19

Kvinnor 11 6

Män 10 13

Medelålder 38 år 34 år

Primärdrog alkohol 11 6

Primärdrog narkotika 7 8

Primärdrog 

narkotikaklassade läkemedel

3 5

Vårdtid i snitt 7 månader 2 dagar 7 månader 19 dagar

I tabell 1 jämförs gruppen med barn under 18 år, respektive utan barn under 18 år vid 

enheten. Tydligt blir att de två grupperna sinsemellan visar på fler likheter än 

differenser. Vad som skiljer undersökningsgruppen är, att medelåldern är något högre

och att gruppen i något högre grad har en alkoholproblematik.
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Uppväxtmiljö

I DOK-inskrivningsformulär finns frågor som berör respondentens uppväxtmiljö. Nedan 

presenteras frågor som berör eventuella fosterhemsplaceringar samt respondentens egen 

upplevelse kring förekomsten av missbruk och psykiska problem under uppväxten. 

I huvudsak har individerna i undersökningsgruppen vuxit upp med båda sina biologiska 

föräldrar. DOK-frågan ”Hur många tillfällen har du varit placerad i fosterfamilj?” har 

omkodats i SPSS till två kategorier, vilka svarar på om man någon gång varit 

fosterhemsplacerad under uppväxten eller inte. Totalt har en tredjedel av individerna    

(7 st) någon gång under uppväxten varit placerade i fosterfamilj, varav 5 är kvinnor och 

2 är män. 

I DOK-inskrivningsformulär ställs frågor kring förekomsten av missbruk alternativt 

psykiska problem under individens uppväxt. En majoritet (14 st) uppger att det förekom 

missbruk och/eller psykiska problem under deras uppväxt. Av dessa 14 personer är det 

10 som har vårdnaden om de egna barnen, varav två har barn som är omhändertagna. 

Vårdnadssituation 

I både DOK-inskrivnings- och uppföljningsformulär under avsnittet ”Familj och 

Umgänge” berörs vårdnadsfrågor. Förutom vårdnadsaspekter presenteras även vilken 

kontakt man har med barn som inte bor hemma.

Intervjufrågan ”antal barn utan egen/gemensam vårdnad” ger en beskrivning av hur 

många i gruppen som vid inskrivning respektive uppföljning inte har egen/gemensam 

vårdnad om något/några av sina barn.
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Tabell 2 Vårdnadssituationen vid inskrivning respektive uppföljning (n=21)

Vårdnadssituation vid inskrivning Vårdnadssituation vid uppföljning

Har vårdnaden Har inte vårdnaden Har vårdnaden Har inte vårdnaden

Män 7 3 6 4

Kvinnor 8 3 9 2

Totalt 15 6 15 6

Tabell 2 åskådliggör att 6 individer inte hade vårdnaden om sina barn vare sig vid 

inskrivning eller vid uppföljning. Men individuella förändringar går att utläsa, då 

ytterligare en man har förlorat vårdnaden och en kvinna fått tillbaka vårdnaden om ett 

barn.

Frågan ”varav antal barn omhändertagna och placerade utanför hemmet” är en 

följdfråga till vårdnadsfrågan. Av de 15 föräldrar som uppger att de har egen/gemensam 

vårdnad om något barn, anger 4 (3 kvinnor och 1 man) att barnen är omhändertagna 

både vid inskrivnings- och uppföljningsintervjun. För de fyra föräldrar vars barn 

fortfarande var omhändertagna hade inte relationen till barnen förändrats mer än ytterst 

marginellt. Dessa föräldrar uppger samtliga att de återfallit i missbruk vid flera tillfällen 

efter utskrivningen.

Då det inte finns nämnvärda förändringar avseende vårdnadsfrågan för gruppen, 

analyserades om de 6 föräldrar som inte hade vårdnad om barnen fått en förändrad 

kontakt med sina barn vid uppföljningen. Detta gavs möjlighet genom frågan ”hur ofta 

har du kontakt med ej hemmavarande egna barn?”.  Svaren omkodades till 3 nya 

kategorier.

 Enstaka tillfällen (t.ex. aldrig, enstaka tillfällen)

 Varje vecka (t.ex. 1 dag/v, 2-3 dagar/v, 4-6 dagar/v)

 Dagligen
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Tabell 3 Kontakt med ej hemmavarande barn vid inskrivning respektive uppföljning (n=6).

Kontakt med ej hemmavarande barn 

inskrivning

Kontakt med ej hemmavarande barn 

uppföljning

Enstaka tillfällen Varje vecka Enstaka tillfällen Varje vecka

Män 3 0 1 2

Kvinnor 0 3 0 2

Totalt 3 3 1 4

Tabell 3 illustrerar hur kontakten mellan föräldrar och barn förändrades under den 

studerade perioden. Två av männen hade tätare kontakt med barnen vid uppföljningen 

än vid inskrivningen. Uppgift saknades om en kvinna vid uppföljning, för de andra 

kvinnorna fanns en kontakt varje vecka både vid inskrivning och vid uppföljning. 

Analys av om de sex föräldrarna var drogfria visar att tre återfallit i missbruk en eller 

flera gånger under sexmånadsperioden efter behandling.

Familj och livssituation 

Nedan redovisas resultat utifrån frågeområden ”Boende & levnadsform” samt ”Familj 

& umgänge”, vilka berörs i inskrivnings- och uppföljningsformulären. Upplevelsen av 

stöd från de egna barnen och önskan att förändra något i sin levnadsform presenteras. 

Detta ställs mot svar på om den önskade förändringen har utvecklats positivt vid 

uppföljningen. 

På DOK-frågan ”Är de egna barnen ett stöd för dig?” i inskrivningsintervjun, svarade 

en majoritet (17 st) att de ansåg detta. Resultatet i uppföljningsintervjun är snarlik, då 

16 uppger att barnet är ett stöd. De barn som uppges vara ett stöd kan även innefatta 

barn som är vuxna och myndiga.

Frågan ”Vilken har din huvudsakliga levnadsform varit de senaste 30 dagarna” i 

inskrivnings- och uppföljningsintervjun har i DOK-formuläret flera svarsalternativ. Vi 
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har omkodat svarsalternativen till två kategorier för om man levt med barn eller levt 

utan barn. Det finns ett bortfall på en individ vid inskrivningsintervjun.

Tabell 4 Levnadsform de senaste 30 dagarna före inskrivnings- och uppföljningsintervjun (n=21)

Levnadsform vid inskrivning Levnadsform vid uppföljning

Lever med barn Lever utan barn Lever med barn Lever utan barn

Män 0 9 0 10

Kvinnor 5 6 2 9

Totalt 5 15 2 19

Tabell 4 visar att 15 individer lever utan sina barn vid inskrivning. Vid uppföljning är 

det 19 individer som lever utan sina barn. Särskilt noterbart är att samtliga män vid båda 

tillfällena uppger att de lever utan barn. 

Av de 19 individer som vid uppföljningen inte lever med sina barn har 11 återfallit i 

missbruk med sin primärdrog under perioden från utskrivningen till tidpunkten för 

uppföljningsintervjun sex månader senare. 

DOK-inskrivningsintervjufrågan ”Är det något i din levnadsform du skulle vilja 

förändra?”, besvarades jakande av 19 individer i undersökningsgruppen. Personerna 

fick sedan svara på följdfrågan ”Om ja, vad är viktigast att förändra i så fall?” Svaren 

operationaliserades till 4 kategorier.  

 Leva/bo med barn/barnen (t.ex. få hem barnen, mer umgänge med barnen).

 Leva/bo med partner (t.ex. träffa ny partner, blir tillsammans med min f.d. fru).

 Leva drogfri (t.ex. bli drogfri, bli nykter).

 Självständighet
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Tabell 5 Om ja, vad är viktigaste att förändra i så fall? (n=19) 

Leva med 

barn/barnen

Leva med 

partner
Leva drogfritt Självständighet

Män 3 2 4 0

Kvinnor 6 0 3 1

Totalt 9 2 7 1

Tabell 5 åskådliggör att det var 9 föräldrar som uppgav barnen som det viktigaste att 

förändra i sin levnadsform. Kvinnor svarade i högre utsträckning än männen att de ville 

leva tillsammans med sina barn. Fler i undersökningsgruppen ville leva med barnen än 

att leva drogfritt. 

I uppföljningsformuläret frågas ”Har det skett någon förändring av det du uppgav som 

viktigast att förändra med din levnadsform under inskrivningsperioden?”. Utifrån 

frågan kan man få en uppfattning om hur de 9 föräldrarnas förhoppningar om förändring 

avseende att leva med de egna barnen utfallit efter behandlingen. 

Tabell 6 Har det skett någon förändring av det som uppgavs som viktigast? (n=9)

Ingen förändring Bättre Mycket bättre

Män 1 1 1

Kvinnor 1 2 3

Totalt 2 3 4

Tabell 6 visar hur levnadsformen ser ut för de 9 som tidigare svarat att de ville förändra 

sin levnadssituation med barnen. Näst intill alla uppger att det skett en förändring i 

positiv riktning sex månader efter att deras behandling avslutats. 

Förändring av relationer

Under avsnittet ”Familj och umgänge” i inskrivningsformuläret nås information kring 

om individerna i undersökningsgruppen önskade förändra något i sina relationer. En 
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analys om den önskade förändringen skett beskrivs slutligen utifrån berörd fråga i 

uppföljningsintervjun. 

Vid inskrivning ställs DOK-intervjufrågan ”Är det något i dina relationer du skulle 

vilja förändra?”. 17 individer svarade att de önskade förändra något i sina relationer. 

Personerna fick sedan svara på följdfrågan ”Om ja, vad är det viktigaste att förändra i 

så fall?” Svaren operationaliserades till 3 nya kategorier.

 Relationen till barn/barnen (t.ex. bättre kontakt med dottern, mer kontakt med 

barnen)

 Relationer till andra vuxna (t.ex. komma närmare min man, få fler vänner, ha 

vänner) 

 Personlig utveckling ( t.ex. kunna känna tillit, hålla det jag lovar)

Tabell 7 Vad uppges som viktigast att förändra i relationerna? (n=17)

Relationen till 

barn/barnen

Relationer till andra 

vuxna
Personlig utveckling

Män 6 2 1

Kvinnor 2 3 3

Totalt 8 5 4

Tabell 7 visar att fler män (6 st) än kvinnor (2 st) uppger att relationen till barnen är det 

viktigaste att förändra. Andra saker som uppgavs som betydelsefulla är relationen till 

andra vuxna, men även att man vill genomgå en personlig utveckling.

I uppföljningsformuläret ges möjlighet att svara på om en förändring skett via 

skattningsfrågan ”Har det skett någon förändring av det du angav som viktigast för dig 

att förändra vad gäller dina relationer under inskrivningsperioden?”
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Tabell 8 Har den förändring i relationerna du önskade skett? (n=8)

Ingen förändring Bättre Mycket bättre

Män 3 0 3

Kvinnor 0 1 1

Totalt 3 1 4

Tabell 8 uppvisar att för de 8 som uppgett att de ville förändra sin relation till barnen 

har de två kvinnornas relation blivit bättre. För männen är det 3 som upplever 

situationen som oförändrad medan 3 fått en mycket bättre relation.  Individerna hade 

även möjlighet att svara sämre och mycket sämre på frågan, men ingen uppgav det.

Resultatsammanfattning

En majoritet i undersökningsgruppens uppger att deras uppväxtmiljö var präglad av 

psykisk ohälsa och missbruk. Vidare visar resultatet att vårdnadssituationen inte har 

förändrats under perioden mellan inskrivnings- och uppföljningsintervjun. Man kan se 

en önskan från föräldrarna om att förbättra levnadsformen, relationen och kontakten till 

barnen. Kvinnor uppger i högre grad än männen att de vill förändra levnadsformen 

medan männen önskar öka relationen till barnen i högre grad än kvinnorna. Näst intill 

genomgående beskrivs barnen som ett stöd. Även om det är ett marginellt antal som 

lever tillsammans med barnen och därmed har en vardagskontakt med barnen, kan man 

se att det under perioden kommit att utvecklas positiva förändringar för många föräldrar 

i bland annat kontakten och relationen mellan föräldrarna och deras barn. 

DISKUSSION

Studiens övergripande syfte var att studera om föräldrars förutsättningar för att utöva 

sitt föräldraskap förändrades i samband med behandling för missbruksproblem. Ett 

delsyfte var att analysera hur dessa föräldrars uppväxtvillkor sett ut och om 

förutsättningarna i föräldraskapet skiljer sig beroende av om man är mamma eller 
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pappa. Undersökningsgruppen var väldigt liten, på grund av detta kommer resultatet 

tolkas med stor försiktighet.

Resultatdiskussion

Föräldrarnas uppväxtvillkor

Resultatet av undersökningen åskådliggör att hälften av föräldrarna som vuxit upp med

missbruk och/eller psykisk ohälsa, har förlorat vårdnaden om sina barn. Dessutom hade 

en fjärdedel av föräldrarna någon gång under uppväxten levt i fosterhem. Resultatet har 

stöd i forskningen som visar att fosterhemsplaceringar, missbruk och psykisk ohälsa är 

riskfaktorer för utvecklandet av en missbruksproblematik (Berglund, 2000; Johansson 

& Wirbing, 2006; Remaeus, 2004; Thundal, 2001; Trulsson, 2006). 

Att den egna uppväxten påverkar människan in i vuxenlivet och det egna föräldraskapet 

bekräftas av både Bowlby (1994) och Karlsson och Öberg (2004). Ett sannolikt 

antagande är att samtliga barn till föräldrarna i undersökningsgruppen har utsatts för 

riskfaktorn ”missbruk i uppväxten”. En missbrukande förälder försummar ofta barnens 

behov och föräldraskapet blir präglat av förälderns missbruksidentitet. 

Föräldrarna bär på en medvetenhet om att komponenterna missbruk och barn inte hör 

ihop, beskriver Bangura Arvidsson (2003) och Skårner och Regnér (2003). Denna form 

av medvetenhet kan ligga till grund för att barnen och föräldraskapet ofta blir den 

drivande faktorn för att leva ett drogfritt liv. Trots drogfrihet kommer faktorer som den 

egna uppväxten och erfarenheterna från livet som missbrukare att prägla förälderns 

handlingsmönster. Förändringsprocessen är lång, sättet att leva, den egna identiteten och 

föräldraskapet tar tid att omdana. För att en förändring ska ske krävs även en 

medvetenhet kring vilka beteenden och handlingsmönster man bär med sig. 

Att föräldrarnas uppväxtvillkor har varit svåra kan ses i resultatet och därtill beskriver 

Bangura Arvidsson (2003) att denna föräldragrupp ofta saknar förebilder för ett gott 

föräldraskap. Därmed kan föräldrar med en missbruksproblematik inte bara ha behov av 

behandling för en drogfrihet, utan även mot föräldraskapet. De föräldrar som inte har 

goda referensramar för vad ett gott föräldraskap innebär, kan bli hämmande i 
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föräldrautövandet p.g.a. rädslan att skada barnen. Gustav Johnsson myntade begreppet 

”det sociala arvet”- att man inte bara ärver egenskaper från föräldrarna utan också deras 

sociala svårigheter. Är föräldern inte medveten om sina destruktiva handlingsmönster är 

det troligt att de för dem vidare i föräldraskapet, vilket troligen gör att även barnen 

tillägnar sig samma beteende.  

Missbrukande föräldrar ska enligt Johansson & Pennerborn (2007) uttrycka en önskan 

om att få stöd i sitt föräldraskap. Utifrån resonemanget att barnen är en drivkraft till 

drogfrihet är det sannolikt att föräldrarna även är mottagliga för stödjande insatser i sitt 

föräldraskap. Barnombudsmannen (2007) har uppmärksammat behovet att stödja 

missbrukande föräldrar i deras föräldraskap utifrån ett barnperspektiv. Ur ett 

föräldraperspektiv blir det således en betydande insats då misslyckande i föräldraskapet 

kan leda till en känsla av att vara stigmatiserad. Då ökar risken att föräldern ska återgå i 

missbruk, vilket även påtalas av Andersson (1995), Hilte (2000) och Trulsson m.fl., 

(1997). 

Hur har föräldrarnas förutsättningar förändrats

Att många föräldrar med missbruksproblem bär på en rädsla för att förlora vårdnaden 

om sina barn då de söker behandling beskriver Raine (2001), Bangura Arvidsson, 

(2003) och Remaeus (2004).  För detta ges inget stöd i resultatet (se tabell 2), dock hade 

ingen av föräldrarna som förlorat vårdnaden återfått den sex månader efter avslutad 

behandling.  Få föräldrar levde med barnen innan behandling och ännu färre levde med 

dem efter (se tabell 5 och tabell 6), detta till trots att de flesta föräldrarna har vårdnaden 

om barnen. 

Resultatet kan åskådliggöras ur två perspektiv som båda är tecken på svårigheter en 

förälder med missbruksproblematik kan ha i sitt föräldraskap.  Den ena infallsvinkeln är 

att föräldrarna under behandlingsperiod fått förståelse om att de har svårigheter att 

tillgodose barnens behov. Medvetenhet om att man som förälder brister i att ge barnen 

en grundtrygghet i vardagen som bland annat Barnard och McKeganey (2004),

Bengtsson & Gavelin (2004), Cork (1985) och Greif och Drechsler (1993) beskriver kan 

innebära att föräldrar känner att de behöver tid för att stärka sig själva för att senare 

kunna fungera i ett gott föräldraskap.
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Den andra infallsvinkeln berör det faktum att flera av föräldrarna återfallit i missbruk 

efter behandlingen. En rad författare (Blomqvist 1999; Skårner, 2001; Skårner & 

Regnér, 2003) redogör för hur de nyligen drogfria föräldrarna finner styrka i den egna 

familjen inför att leva drogfritt. Både rusupplevelsen och missbruksidentiteten kan 

kompenseras med en samhörighet och meningsfullhet i relationer till barnen och andra 

anhöriga. Utifrån att samhörigheten med närstående kan vara en bidragande faktor till 

att föräldrar lyckas med sin drogfrihet, borde även avsaknaden av samhörighet påverka 

individen. 

Om förhoppningen att stärka relationen till barnen varit en drivkraft kan återfallsantalet 

vara beroende av att föräldrarna trots drogfrihet inte släpptes in i föräldraskapet, vilket 

resultatet avseende levnad med barnen kan tyda på. Separationer från barnen kan leda 

till ett accelererat missbruk hävdar Trulsson (2006), vilket kan bekräfta resonemanget 

om att avsaknaden av vardagskontakt med barnen bidrar till en ökad återfallsrisk. 

Genomgående i resultatet tydliggörs den viktiga del barn har i föräldrarnas liv. Lika 

många föräldrar ville leva med sina barn som att leva drogfritt (se tabell 5). Detta

resultat behöver inte betyda att föräldrarna har svarat på två skilda saker. Det kan vara 

så att föräldrarna insett att de inte klarar av att leva med barnen om de inte lever 

drogfritt. Men samtidigt kan det vara lättare som förälder att uppge att man vill leva 

med barnen än att säga att man vill ha ett drogfritt liv. Detta tyder på att när föräldern 

kommer i behandling vill de inte bara ha hjälp och stöttning i sin väg mot ett drogfritt 

liv, utan även bli stöttade i sin föräldraroll som anses minst lika viktig, vilket även 

påtalas av Skårner och Regnérs (2003).     

Föräldrarna uppgav genom skattningsfrågor att relationen till barnen blivit bättre och att 

de ansåg att de levde mer med sina barn efter att behandlingen avslutades, vilket inte 

kunde bekräftas i resultatet (se tabell 6 och tabell 8). En förklaring är att relationerna 

och förhållandena har utvecklats i positiv riktning t.ex. genom ökat umgänge men att 

detta inte visade sig genom föräldrarnas svar. Ytterligare en förklaring grundar sig på att 

skattningsfrågorna är av subjektiv karaktär. Att föräldrarna har en upplevelse om att 

förhållandena till barnen förbättrats kan därav förklara det positiva utfallet på 

skattningsfrågorna. Utifrån att förälderns egna upplevelser kring sitt föräldraskap i hög 

grad kan påverka det egna måendet men även missbruket, borde deras subjektiva 
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upplevelse betraktas som ett positivt resultat. Att bära en positiv upplevelse om att deras 

förväntningar kring att utveckla förhållandet till barnen inträffat, kan vara en faktor som 

medverkar till att motivationen inför att leva drogfritt har stärkts. 

Skillnader och likheter mellan mammor och pappor 

Avseende vårdnadsförhållandena (se tabell 2), visade inte resultatet på några skillnader 

mellan mammor och pappor. Resultatet kan ses som positivt ur ett manligt perspektiv,

då pappor som levt med ett aktivt missbruk i högre utsträckning än kvinnor ifrågasätts 

som lämpliga föräldrar (Connell, 1999; Trulsson, 2003). Att mammorna och papporna 

är jämbördiga avseende vårdnadssituationen innebär även att de har jämngoda 

förutsättningar att utveckla sina relationer till barnen. 

Vid analyser av levnadsformen (se tabell 4) bekräftades delvis i litteraturen med

avseende att mammor med en missbruksproblematik i högre grad kan utöva sitt 

föräldraskap i vardagen än vad pappor med en missbruksproblematik får möjlighet till 

(Trulsson, 2003). Förklaringarna till att samtliga män levde utan sina barn kan man se i 

belysning av Skårner (2001) och Bangura Arvidsson (2003) som beskriver hur den 

missbrukande pappan kan undanhållas från att utöva sitt föräldraskap. Det kan vara 

myndigheter som inte tillåter pappor att utöva sitt föräldraskap genom exempelvis 

begränsad umgängesrätt, men även att barnets mamma inte släpper in pappan på grund 

av dennes missbruk. Pappornas frånvaro kan även vara beroende av att de saknat 

förebilder i ett gott faderskap och därav inte vågar agera i det egna föräldraskapet och 

håller sig undan med syfte att skydda barnen (Bangura Arvidsson, 2003).

Även om resultatet visade att det förekom att mammor i högre utsträckning levt 

tillsammans med sina barn, var de ett fåtal och antalet hade minskat vid uppföljning.

Möjliga förklaringar är att kvinnan självmant eller med tvång lämnat över 

vardagsansvaret för barnen hos pappan eller annan anhörig (Trulsson, 2006; Trulssons 

m.fl., 1997).  

Flera kvinnor beskrev att förändring av levnadsformen (se tabell 5) var viktig i 

förhållande till att leva med de egna barnen. Mest betydelsefullt för män var att leva 
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drogfritt, följt av att leva med barnen. Kategorin levnad för undersökningsgruppen berör 

dels att bo med sina barn, men även att få ett ökat umgänge. 

Att kvinnor i högre grad önskar leva med barnen kan vara beroende av deras egen syn 

på sig själva som misslyckade mödrar, men även att de upplever sig stigmatiserade av 

samhället om deras barn tas ifrån dem (Andersson, 1995; Hilte, 2000; Trulsson, Länne

& Nötesjö, 1997). En insikt om att ett drogfritt liv är förutsättningen för deras 

föräldraskap, kan vara förklaringen till att papporna i lägre grad uppger att leva med 

barnen är viktigast. Att bo med barnen kan av männen upplevas som en för stor 

förhoppning. Detta kan bero på att denna grupp pappor sällan fått ta en föräldraroll i 

barnens liv och att de därmed har en bristande identitet som föräldrar. 

Avseende önskan om att förändra relationen (se tabell 7), visade kvinnorna på behov av 

att utveckla sig själva (personlig utveckling), men även att få bättre relationer till andra 

vuxna. Litteraturen beskriver även hur barnen kan komma i kläm på grund av kvinnans 

relation till en partner, men även beroende av hennes dåliga mående (Moy, Bayliss, 

Firth, Leggate & Wood, 2006; Spak m.fl., 2007; Trulsson, 2006). Att mammorna i 

studien upplever att de redan har en fungerade relation till barnen kan vara ytterligare en 

förklaring till varför barnen inte kommer som första prioritet vid förändringar av 

relationer. 

Till skillnad från kvinnorna svarar männen i mycket högre utsträckning att barnen var 

viktigast att förändra relation till, vilket intygar den önskan om relation och kontakt med 

barnen som bland annat Skårner (2001) beskriver att pappor med missbruksproblematik 

har. Papporna utmärkte sig avseende att situationen förändrats i positiv riktning vid 

uppföljningsintervjun (se tabell 8). Hälften av papporna som uttryckte ett behov av att 

förbättra sina relationer till barnen uppgav att en mycket positiv förändring ägt rum.  Då 

papporna vanligtvis hindras från att utöva sitt föräldraskap på grund av sitt 

droganvändande, kan detta tyda på att de tillfrisknat i sitt missbruk. Resultatet för dessa 

pappor (samt två kvinnor) kan anses bekräfta att behandling och drogfrihet många 

gånger leder till förbättrade relationer till anhöriga, vilket även Blomqvist (1999), 

Skårner, (2001) och Skårner & Regnér (2003) belyst. 
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Även om könsfördelningen i gruppen är jämn, är det fortfarande ett litet antal i 

underlaget och därav blir det svårt att se på några större skillnader och likheter mellan 

könen. Störst likhet mellan mammorna och papporna är, att näst intill samtliga uppger 

att deras barn är ett stöd för dem. Vi tror att föräldrarna ser sina barn främst som ett 

mentalt stöd och därmed som en drivkraft. Detta resultat tycks bekräfta resonemanget

om att barnen har en emotionellt viktig roll för föräldrar med en missbruksproblematik,

oberoende av om de är mammor eller pappor (Meier, Donmall & McElduff, 2004; 

Skårner, 2001; Skårner & Regnér, 2003). 

Diskussionssammanfattning

Näst intill samtliga i undersökningsgruppen lyfte barnen som en viktig del i deras liv. 

Avseende deltagarnas rättsliga förutsättningar (vårdnaden) att agera i sitt föräldraskap,

var resultatet positivt för gruppen. Att barnen inte blivit en större del av föräldrarnas 

vardagsliv tiden efter behandling, tyder på att det saknas förutsättningar för att fullgott 

kunna agera i föräldraskapet. Majoriteten av undersökningsdeltagarna har själva en 

uppväxt som kan beskrivas som problematisk. Därmed är det sannolikt att många saknar 

referensramar för en god uppväxt och gott föräldraskap. Föräldrarna är i behov av 

stödjande insatser för att stärka sitt föräldraskap och där med tryggar den egna 

föräldraidentiteten. Föräldrarna har själva en positiv bild av att en förändring har ägt 

rum. Den egna positiva upplevelsen kan även ses som en förbättrad förutsättning i 

föräldraskapet. Vad som särskiljer papporna från mammorna är främst att de tycks vara 

försiktigare i sina förväntningar på vad som är möjligt i det egna föräldraskapet. 

Metoddiskussion

Användandet av ett beprövat instrument som DOK innebär att pålitligheten avseende 

studiens resultat är mycket god. DOK som formulär och då främst 

inskrivningsintervjun, har granskats med positiva resultat avseende validitet, reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. Användandet av uppföljningsintervjun är inte lika utbrett 

som inskrivningsintervjun och har således inte heller granskats i samma omfattning, 

dock borde de två strukturerade intervjuformulären hålla likvärdig standard, då de är 

snarlika i sin utformning. 
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Båda formulären är omfångsrika och innehåller intervjufrågor som besvarat studiens 

syfte och frågeställningar. Med hjälp av DOK-data som underlag för studien har vi nått 

ett före- och ett efterperspektiv avseende föräldrars förutsättningar till att utöva sitt 

föräldraskap. Med en annan insamlingsmetod för datamaterial skulle detta varit svårt att 

nå beroende av tidsramarna för studien.  DOK-intervjuerna har givit en bild av 

föräldrarnas förutsättningar till föräldraskap, samt faktiska förändringar i både 

förutsättningarna och relationerna till de egna barnen. Utifrån frågor av beskrivande och 

subjektiv karaktär nås en glimt av hur och om föräldrarna önskar förändra sina 

relationer till barnen. 

För att studien skulle vara möjlig att genomföras fordrades ett material som omfattade 

lång DOK-data både från inskrivnings- och uppföljningsintervjuerna, men även att 

materialet bestod av en jämn könsfördelning. Det forskningsmaterial som kom att 

nyttjas var det som till största delen motsvarade våra önskningar och behov. 

Användandet av andra forskares material har inneburit att vi inte kunnat påverka 

undersökningsgruppens storlek, eller granska eventuella bortfall.  Ett större underlag 

hade inte inneburit svårare bearbetning, utan hade istället medfört att 

sambandsberäkningar samt generaliseringar hade varit möjligt att genomföra. En 

nackdel med bekvämlighetsurval är svårigheten med att generalisera sitt resultat.

Materialet för studien var litet, men studien och dess resultat kan ha en betydelsefull 

funktion som pilotundersökning inför vidare studier. Vissa tendenser har framkommit i 

resultatet, vilka kan ge värdefull information om målgruppen föräldrar med en 

missbruksproblematiks situation och behov i behandling. 

Val av frågor i DOK-formulären har diskuterats och analyserats. Vi anser att korrekta 

val har genomförts utifrån de frågor som materialet tillhandahöll för att besvara syfte 

och frågeställningar på ett relevant sätt. Några frågor vi använt oss av är av subjektiv 

karaktär t.ex. frågan; förekom det missbruk under din uppväxt?. Frågan kanske inte 

besvarats utifrån hur professionella inom missbruksområdet skulle ha definierat 

förekomsten av missbruk, men vi menar att svaren ger en bild av förälderns egen

upplevelse av förekomsten av missbruk och således anser vi frågan relevant för studiens 

resultat. Även skattningsfrågor har använts t.ex. Har det skett någon förändring av det 

du uppgav som viktigast att förändra med din levnadsform under 
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inskrivningsperioden?. Frågan besvaras subjektivt via svar som sämre, ingen förändring 

eller bättre. Denna form av frågor har en lägre validitet, då de visar på lägre grad av 

överensstämmelse. Föräldrarna kan här svara att situationen blivit mycket bättre utifrån 

sin upplevelse av en positiv förändring, men det ger ingen objektiv definition på att 

situationen faktiskt är förbättrad. 

Det har funnit svårigheter att genom DOKs uppföljningsintervju och berört datamaterial 

att finna svar på om undersökningsgruppen idag lever drogfritt. Den fråga som 

uppfattats vara mest lämplig att använda berör antal återfall individen haft då utifrån 

primärdrog. Vi har uppfattningen att återfall i sig kan vara en naturlig del i 

förändringsprocessen mot ett drogfritt liv, därav ger frågan inte svar utan enbart 

indikationer på ett eventuellt fortsatt drogmissbruk. 

Då klientintervjuer inte är tillåtna på c-nivå, var denna undersökningsgrupp och den 

kvantitativa metoden mest lämplig då vi önskade nå föräldrarnas egna svar och inte de 

professionellas (socialarbetare, behandlingspedagogers) syn på klienternas föräldraskap 

och hur de förändras i behandling. Att undersöka och försöka mäta mjuka variabler 

såsom relationer via den kvantitativa metoden utifrån formulär som vi själva inte 

formulerat, har varit mycket intressant men även utmanande. I överensstämmelse med 

den kvantitativa metodens önskan om objektivitet, har vi strävat efter att bära en neutral 

hållning under arbetet med uppsatsen. 

Klientintervjuer utifrån en kvalitativ metod skulle ha kunna ge större emotionellt djup 

för studien och belyst föräldrarnas affekt för de förändringar eller de uteblivna 

förändringarna som kommit att gestaltas i resultatet.  En sådan studie kanske skulle ha 

väckt mer intresse för forskningsområdet, föräldrars relationer och förändringar av 

relationer till barn och därmed i större utsträckning bidragit till att området fått den 

uppmärksamhet den är värd och av oss uppfattas vara i behov av. 

Slutsatser/implikationer

Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det av vikt att lyfta kunskapen om att 

föräldraskapet är en stark drivkraft inför drogfrihet, oberoende av om man är mamma 

eller pappa. Därtill krävs det en medvetenhet om att ett misslyckande i föräldraskapet 



32

kan bidra till att förälderns missbruk accelererar. Att som behandlingspedagog ge 

bekräftelse åt en individs föräldraskap och att trygga föräldraidentiteten kan bidra till att 

förutsättningarna för ett gott föräldraskap förbättras. Därtill kan det medverka till att 

föräldern vågar agera utifrån sina förutsättningar i föräldraskapet, vilket många tycks 

vara hämmande ifrån att göra. Behandlingspedagoger bär på kunskapen om att missbruk 

är en problematik som påverkar fler än den som brukar drogen. Barnen till en 

missbrukande förälder drabbas ofta hårt, vilket kan prägla dem in i vuxenlivet. Detta gör 

att det är ytterst relevant att uppmärksamma och stödja varje förälders enskilda behov.

För att med ett större djup mäta hur föräldrars förutsättningar till sitt föräldraskap 

förändras, krävs ett större urval och ett undersökningsinstrument som kompletterar 

frågorna i DOK-formuläret. Vidare studier som ger klarläggande till hur man inom 

missbruksvården kan arbeta för att förbättra föräldrarnas förutsättningar till sitt 

föräldraskap, kan bidra till bättre relationer mellan föräldrarna och barn och därmed 

fylla en viktig del inom framtida forskning.

Slutsatsen är att föräldrarna har relativt goda förutsättningar att utöva sitt föräldraskap. 

Det finns dock ett behov av riktade behandlingsinsatser för att man ska kunna ta tillvara 

på föräldraskapet. Tendenser tyder på att pappor har större behov än mammor att bli 

stärkta i sin föräldraidentitet. Beroende på hur respondenternas egna uppväxtvillkor har 

sett ut, kan olika påverkan ske på det egna föräldraskapet.
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