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SAMMANFATTNING

Syftet med undersökningen var att belysa hur barn till missbrukande mammor påverkas, samt
att klarlägga hur denna påverkan, enligt intervjupersonernas erfarenheter, skulle kunna 
komma att inverka på barnen och dessas utveckling. Vi har även undersökt hur barnen 
påverkas av att finnas med i mammans missbruksbehandling, och hur behandlingen ser ut för 
att barnens behov skall tillgodoses under denna period. Frågeställningarna var: Vilken 
påverkan kan mammors missbruk medföra på deras barn? Hur påverkas barn av att vistas 
tillsammans med sina mammor i deras missbruksbehandling? samt Hur ser behandlingen ut 
för att barns behov skall kunna tillgodoses under mammans behandlingsperiod? Intervjuerna 
genomfördes med tre behandlare vid ett mamma-barn behandlingshem. Metoden som 
användes var kvalitativ intervju med ett halvstrukturerat upplägg och vi använde oss av 
intervjuguide som redskap. Intervjuerna tolkades hermeneutiskt. Resultatet visade på att barn 
oftast uppnår goda resultat i vistandet tillsammans med mamman i hennes behandling. 



FÖRORD

Vi vill framförallt tacka de medverkande behandlarna, vid mamma-barn behandlingshemmet, 
där vi gavs möjlighet till att utföra våra intervjuer. Utan ert samarbete och tillmötesgående 
framförande, hade denna undersökning inte kunnat genomföras på ett kvalitativt vis.

Kerstin Köhlin, uppsatsens handledare, vill vi även tacka för alla goda råd, ditt stöd och att du 
alltid har funnits med oss under dessa månaders hårda arbete.

Växjö 2006-03-04

Jenny och Theres 
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INLEDNING  

Det finns mycket skrivet och dokumenterat kring studier och undersökningar av kvinnor i 
missbruksbehandling. I många av dessa studier har det framkommit att genom att låta 
kvinnorna bo tillsammans med sina barn under sin behandlingstid har de uppnått flera positiva 
effekter, framförallt ett längre kvarstannande i behandlingen. Ett stort antal undersökningar 
visar även på att centrala riskfaktorer som följer barn till missbrukande mammor finns klara.
Dokumentation kring de effekter och den påverkan som mammans missbruk hade på barnen 
och de livsöden som följde dem, lyser dock ofta med sin frånvaro. 

Efter ett studiebesök vid ett mamma-barn behandlingshem i södra Sverige, under hösten 2004, 
kom vi att fundera mer på barnen till dessa missbrukande kvinnor och kring vilken påverkan 
deras deltagande i mammornas behandling har på dem. 

I denna uppsats vill vi därför studera behandling av missbrukande mammor och den påverkan 
detta har på deras barn. Störst fokus vill vi lägga på barnen och den påverkan vistelsen i 
mammornas behandling har på dem, både socialt och utvecklingsmässigt, samt på de insatser 
som görs för att tillgodose deras behov under behandlingstiden.

Eftersom det finns så pass få mamma-barn behandlingshem runt om i Sverige samt p.g.a. det
faktum att det förekommer väldigt lite dokumentation kring denna typ av behandlingsform, 
tror vi oss, genom att lägga fokus på barnen, kunna bidra till ökad och ny kunskap inom 
ämnet. Detta anser vi kunna bidra till att göra ämnet intressant ur ett behandlingspedagogiskt 
perspektiv.

BAKGRUND  

Tidigare forskning

En studie har baserats på data som insamlats om kvinnor och barn inskrivna vid Residential 
Women and Children (RWC) och vid Pregnant and Postpartum Women (PPW) program. 
Studien grundades av amerikanska The Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration/Center for Substance Abuse Treatment (CSAT) och datainsamlingen från 50 
projekt (26 RWC och 24 PPW) skedde 1996-2000. Denna studie visade bl.a. på det att även 
om det finns mycket skrivet om de potentiella risker som ett missbruk hos en förälder kan 
vålla deras barn, finns det väldigt lite konsekvent dokumentation kring de livssituationer som
följer dessa barn (Conners, Bradley, Whiteside Mansell, Liu, Roberts, Burgdorf & Herrell, 
2004).

Missbrukets påverkan på familjen

I vilken utsträckning ett barn påverkas eller skadas av att växa upp i en missbrukande familj, 
har samband med vilken påverkan själva missbruket i sig har på övriga familjen, både 
ekonomiskt och socialt, skriver Killén (1996). Oavsett om det endast är en förälder som 
missbrukar eller om det är båda, påverkas hela familjen mer eller mindre av detta. I de fall där 
det endast finns en missbrukande förälder, kan avsaknaden av dennes frånvaro vägas upp av 
att den icke-missbrukande föräldern har kompetens och möjlighet att tillgodose barnens 
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behov. Även det nätverk som finns kring barnen har en viktig funktion och en avgörande roll 
för deras utveckling och självbild.

Forskning visar på att förnekelsemekanismerna, vilka slår in hos missbrukaren, förhindrar 
denne att empatiskt kunna se hur barnet upplever sin verklighet. Killén menar vidare att 
missbrukaren ofta har förväntningar på att barnet ska åta sig den vuxnes roll i relationen och 
ta hand om föräldern, istället för tvärtom. Föräldern saknar ofta möjlighet att kunna förstå 
barnets behov och att kunna tillfredsställa dessa. Förutom de fysiska övergrepp som 
missbrukaren orsakar sina barn, tillkommer psykisk och socioemotionell påverkan på barnets 
utveckling. 

Meier, Donmall och McElduff (2004) tar upp en studie som utförts i England och Wales, 
mellan januari 1996 och december 2000. Denna studie är baserad på drygt 60 000 kvinnor 
som vistats tillsammans med sina barn i behandling samt drygt 100 000 kvinnor som vistats i 
behandling utan sina barn. I denna grupp ingick även kvinnor som inte hade några egna barn 
alls. Studiens undersökningssyfte var ett studera förekomsten av ett flertal drogrelaterade 
indikatorer, som ansågs kunna leda till dålig utveckling för barn till missbrukande föräldrar. 
Studien belyser bl.a. att föräldrar, genom att vara påverkade av droger visar på en minskad 
mottaglighet och öppenhet för ett barns fysiska och känslomässiga behov. Den visar även på 
resultat av att opiat-, stimulantia- och blandmissbruk klart ökar benägenheten för dessa 
beteenden. Vid tungt droganvändande har mammor visat på låg tendens till att vilja leka med, 
att vara emotionellt mottagliga, samt att kunna tillhandahålla en stimulerande miljö för sina 
barn. 

En studie, i vilken man undersökt omfattningen av huruvida Metadon ses eller används som 
ett alternativ för heroinberoende föräldrar inom barnomvårdnaden, har utförts av Lundgren, 
Schilling & Peloquin (2005). Undersökningen baserades på litteratur i ämnet samt i vilken 
utsträckning socialsekreterare nämnde eller rekommenderade denna typ av behandling i sina 
ärenden. Bakgrundsfaktorn var att undersöka om vetenskaplig kunskap användes som 
utgångspunkt inom socialtjänsten, eller inte. Flera studier hade tidigare visat på att Metadon är 
en effektiv behandlingsmetod vid heroinberoende. Metadonanvändandet visade även på en 
minskad risk för HIV-infektion, våld och kriminalitet, samt på förbättringar i barnuppfostran 
och arbetssysselsättning bland mammorna. 

Conners et al. (2004) framhåller vikten av kontroll vid fosterhemsplacering av barn till 
missbrukande mammor. Uppgifter visade på att då barn togs ur mammornas vårdnad, borde 
fosterhemsplaceringar inom framförallt familjen/släkten granskas noga innan placeringar 
verkställdes. Detta eftersom mammornas problematik ofta grundar sig i bl.a. en barndom fylld 
av trasiga hemförhållanden, fysiskt våld och sexuella övergrepp, d.v.s. att det var vanligt 
förekommande med egna problem, både hos barnens pappor samt hos mor- och farföräldrar. 
Denna problematik kunde begränsa deras förmåga till att kunna erbjuda ett stöttande och 
tryggt hem för ett barn.

Stödinsatser

Bengtsson och Gavelin (2004) tar upp resultat som visar på att om det finns missbruk i en 
familj, oberoende av dess omfattning och om det enbart är en förälder eller om det är båda 
som använder berusningsmedel, påverkas utvecklingen av lämpliga relationer och växandet 
som människor. Psykisk sjukdom, omognad och andra personliga problem är exempel på 
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omständigheter som i kombination med missbruk försvårar situationen för alla inblandade. En 
annan faktor som även den försvårar familjesituationen är det otillräckliga nätverk som finns 
runt många av dessa familjer, vilket även bidrar till att denna ”familjehemlighet” förblir just 
en hemlighet. Framförallt många av de missbrukande kvinnorna är själva barn till 
missbrukare. De vet inte vad det innebär att vara en bra mamma, hur hon ska uppträda eller 
vad hennes skyldigheter gentemot sina barn är. Anledningen till att de inte söker hjälp i sin 
föräldraroll hos det officiella eller det personliga nätverket, uppges vara att de är rädda för att 
bli ifrågasatta som föräldrar eller att deras barn ska bli omhändertagna av de sociala 
myndigheterna. Vidare menar författarna att föräldrarna ska ges stöd och de redskap som de 
kan behöva i sin föräldraroll och att man i detta ska se alla föräldrar som människor som vill 
sina barn det bästa, oberoende av den situation som de befinner sig i. Samtal och stöd ses som 
redskap som kan lägga grunden för förändring. 

Internationellt har stödinsatser som riktas mot föräldrar länge setts som en långsiktig 
förebyggande åtgärd för att förhindra att barn till missbrukare, längre fram, utvecklar egna 
missbruks-, relationella- och/eller sociala problem. Syftet med de förebyggande 
föräldrastödinsatserna är att föräldrarnas förmåga att kunna hantera sina barn ska förbättras. 
Genom att kunna främja de positiva relationerna mellan förälder och barn, minskas risken för 
barnens eventuella framtida problemutveckling (Mattsson, 2003).

Mattsson skriver vidare om en undersökning, som mellan januari 2001 och januari 2002, 
utfördes på ett svenskt mamma-barn behandlingshem. I undersökningen deltog 17 mammor 
med missbruksproblem och brister i sin föräldraroll i ett fyra månader långt 
föräldrastödsprogram. Resultatet av denna utvärdering visade på att de mammor som fått 
stödinsatser i sitt föräldraskap uppvisade förbättrat förhållningssätt gentemot sina barn, vilket 
i sin tur resulterade i en bättre relation mellan mamma och barn. Efter det att stödinsatserna 
sattes in visade mammorna även på ett bättre engagemang och på större förmåga att kunna 
stimulera sina barn. Mammorna växte även i sin roll som en trygg vuxen och uppvisade ett 
betydligt varmare och känsligare sätt gentemot sina barn, samtidigt som deras förmåga att ha 
lämplig kontroll över sina barn förbättrades.

Nätverket kring barnen

Berglund (2000) belyser bl.a. frågan om vad som egentligen är avgörande för att en del 
ungdomar som växt upp under miserabla förhållanden med t.ex. missbrukande föräldrar, 
klarar sig bra genom livet, medan andra faller in i t.ex. destruktiva beteenden. Claezon (2005) 
menar att något av det viktigaste för ett barn är att få känna att de betyder något för någon.
Vilket även Berglund tar upp som en viktig förklaring, nämligen, att de ungdomarna som har 
klarat sig bra, eller bättre, är de som under sin uppväxt haft någon annan betydelsefull vuxen, 
som stått vid deras sida, lyssnat på dem och kunnat visa att de brytt sig om dem. Även 
Gustafsson (1996) betonar vikten av vuxna som engagerar sig i barn under deras uppväxtår. 
Hon menar att betydelsen av andra vuxna som bryr sig, är obestridlig när de egna föräldrarna 
sviker eller sviktar i sin föräldraroll. Forskning visar på att barn som av en eller annan 
anledning haft en svår uppväxt, mot alla odds, kan utvecklas till välanpassade ungdomar och 
vuxna, de s.k. maskrosbarnen. Grunden till detta anses vara att dessa barn, precis som även 
Berglund och Claezon nämner, under sin uppväxt, har haft kontakt med andra vuxna som 
varit viktiga och betydelsefulla för dem. 
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Barns deltagande i mammans behandling

Segraeus (2005) tar upp en resultatöversikt från kvinnobehandling inom det Terapeutiska 
Samhället (TS). Översikten innehåller studier som publicerats 1980-2000. Den baseras på 38 
olika studier och är gjord av Ashley, Marsden och Brady. Den utförda resultatöversikten 
visade bl.a. på att de kvinnor som stannade kvar längst i behandling, var de mammor som fick 
ha sina barn hos sig under behandlingstiden.

En annan studie utfördes på 53 kokainmissbrukande kvinnor vid två olika TS; Odyssey House 
i New York City och Amity Inc of Arizona i USA. Av dessa 53 kvinnor hade 31 av dem, ett 
eller två av sina barn boende hos sig under behandlingstiden. Kraven för deltagande i 
undersökningen var att kvinnorna skulle vara minst 18 år, samt att de skulle ha ett eller max 
två barn som var 10 år eller yngre. Bakgrunden till studien var att man funnit att ett stort antal 
kvinnor avbröt sin behandling i förtid eftersom de ansåg sig behövas bättre hemma hos sina 
barn. Syftet med studien var att se om man, genom att låta kvinnorna ha sina barn hos sig 
under behandlingstiden, skulle få ett resultat på längre kvarstannande i behandling. Resultatet 
visade på att syftet uppnåddes (Hughs, Coletti, Neri, Urmann, Stahl, Sicilian, & Anthony, 
1995).

Flera studier utförda av Stanger, Dumenci, Kamon, och Burnstein (2004), i USA, belyser det 
faktum att majoriteten av barn till missbrukande föräldrar, generellt inte drabbas av 
utmärkande problematiska svårigheter. Dock har man genom dessa studier även kommit fram 
till resultat som visat på att barn som bor tillsammans med föräldrar i behandling för 
drogmissbruk, i högre utsträckning drabbas av både fysisk och social problematik, jämfört 
med vad andra demografiskt matchande barn i den generella populationen gör. 

Beskrivning av verksamheten  

På behandlingshemmet, där vi gjort vår undersökning, bor mammor som har någon form av 
missbruksproblematik i grunden, tillsammans med sitt/sina barn. Missbruksproblematiken 
innefattar i detta avseende alkohol- narkotika- eller blandmissbruk, varav blandmissbruket är 
det vanligast förekommande.

Det finns även en systerenhet, anknuten till behandlingshemmet, i vilken kvinnor vistas utan 
barn och där en del av dessa är blivande mammor. De gravida kvinnorna bor på denna 
avdelning fram tills dess att deras barn har fötts och flyttas därefter över till den andra 
avdelningen för mammor och deras barn.

Behandlingshemmets personalgrupp består av fem barnskötare/förskollärare, sju 
behandlingsassistenter, en biträdande föreståndare, en föreståndare, två personer som arbetar i 
inslussningen samt en som är ansvarig för utslussningsverksamheten och uppföljningen. 

Man arbetar utifrån den s.k. Minnesotamodellen eller 12-stegsmodellen som den ibland även 
kallas. Under den tiden av behandlingen som patienterna bor på behandlingshemmet tar de 
flesta sig igenom steg ett och två, en del tar sig även igenom steg tre. Det första steget innebär 
bl.a. att patienten måste erkänna sitt missbruk för sig själv och för andra i sin omgivning.
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Placeringar 

De flesta mammorna är s.k. SoL-placerade. Detta innebär att de befinner sig på 
behandlingshemmet utav fri vilja, dock med parentes för frivilligheten. Oftast ligger det ett 
”hot” om att deras barn skall omhändertas om de inte genomgår behandlingen. En del
patienter är s.k. P 34:or. Dessa kvinnor har tidigare suttit i fängelse och avtjänar nu istället sin 
sista del av straffet på behandlingshemmet, som en typ av utslussning till samhället. Dessa 
kvinnor har inte rätt att lämna behandlingshemmet när de vill och är inte där av egen vilja. 

Behandlingshemmet rymmer totalt 30 platser. Det är socialtjänsten som sköter 
prioriteringarna för vem/vilka som skall få möjlighet till placering. Det finns naturligtvis även 
möjlighet att söka en plats själv, men eftersom detta är ganska dyrt är det ganska svårt för 
”vem som helst” att skriva in sig.

Åldersgränsen för placering av kvinnorna är minimum 18 år. Den vanligaste åldern är dock 
mellan 25-40 år. Åldersgränsen för barn är maximum 10 år och vid syskonplaceringar 13 år. 

Behandlingen

Behandlingstiden är bestämd till en sammanhängande period på minst sex månader, men de 
flesta patienter stannar längre. Det vanligaste är att de stannar mellan åtta och tio månader. 

Mamman bor under behandlingstiden tillsammans med sitt/sina barn i ett rum i 
huvudbyggnaden eller i ”Borgen” som den kallas. Under slutet av behandlingstiden flyttar 
hon tillsammans med sitt/sina barn ut till en liten lägenhet som är belägen på området. Detta 
är en del i utslussningen och skall vara till hjälp för mamman i förberedandet inför att kunna 
ta ansvaret för sig själv och sitt/sina barn samt för att kunna känna att hon kan stå på sina egna 
ben igen.

Under veckodagarna är de yngre barnen på ett dagis på behandlingshemmets område med 
specialutbildad personal med lång erfarenhet av barn som farit illa. De lite större barnen går 
på en skola i närmsta by, tillsammans med byns andra barn. Man försöker lära barnen att det 
skall finnas rutiner i vardagen, vilket de flesta av dem aldrig tidigare upplevt. Detta skapar i 
sin tur en större trygghet i deras liv. 

CAP, som står för Children Are People too, (se bilaga 5) har sitt ursprung i 
Minnesotamodellen. Det är inte bara missbrukaren själva som drabbas av sitt beteende, utan 
hela familjen har farit illa under denna tid. Det har kommit att bli en familjesjukdom och en 
familjehemlighet. I detta har familjemedlemmarna och då framförallt barnen tagit på sig stor 
del av skulden till mammans beteende. Genom CAP-gruppen får barnen träffa andra barn som 
befunnit/befinner sig i liknande situationer som de själva. De får också vetskap om att de inte 
är ensamma i vad de känner eller vad de har upplevt. På så vis kan de bli av med en del av den 
skuld de burit på. Man berättar även att mamman är sjuk, eftersom denna behandlingsmodell 
utgår ifrån att missbruket är en sjukdom, och att hon jobbar med att kunna bli frisk igen.  

När barnen är i skolan eller på dagis sysselsätts kvinnorna med bl.a. föreläsningar och olika 
hemuppgifter. Dessa är inriktade och fokuserade på kvinnan för att bl.a. vara till hjälp för 
hennes utveckling som mamma och som kvinna. Hon skall genom detta lära känna sig själv.
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En typisk dag för mamman

En typisk dag för mamman är upplagd så att hon lämnar sitt barn på dagiset, som ligger på 
andra sidan området, vid ungefär halv nio. Innan dess äter mamman och barnet frukost 
tillsammans. Mamman skall sedan vara tillbaks på ”Borgen” strax innan nio, och då har man 
ett morgonmöte och där var och en sätter upp ett mål för dagen. Detta mål skall vara utav den 
typen som kan utvärderas på kvällen för att se om man har lyckats leva upp till det eller inte. 
Det är inga långsiktiga mål som sätts upp. I 12-stegsbehandlingsfilosofin, som behandlingen 
baserats på, talar man om att ta en dag i taget och varje lyckad dag lägger man på hög. Sedan 
tas praktiska saker upp, som behov av att ta kontakt med socialtjänsten eller 
försäkringskassan. Därefter följer den första terapigruppen och denna pågår fram tills det är 
dags för mammorna att äta lunch. Detta följs av ännu en terapigrupp och den håller på till halv 
tre då mamman hämtar barnet/barnen på dagis. Sedan är det en organiserad mamma-barn 
aktivitet på schemat och den varar i ca en timme. Middag äter man halv fem och efter 
Bolibompa är det sängdags för barnen. Klockan nio hålls ett ”godnattmöte”, vid vilket man 
går igenom vilka mål som satts upp tidigare på dagen och huruvida man lyckats leva upp till 
dem och på så sätt tömmer man huvudet för att sedan kunna falla till sömns.

Utslussningsarbetet

Efter det att behandlingen avslutats ingår ett års eftervård. Mamman och barnet har då flyttat 
ut i samhället igen och integrerats med det vardagliga livet. Kvinnan skall under denna tid, en 
gång i veckan medverka i en samtalsgrupp tillsammans med en terapeut samt med andra 
kvinnor som befunnit sig i samma eller liknande situation som kvinnan själv. Dessutom skall 
hon och barnet, en gång per månad, spendera en heldag på behandlingshemmet för 
uppföljning samt för att barnet skall få träffa och se att de människorna de lämnat kvar på 
hemmet fortfarande finns kvar i deras liv och att de fortfarande bryr sig om dem fast att de 
inte längre bor tillsammans eller på samma ställe. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med denna uppsats är att, genom intervjuer med behandlingspersonal vid mamma-barn 
behandlingshem, belysa hur barn till missbrukande mammor påverkas av hennes missbruk. Vi 
har även som mål att klarlägga hur denna påverkan, enligt intervjupersonernas (IP:s) 
erfarenheter, kan komma att inverka på barnen och dessas utveckling samt att undersöka hur 
barnen påverkas av att finnas med i mammans missbruksbehandling, och hur behandlingen 
ser ut för att barnens behov skall tillgodoses under denna period. 

Följande frågeställningar avser vi belysa i denna studie:

 Vilken påverkan kan mammors missbruk medföra på deras barn?

 Hur påverkas barn av att vistas tillsammans med sina mammor i deras 
missbruksbehandling?

 Hur ser behandlingen ut för att barnens behov skall kunna tillgodoses under mammans
behandlingsperiod?



7

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Det mest avgörande för oss som barn var att det fanns kärleksfulla ögon som 
såg oss. Såg oss med glädje och värme. Inte därför att vi hade de eller de goda 
egenskaperna, utan helt enkelt för att vi fanns till. (Killén, 2002 s.5)

Ovanstående citat är skrivet av J. Møllehave, 1985 och vi anser att det säger mycket om vad 
det är som är viktigt för ett barn, att få synas och betyda något för någon.

Bindningsteorin

Under 1930- och 1940-talen gjorde forskare, i både Europa och USA, iakttagelser som visade 
på negativ personlighetsutveckling, till följd av långvarig institutionsvård och/eller p.g.a. 
ständiga skiften av modersgestalter under ett barns tidiga levnadsår. Bowlby presenterade 
1951 en WHO-monografi, kallad Maternal Care and Mental Health. I denna visade han på att 
små barn som ständigt skiljs från dem som de älskar och känner sig trygga med, lider akut 
nöd. Han introducerade senare begreppet bindningsbeteende, vilket var helt skiljt från behovet 
av mat och sex (oral lust), som man tidigare trott varit de enda bidragande orsakerna till att ett 
barn varit beroende av sin mamma. Bindningsbeteendet har en viktig överlevnadsfunktion i 
sig själv, nämligen som skydd. Med bindningsbeteende menade Bowlby varje form av 
beteende som leder till att en person når eller bibehåller närhet till någon annan klart 
identifierad individ som uppfattas som bättre i stånd att klara världen (Bowlby 2003, s.45).

I Bowlbys fokusering på barndomens betydelse för framtiden/nutiden, tar han upp relationen 
till bindningsgestalter – föräldrar eller annan trygg vuxen, med vilken barnet har kontinuerlig 
kontakt, som det mest centrala i ett barns uppväxt. Barnet kan, om mamman för tillfället inte 
finns till hands, välja att söka sig till t.ex. pappan eller annan vuxen istället. Den varaktiga och 
viktiga bindningen gäller däremot ett litet antal personer. Att som individ veta att ens 
bindningsgestalt finns tillgänglig, om man skulle vara i behov av denna, är tillräckligt för att 
känna att det finns en trygg bas att utgå ifrån. Denna vetskap räcker för att våga släppa taget 
och utforska världen på egen hand, vilket i sin tur banar väg för utvecklingen till en 
självständig individ. Behovet av bindningsgestalterna följer med hela livet, men som ungdom 
eller vuxen är det tydligast i nödsituationer. En trygg hemmabas är nödvändig för att uppnå 
maximal livsfunktion och bra psykisk hälsa. Det är viktigt att varje individ känner att han/hon 
har en trygg bas att utgå ifrån och som det är möjligt att återvända till vid behov. Den 
bindning som under spädbarns- och barndomstiden sker till föräldrar (eller annan 
föräldragestalt), kompletteras under tiden som ungdom och vuxen, med nya relationsband till 
eventuell partner och ny familj. Som spädbarn sker all kommunikation till bindningsgestalten 
genom emotionella uttryck och beteenden. Längre fram utökas dessa med språket, men den 
emotionella kommunikationen finns kvar och är viktig genom hela livets alla intima 
relationer.

Behovet av bindningsgestalter kan observeras hos i stort sett alla människor och därför 
betraktas detta behov som en betydelsefull del av mänskligheten. Bowlby belyser hur en 
kvinnas egen uppväxt kan påverka det bindningsmönster som finns mellan henne och hennes 
egna barn. Han menar att en kvinna med ett tryggt barn, problemfritt kan prata om sin egen 
uppväxt, medan den som har ett otryggt barn ofta har problem med detta. Vidare menar han 
att mamman till det trygga barnet kan tala om sina tämligen lyckliga uppväxtförhållanden i 
detalj, i vilka hon kan beskriva både de tråkiga och de lyckliga minnena. Däremot menar 
författaren att mamman till det otrygga barnet, vilket uppträder ängsligt motvilligt, sannolikt 
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kommer att beskriva sin relation till den egna mamman som svår och olycklig. Denna relation 
påverkar henne troligtvis fortfarande psykiskt och hon har svårt att bryta sig loss från den, om 
hennes mamma fortfarande är i livet. Mamman till det otrygga barnet, vilket istället uppträder 
ängsligt undvikande, beskriver troligen sin uppväxt som lycklig, men kommer att ha svårt att 
ge exempel och ha svårigheter att kunna beskriva några upplevda tillfällen. Hon hävdar oftast 
att hon inte minns. Med detta som stöd menar Bowlby att barn till kvinnor med en lycklig 
uppväxt rimligtvis utvecklar ett tryggt bindningsmönster till sina barn, medan kvinnorna som 
haft en olycklig uppväxt, överskuggas av den oförmåga de har att minnas, vilket bäddar för 
hinder i utvecklandet av denna relation. Det förkommer dock undantag gällande mammor 
med olycklig uppväxt som trots detta har barn som uppvisar ett tryggt bindningsmönster 
gentemot sina mammor. Gemensamt för dessa kvinnor är att de alla kan beskriva hur de 
försummats och hur olycklig deras uppväxt varit. De kan redogöra för båda positiva och 
negativa inslag, de liknar med andra ord de kvinnorna som har trygga barn. Anledningen till 
att kvinnorna kunnat redogöra för sin olyckliga uppväxt, tros vara att de fått möjlighet att 
bearbeta och kunna försonas med sina tidigare upplevelser (Bowlby, 2003).  

Bindningsmönster

Många systematiskt genomförda undersökningar tyder på att det bindningsmönster som ett 
barn utvecklar, från tiden mellan spädbarn och tonåring, påverkas djupt av föräldrarnas (eller 
annan föräldragestalts) behandling av barnet. Den mest intressanta undersökningen som har 
utförts kring bindningsmönster, studerade barns socioemotionella utveckling från födsel fram 
till 5-årsålder. Undersökningen utfördes av utvecklingspsykologer med klinisk erfarenhet och 
bland dessa psykologer var Ainsworth, enligt Bowlby, den förste och den främste på området. 
Tillsammans med sina kollegor beskrev hon, 1971, tre mönster för bindning: 

Det första bindningsmönstret valde de att kalla trygg bindning och det innebär att barnen litar 
på att föräldrarna (eller föräldragestalt) finns tillgängliga, samt deltar och hjälper dem när 
skrämmande eller svåra situationer uppstår. Föräldrarna utgör även barnens trygga bas, vilken 
de litar på existerar. Med denna vetskap som utgångspunkt, vågar barnen lämna föräldrarna 
för att utforska världen. För att en trygg bas ska kunna skapas krävs det att föräldrarna är 
lyhörda, kärleksfulla och att de finns tillgängliga när barnen söker tröst och/eller skydd.

Det andra mönstret benämnde Ainsworth och hennes kollegor som ängslig motvillig bindning. 
I detta mönster är barnen osäkra på föräldrarnas tillgänglighet, deltagande och hjälpsamhet. 
Denna osäkerhet leder till separationsångest och att barnen ofta blir efterhängsna och 
ängsliga, samt att de utvecklar en rädsla för att utforska världen. Ofta använder föräldrarna 
även hot om övergivning som ett sätt att kontrollera barnen på. Mönstret skapas genom att 
föräldern ibland är närvarande och ibland frånvarande. 

Det sista mönstret som de tog upp kallade de för ängsligt undvikande bindning, vilket innebär 
att barnen inte förväntar sig någon hjälpsamhet eller omsorg, utan de förväntar sig istället att 
bli bortstötta eller avvisade av föräldrarna. Barn som uppvisar denna form av 
bindningsmönster gör ofta försök att leva sina liv och att utforska världen utan stöd, kärlek 
eller hjälp från andra. Individerna strävar efter att bli känslomässigt självgoda. Det föreligger 
risk att dessa barn i vuxen ålder kommer att få diagnosen narcissistisk personlighetsstörning 
eller att man bedömer att de har ett falskt själv. Mönstret bygger på att barnen ständigt, vid 
sök av tröst och skydd, stötts bort och avvisats av framförallt sina mammor. 
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Ett utvecklat bindningsmönster kvarstår så länge föräldrarnas bemötande av barnen fortsätter, 
det bildas en ond cirkel som är svår att bryta. Skulle dock föräldrarnas bemötande förändras, 
under barnens första två eller tre levnadsår, finns det stor möjlighet att även 
bindningsmönstret gör det (Bowlby, 2003).

Försvarsprocesser  

Bowlby (2003) har tittat mycket på barns beteende mot sin mamma efter att de varit skilda 
från varandra under en längre tid, t.ex. vid sjukhusvistelse, eller vistelse på behandlingshem. 
Han menade att barn till en början, efter denna typ av åtskiljning, behandlar sin mamma 
nästan som en främling när de träffas igen. Detta övergår efter några timmar eller dagar i ett 
”klängigt” beteende, oro över att bli övergivet samt ilska för att barnet tror att det ska bli det 
igen. Det naturliga bindningsbeteendet barn-mamma har upphört att gälla, för en tid. Bowlby, 
tillsammans med James Robertson, kallade detta beteende för likgiltighet och de ansåg att det 
var en försvarsprocess i barnets inre. Ett barn i detta tillstånd visar inga tecken på att t.ex. 
söka tröst när det är ledset eller har gjort sig illa. Signalerna som vanligtvis skulle ha aktiverat 
bindningsbeteendet är ur funktion och de når inte fram till det system som svarar för 
bindningsbeteendet. Detta betyder att hela det system som styr bindningsbeteendet, i vissa 
fall, kan stängas av temporärt eller permanent. Denna avstängning gäller även de känslor och 
begär som hör ihop med systemet. Bowlby menar vidare att hos dessa känslomässigt likgiltiga 
barn, och även vuxna som anses ha ett ”falskt själv” eller som har diagnosen narcissistisk 
personlighetsstörning, är den information som blockeras, av en mycket speciell typ. Alla 
människor utesluter dagligen irrelevant och distraherande information, men det är långt ifrån 
de signaler som dessa personer utesluter. Personer som är känslomässigt likgiltiga utesluter 
signaler som uppkommer både i och utanför individen. Dessa signaler skulle vanligtvis 
aktiverat dennes bindningsbeteende och fått honom/henne att både kunna älska och att känna 
sig älskad. Bowlby kallar denna typ av försvarsprocess för defensiv uteslutning och detta är 
detsamma som det Freud benämnde som bortträngning.     

Överlevnadsstrategier  

En del barn som utsatts för bristande omsorg1 är hjälplösa, förvirrade och ängsliga, men har 
eller utvecklar tidigt en förmåga att kunna bemästra svåra livssituationer. De lär sig självmant 
att gå, ta på sig sina kläder och att ordna så att de får mat i sig, de utvecklar en s.k. 
överlevnadsstrategi. Maskrosbarn är en benämning som brukar användas för dessa barn. 
Undersökningar har visat att dessa barn har haft en gemensam nämnare i sina liv – de har alla 
haft någon viktig relation eller anknytning till en annan vuxen eller vän som stått utanför 
familjen (Killén, 1996). En del barn visar på stor bemästringsförmåga vad gäller hanterandet 
av känslor, som t.ex. ångest och frustrationer, skriver Killén (1996) vidare och pekar på det 
faktum att barn till psykiskt sjuka mammor kan ha en lugnande inverkan på dem. En del av 
dessa barn har även visat sig kunna avläsa och på så vis kunna avstyra ett raseriutbrott hos 
mamman. Andra barn, som även de levt tillsammans med sina psykotiska mammor, har dock 
uppvisat dåligt utvecklade jag-funktioner och varit förvirrade över den egna personen. 

Killén definierar barns överlevnadsstrategier som de förhållningssätt barn använder för att 
bemästra sin situation på bäst tänkbara sätt när de känner sig hotade (s.104). Alla barn till 
                                                
1 Med bristande omsorg avses att föräldrar eller de som har omsorgen om barnet tillfogar det fysisk eller psykisk 
skada eller försummar det så allvarligt att barnets fysiska och/eller psykiska hälsa är i fara (Killén 1996, s.27).
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missbrukare har ett stort behov av att vara kompetenta. Gränsen mellan kompetens och 
överlevnadsstrategi är dock hårfin. Med hjälp av positiva förväntningar och passande respons 
från omgivningen kan barn lyckas bemästra sin svåra situation på ett bra sätt. Om 
omgivningens stöd dock saknas, måste barnet lägga stor ansträngning på att klara av sin 
situation och för att överleva. När all kraft läggs på att överleva, finns det stor risk att barnets 
känslomässiga utveckling avstannar. Olika barn utvecklar olika överlevnadsstrategier, 
beroende på, bl.a. deras temperament, fysiska utveckling, kreativitet och intellektuella 
kapacitet. Vidare menar författaren också att det inte är alla barn som har denna 
bemästringsförmåga. Hon beskriver två olika överlevnadsstrategier som barn, vilka utsatts för 
bristfällig omsorg tillämpar: det överdrivet välanpassade barnet, som gör allt för att leva upp 
till de vuxnas regler och förväntningar, och det hyperaktiva och destruktiva barnet, som gång 
på gång, för att bl.a. påkalla uppmärksamhet, uppvisar ett hetsande, utmanande, destruktivt 
och hyperaktivt beteende. 

Även Bengtsson och Gavelin (2004) tar upp begreppet överlevnadsstrategier. De menar att det 
hos många barn till missbrukare finns en speciell förmåga att kunna ta till vara på ögonblick 
som uppkommer. De utvecklar en speciell levnadskonst, som kan ha en väsentlig inverkan på 
deras liv. Inom Minnesotamodellen och AA-rörelsen har man namngett fyra olika roller som 
barn till missbrukare vanligtvis intar: familjehjälten, maskoten/clownen, syndabocken/rebellen
och tapetblomman. 

Familjehjälten definieras ofta som den som tar ansvar för familjen när föräldrarna sviktar. Det 
är ofta flickor som tar på sig denna roll. De städar, diskar, passar sina småsyskon och ser till 
att hemmet och familjen fungerar, samtidigt som de är driftiga och duktiga i skolan. De sätter 
ofta andras behov före sina egna och det är inte ovanligt att de som vuxna fortsätter att vara 
medberoende, men då till en missbrukande partner istället för till missbrukande föräldrar.

Maskoten, eller clownen som den också kallas, är det lilla charmtrollet som försöker skratta 
och spexa bort alla problem. För att dölja de problem som finns hemma, försöker clownen att 
dra uppmärksamheten till sig genom att vara rolig och underhållande. Ofta har de barn som 
intagit denna roll, svårt att koncentrera sig i skolan och är ofta hyperaktiva. Många gånger 
känner dessa barn sig otillräckliga och betydelselösa. Som vuxna blir de ofta omogna och de 
har svårt att klara av förändringar och konflikter.

Det är oftast pojkar som intar rollen som syndabock eller rebell. Deras sätt att dra till sig 
uppmärksamhet på, sker genom att de ständigt hamnar i bråk. De är provocerande mot andra 
barn och de uppfattas ofta som jobbiga och stökiga. Rebellen har oftast ingen, eller väldigt låg 
självkänsla och känner sig otillräcklig och avvisad. All ilska, som dessa barn bär på, kommer 
från den övergivenhet som de utsatts för av sina föräldrar. Det finns en överhängande risk att 
dessa barn, som vuxna, utvecklar eget missbruk och/eller faller in i kriminalitet. Det är inte så 
vanligt att de få flickor som intar rollen som rebell som barn blir kriminella som vuxna. Det 
vanliga är istället att dessa börjar agera sexuellt promiskuöst, men att de precis som pojkarna 
ofta utvecklar eget missbruk. 

Den fjärde och sista rollen, tapetblomman, intas framförallt av flickor och deras 
överlevnadsstrategi är att synas så lite som möjligt. De vill absolut inte ställa till bråk, utan 
vill alltid smälta in i sin omgivning, för att på så vis väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. 
De uppfattas ofta som blyga och som ensamvargar. De är ofta svåra att få kontakt med och att 
komma in på livet. Tapetblomman är väldigt ensam och övergiven, men tillåter inte sig själv 
att visa vad hon egentligen känner (IOGT-NTO:s hemsida, 2006-02-21). Om inte 
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tapetblomman får någon hjälp finns det en stor risk att hon, som vuxen, kommer att bli 
sexuellt promiskuös, eftersom hon förväxlar sex och kärlek. Risken för att hon ska bli 
deprimerad och utnyttjad av andra är även den överhängande (IOGT-NTO:s hemsida, 2006-
02-21).

Rollerna beskrivs som överlevnadsstrategier, vilka medverkar till bevarandet av 
familjebalansen och frambringar förutsägbarhet i vardagen. För att kunna skapa någon form 
av ordning i det kaos som råder, håller familjemedlemmarna sig till sina invanda repliker i det 
skådespel, som de tillsammans har skapat. I samband med dessa roller brukar man även 
nämna s.k. frusna känslor, vilket är känslor som för barnet är oidentifierbara och/eller som de 
inte kan namnge. Dessa känslor gör ont, men de kan inte uttryckas (Bengtsson & Gavelin, 
2004).

”Tillräckligt bra” föräldraskap

Det finns en tendens att tro, att om bara föräldrarna kunde sluta med sitt missbruk 
så skulle de bli ’tillräckligt bra föräldrar’. Vi måste inse att föräldrarnas 
omsorgsfunktion inte nödvändigtvis blir ’tillräckligt bra’ även om de lyckas med 
en avvänjning under en kortare eller längre period (Killén 1996, s.141).

Killén (2002) diskuterar begreppet ”tillräckligt bra” föräldraskap, vilket enligt henne innebär 
att föräldrarnas omsorg ska stå i relation till barnets behov och inte tvärtom. Det handlar om 
att acceptera barnet som det är. En central del av föräldraskapet består i att kunna skydda 
barnen. En förälder ska skydda sitt barn mot både faror utifrån och faror som de själva 
riskerar att utsätta sig för. Att våga och kunna sätta gränser för sitt barn är en viktig del av 
föräldraskapet. Om det inte sätts gränser skapar detta istället otrygghet. 

En förutsättning som krävs, för att man som förälder, ska utveckla och kunna uppvisa ett gott 
föräldraskap är att man själv som barn fått uppleva ”tillräckligt bra” omsorg. Killén menar att 
man inte kan ge andra något som man inte själv har fått uppleva. För en förälder som är utsatt 
för stora prövningar, t.ex. missbruk och/eller problematiska förhållanden i övrigt, är det enligt 
författaren omöjligt att vara en ”tillräckligt bra” förälder. Förälderns självkänsla spelar en stor 
roll i utvecklandet av föräldrarollen. Med en bra självkänsla som grund, är sannolikheten för 
utvecklandet av en ”tillräckligt bra” föräldraroll mer trolig. Något som dock kan påverka 
utvecklandet av föräldraskapet i en negativ riktning är bl.a. påfrestningar av socioekonomisk 
eller psykisk karaktär. Grundläggande kunskap om sociala och ekonomiska problem, vilket de 
flesta lärt sig under sin uppväxt eller under tidiga år som vuxen, ses även som en viktig 
förutsättning för att ”tillräckligt bra” föräldraskap ska kunna utvecklas. 

Även Graff (1996) för en diskussion kring vad som, som hon väljer att kalla det, är 
”tillräckligt gott” föräldraskap. Hon kommer fram till att det utmärks av att föräldrarna har en 
förmåga att kunna ta sitt barn till sig när det är i behov av tröst och stöd, att de finns till hands 
för barnen när dessa har behov av det och att de, när detta behov inte fanns, låter barnen vara 
självständiga. Hon redogör även för ett område som det är välforskat på, nämligen vilka 
föräldrabeteenden det är som avgör ett barns följsamhet. Flera studier har visat på att positiv 
bekräftelse av ett önskat beteende leder till betydligt bättre resultat, än vad bestraffning av ett 
oönskat beteende gör. Dessa studier visar även på att otydliga och många uppmaningar 
samtidigt, gör det svårt för ett barn att uppfylla föräldrarnas önskemål. Istället är lättförståelig 
och tydlig kommunikation viktigt för att ett barn ska kunna uppfatta det som sägs och handla 
på det sätt som föräldern vill. Lika viktig som tydlig kommunikation är konsekvent 
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handlande. En förälder som säger en sak och sen handlar på ett annat, t.ex. ett hot eller 
ultimatum, ser själv till att barnet lär sig att inte lita på honom/henne (Graff, 1996).

Intersubjektivitet i handlande  

Det som innefattas av intersubjektiviteten är det som finns i vår gemensamma värld, i det 
system av relationer som vi människor, med våra egna subjektiviteter, är en del av. Deltagarna 
i denna interaktion möts i samförstånd och genom kommunikation ser de att de har en 
gemensam verklighet, vilken uppstår i detta möte. Intersubjektivitet inbegriper dock aldrig 
fullständig enighet, utan innefattas alltid av mångfald (von Wright, 2000).

Intersubjektiviteten är, enligt von Wright, källan till självet och kan ges betydelse i uttryck av 
social handling. Förutsättningarna för att kunna ge denna utgångspunkt av intersubjektiviteten 
en annan mening än som en förklaringsmodell av medvetandecentrerade enskilda subjekt, är 
bl.a. att subjektiviteten hos deltagarna betraktas som en följd av den sociala interaktionen och 
uppfattas som en cirkelformig rörelse och inte som linjär eller punktuell. I social interaktion 
skapas och erhålls individens medvetenhet och von Wright menar på så vis att 
intersubjektiviteten är en grundläggande förutsättning för att individens medvetenhet ska 
kunna skapas. Denna medvetenhet är inte något som individen, genom interaktion, skapat och 
oföränderligt, alltid kommer att bära med sig, utan denna befinner sig konstant i vardande. 

Kroppsligheten hos individerna och den omgivande naturen, vid interaktionstillfällena, är 
faktorer som påverkar samspelet/kommunikationen i intersubjektiviteten. von Wright menar 
att intersubjektiviteten innefattar en meningsskapande process vilken ständigt befinner sig i 
vardande. I denna process skapas inte mening av enskilda individer, utan det sker alltid i 
interaktion med andra individer. Denna process har ett föregripande mål. Intersubjektiviteten 
upprätthålls av individerna genom språket. Meningsskapandet och samförståndet, som uppnås 
genom kommunikationen, skapas genom handling, både den kroppsliga och verbala. Handling 
utgör det grundläggande elementet för mänsklig existens, The unit of existence is the act, not 
the moment (von Wright 2000, s. 77).

Genom samspel tillsammans med vuxna blir barn bekräftade för vem de är och vad de gör. 
Det är också genom denna interaktion som barnet skapar sina individuella egenskaper. När 
barnet responderar på sin omgivning och på de situationer som det befinner sig i, samtidigt 
som de vuxna bekräftar barnen, uppstår dennes självbild. Barnet gör om de vuxnas tankar och 
handlingar till sina egna. Detta leder till att barn som växer upp under destruktiva 
förhållanden, t.ex. med missbrukande föräldrar, ofta saknar klara sammanhang, konsekventa 
regler och normala värderingar. Avsaknaden av detta leder ofta till brister i barnets trygghet 
till sina föräldrar, vilken är av stor vikt för barnets optimala utveckling. Att växa upp med en 
missbrukande förälder innebär, för de flesta av dessa barn, även att växa upp med en opålitlig 
förälder (Claezon, 2005).  

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Inom samhällsvetenskapen förekommer förhållanden som är både komplexa och skiftande, 
vilket leder till att det är svårt att överbygga klyftan mellan teori och empiriska 
undersökningar. Det finns två angreppssätt för att ta sig an samhällsförhållanden på ett 
teoretiskt sätt. Positivistiskt (deduktivt) och hermeneutiskt (induktivt), eller som man också 
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säger, genom bevisandets eller upptäckandets väg, för att nå företeelsen som man vill studera. 
Det positivistiska arbetssättet är det mest formaliserade sättet av de båda och det är också det 
mest ovanliga inom samhällsvetenskaplig forskning. Det är istället det hermeneutiska 
arbetssättet som finns representerat i en stor del av all samhällsvetenskaplig forskning
(Bryman, 2002).

En metod är ett redskap som har dubbelt användningsområde. Dels används en metod för att 
kunna lösa problem, och dels för att genom undersökning komma fram till ny kunskap. Det 
finns fem grundkrav som måste uppfyllas för att en metod ska kunna användas i 
samhällsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete (Holme & Solvang, 1997).

Dessa krav är:
 Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks.

 Man måste göra ett systematiskt urval av information.

 Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt.

 Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 
hållbarheten.

 Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga förhållanden 
man står inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete 
och till ökad förståelse (s.13).

Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod  

Vanligtvis skiljer man på kvantitativ och kvalitativ metod. Valet av metod baseras på 
huruvida forskaren är ute efter ett totalperspektiv eller om han/hon vill uppnå en fullständig 
förståelse av det undersökta fenomenet (Holme & Solvang, 1997). 

Bryman (2002) lyfter fram en del skillnader mellan dessa båda metoder. Vid kvantitativ 
metod styr forskarens intresse undersökningens struktur, medan det är deltagarnas uppfattning 
av vad som är viktigt och betydelsefullt som är utgångspunkten i kvalitativ metod. Vid 
kvantitativa undersökningar eftersträvar forskaren att behålla ett objektivt förhållningssätt till 
undersökningsdeltagarna. De kvalitativa forskarna strävar däremot efter att uppnå en nära 
relation till forskningsobjekten, detta för att kunna se världen med deras ögon (s.272). 
Författaren menar vidare att kvantitativa forskare anses fokusera på människors beteende, 
medan de kvalitativa forskarna lägger störst vikt på den mening som detta beteende bygger 
på.

Kvalitativ forskning har en induktiv inriktning, och till skillnad från den kvantitativa 
forskningsmetoden utvecklas teorin inom denna, ur de resultat som framkommer av 
undersökningen och inte, som i en kvantitativ undersökning, genom verifiering eller 
falsifiering av de hypoteser som konstruerats innan undersökningens start (Bryman, 2002). 

Den kvantitativa metoden formas av strukturering och undersökningens upplägg 
standardiseras, vilket betyder att samma frågor ställs i samma ordning och det ges samma 
svarsalternativ till alla forskningsobjekt. Detta möjliggör en generalisering. Det ligger dock en 



14

svaghet i att det på förhand inte kan ges någon garanti för att de svar man samlar in är 
relevanta för den frågeställning man har. I avsaknad av flexibilitet har forskaren ingen 
möjlighet att omformulera, lägga till eller ta bort frågor under undersökningens gång. 
Eventuella missöden kan dock reduceras något genom att man innan undersökningens start 
genomför en pilotstudie.   

Kvalitativ metod styrs istället av flexibilitet, detta medför möjlighet för forskaren, att under 
undersökningens gång omformulera eller lägga till nya frågor samt att ändra dess 
ordningsföljd. Genom denna metod uppnår forskaren en djupare förståelse för 
forskningsobjektens uppfattningar av den upplevda verkligheten. Detta medför dock 
svårigheter att jämföra och statistiskt generalisera information som framkommit under 
undersökningen (Holme & Solvang, 1997).     

Äkthet och trovärdighet  

Inom den kvalitativa forskningsmetoden föreslås två alternativa begrepp till positivismens 
reliabilitet och validitet, för att kunna göra en bedömning av materialets giltighet. Dessa 
begrepp är äkthet och trovärdighet. Anledningen till att dessa begrepp framarbetats inom den 
kvalitativa forskningen har varit att reliabilitets- och validitetskriterierna kräver att 
undersökningen kommer fram till en absolut bild av verkligheten, vilket inte kan uppnås 
genom kvalitativ forskning (Bryman, 2002). 

Vårt val av metod

Med ovanstående metodjämförelse som grund, har vi valt att basera vår uppsats empiriska del 
på kvalitativ forskningsmetod. Detta val bygger framförallt på det faktum att syftet med denna 
metod är att finna kvalitéer framför kvantiteter (Croona, 2003). Valet baseras även på att vi är 
intresserade av att, genom den närhet som skapas mellan intervjuare och IP, skaffa oss en 
ökad förståelse för hur våra IP uppfattar sin verklighet. Genom att vi använder oss av 
kvalitativ metod möjliggörs även en ökad förståelse för sociala sammanhang och skeenden. 
Även möjligheten till flexibilitet och omformulering under undersökningens gång har 
påverkat vårt metodval.

Hermeneutisk tradition

Vi har i denna uppsats inspirerats av den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Genom att 
använda sig av hermeneutik som vetenskapligt arbetssätt ges möjligt att kunna uppnå en 
djupare förståelse för människors beteende och handlande, än vad det positivistiska 
arbetssättet kan bidra till. Vårt val av metod baseras även på det faktum att vi inte lägger 
störst tyngdpunkt på hur verkligheten är, utan hur den uppfattas och tolkas av de personer som 
befinner sig i den. Det är människans uppfattning av verkligheten som styr hennes handlande
(Hartman, 2004).

Den, ofrånkomliga, förförståelsen som alla människor besitter, i form av bl.a. tankar, kunskap, 
erfarenheter och känslor, ses inom den hermeneutiska traditionen, som en tillgång för att 
kunna tolka och förstå de som är föremål för undersökningen. Detta leder till att forskaren 
intar ett subjektivt förhållningssätt gentemot undersökningsdeltagarna (Hartman, 2004).
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Tolkning är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. För att kunna utföra en tolkning krävs 
förståelse av människors beteende, vilket görs möjligt genom att vi som människor har 
förmåga till introspektion och empati (Thurén, 2003). En annan viktig grundläggande faktor 
som ska till för att vi som människor ska kunna finna mening i andra människors 
uppfattningar, av den upplevda verkligheten, är språket. Genom detta i interaktion med andra 
människor, i intersubjektiviteten, skapar vi mening i vår existens (von Wright, 2000).

Kvale (1997) anser att förståelsebegreppet inom det kvalitativa forskningsområdet är 
förankrat med ett alternativt synsätt på den sociala kunskapen, verkligheten och den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Syftet ligger i att kunna tolka betydelsefulla relationer, 
inte som inom kvantitativ forskning där huvudsyftet är att möjliggöra kvantifiering av 
objektiva data.

Datainsamlingsmetod

Inom den kvalitativa forskningsmetoden använder man sig vanligtvis av tre olika 
undersökningsmetoder: observation, deltagande observation och intervju. Vi kommer nedan 
att göra en beskrivning av den undersökningsmetod som vi valt att använda oss av; intervju.

Kvale (1997) tar upp tre olika föreställningar som en forskningsintervju kan ses utifrån:
Den metodologiska föreställningen – intervjun ses som form av professionell samtalsteknik 
och kunskapen skapas i samspelet mellan intervjuaren och IP. Denna föreställning skiljer sig 
dock från ett vardagligt samtal, på det sätt att det inte är en regelrätt dialog, utan det är 
intervjuaren som ställer frågor och IP som svarar.

Den epistemologiska föreställningen – intervjun uppfattas som ett elementärt sätt att skaffa 
sig kunskap på. Enligt denna föreställning uppfattas och skapas kunskap först och främst 
genom samtal mellan människor. 

Den ontologiska föreställningen – den mänskliga verkligheten uppfattas som personer som är 
inkluderade i samtal. Människan är enligt filosofen Gadamer en samtalande varelse och för 
oss är språket vår verklighet. Samtalet ses som ett sätt att skaffa sig kunskap på, samt som 
människors sätt att samspela i världen.

Vår uppsats bygger framför allt på den metodologiska föreställningen, där intervjun ses som 
en samtalsteknik, men eftersom vi inte endast är ute efter att samtala, utan även vill skaffa oss 
kunskap, så har vi till viss del även baserat uppsatsen på den epistemologiska föreställningen.

Holme och Solvang (1997) beskriver två typer av intervjuformer, informant- och 
respondentintervju. Vid en informantintervju står intervjuobjekten utanför, men innehar 
kunskap kring det undersökta fenomenet. Vid en respondentintervju är intervjuobjektet 
däremot delaktigt i fenomenet som studeras. I vår studie har vi valt att tillämpa 
informantintervjuer, då vi intervjuar behandlare, vid mamma-barn behandlingshem, om deras 
erfarenheter kring missbrukande kvinnor och deras barn.  

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte
prata med dem? (Kvale 1997, s.9). 

En forskningsintervju är ett mellanmänskligt förhållande, mellan intervjuaren och IP. 
Intervjun ska flyta som ett samtal kring ett tema av gemensamt intresse (Kvale, 1997). 



16

Skillnaden mellan ett samtal och en intervju ligger i att det vid intervjun på förhand oftast 
finns ett tema och en tidpunkt angiven, vilket inverkar med en viss styrning (Holme & 
Solvang, 1997). Målet med samspelet i dialogen är att kunskap ska uppkomma och utvecklas 
genom att forskaren lyssnar på IP:s berättelser om sin upplevda verklighet, samt att han/hon 
hör IP:s uttryck kring sina åsikter och synpunkter. Genom en intervju blir interaktionen inte 
lika anonym eller neutral som vid en enkätundersökning, men heller inte lika känslomässig 
och privat som vid ett terapeutiskt samtal. Det gäller för intervjuaren att skapa 
förutsättningarna för det samspel som krävs för att kunskap ska kunna uppstå. Risk finns dock 
att det utan dessa förutsättningar istället kommer att skapas en artig konversation eller ett 
utbyte av åsikter (Kvale, 1997). 

Genom att använda sig av intervju som undersökningsmetod ges möjlighet till att bl.a. studera 
människors upplevelser, åsikter och erfarenheter. Dessa berättelser kan ses som unika av 
forskaren, men de har alla en gemensam nämnare, det är dessa forskaren i slutändan kommer 
att lägga fokus på och vilja lyfta fram. För att kunna tillgodogöra sig den information som IP 
förmedlar, krävs dock att intervjuaren innehar en förståelse för den dynamik som kan uppstå i 
en intervjusituation, samt att han/hon har kunskap om de olika typer av intervjumetoder och 
analystekniker som existerar. Intervjuer delas ofta upp i fyra olika kategorier: strukturerade, 
semistrukturerade/halvstrukturerade, delvis strukturerade samt ostrukturerade (May, 1997).

Vi har i vår undersökning använt oss av s.k. halvstrukturerade, konfidentiella intervjuer, vilket 
innebär att dessa är oidentifierbara för alla, utom oss forskare. Vid strukturerad intervju är 
frågorna och dess ordningsföljd på förhand bestämda och kan inte ändras under intervjuns 
gång eller beroende på intervjuperson. Vid ostrukturerad intervju utelämnar forskaren oftast 
en intervjuguide (Kvale, 1997). Semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju, har en 
utformning som är ett mellanting av ovanstående två intervjuformer. Här har intervjuaren inte 
alla frågor specificerade från början, utan använder sig mer av s.k. teman och förslag till 
relevanta frågor, vilka ställs allteftersom intervjun framskrider. Intervjuaren har, vid denna 
typ av intervju, även möjlighet att göra förändringar gällande frågornas utformning och 
ordning, samt att kunna ställa följdfrågor för ökad förståelse och fördjupning av svaren. Detta 
ger upphov till mer av en dialog, i vilken IP ges möjlighet till att uttrycka sig med egna ord, 
än av en känsla av utfrågning (May, 1997). 

Standardisering är ett begrepp, vilket bestämmer vidden av IP:s utformning av intervjusvaren. 
Vid låg standardisering formulerar intervjuaren oftast frågorna under intervjuns gång och de 
ställs då i den ordning som intervjuaren anser vara bäst för tillfället. Däremot vid hög grad av 
standardisering ställs frågorna i exakt samma ordningsföljd till samtliga IP. Även valet av 
öppna och slutna frågor, s.k. strukturering, är avgörande för vilket utrymme som lämnas för 
IP:s svar (Patel & Davidson, 2001). 

Kvale (1997) ger en del goda direktiv för genomförandet av intervju, bl.a. framhåller han att 
intervjufrågorna man använder sig av bör vara så korta, enkla och konkreta som möjligt. Ett 
förslag är att intervjun startar med en inledande fråga, t.ex. om en konkret situation. Efter den 
inledande frågan bör intervjuaren ställa en följdfråga på det svar han får av IP. Valet av
följdfrågor styrs av undersökningens syfte, samt av intervjusituationens sociala samspel. För 
att kunna fånga det relevanta och intressanta i en intervju är det viktigt att intervjuaren har 
god kunskap om både undersökningens ämne och om det mellanmänskliga samspel som 
uppstår i en intervjusituation.



17

Typer av intervjufrågor, som kan vara betydelsefulla för en intervju:

Inledande frågor – frågor som kan ge forskaren spontana och omfattande beskrivningar av det 
som IP upplever vara viktigast för undersökningsämnet.

Uppföljningsfrågor – frågor som är avsedda att göra IP:s svar mer genomgripande och 
djupgående. Detta kan intervjuaren uppnå genom bl.a. direkta följdfrågor, en bekräftande 
nickning eller bara genom att säga ”mm”. Även en tyst paus från intervjuarens sida kan 
uppmuntra IP till att fortsätta berätta. Intervjuaren kan ofta, genom att upprepa betydelsefulla 
ord i det IP sagt, få honom/henne till vidare utläggning.

Sonderande frågor – genom att intervjuaren använder sig av frågor liknande ”kan du säga mer 
om det?” och ”har du fler exempel på det?” så utforskar och söker han/hon IP:s svar, utan att 
klargöra vad det är som ska uppmärksammas.

Specificerande frågor – frågor som ställs för att intervjuaren ska kunna få fram mer 
noggranna beskrivningar av IP:s svar. Exempel på frågor kan vara, ”vad tänkte du då?” eller 
”hur reagerade du i den situationen?”.

Direkta frågor – frågor som används för att intervjuaren ska presentera undersökningens 
ämne på ett direkt sätt. De direkta frågorna bör inte användas förrän i slutet av intervjun, när 
IP redan tydliggjort sina aspekter av vad, i det undersökta ämnet, som är centralt för 
honom/henne.

Indirekta frågor – intervjuaren använder sig av projektiva frågor, t.ex. ”Hur tror du att andra 
behandlare tillgodoser barnens behov?”. Svaret man får från IP kan komma att gälla hennes 
tankar och hur hon tror att de andra behandlarna tillgodoser barnen, men det kan även komma 
att handla om hennes syn på hur man bör tillgodose dem. Det krävs dock att intervjuaren 
ställer många och genomtänkta frågor för att kunna tolka om svaren avser andra eller vad 
behandlaren själv anser.

Strukturerande frågor – frågor som används när intervjupersonen vill bryta ett långt och 
oväsentligt svar eller byta ämne helt och hållet.

Tystnad – för att undvika att IP ska uppfatta intervjun som ett korsförhör kan det vara av stor 
vikt att använda sig av och inte vara rädd för tystnaden i ett samtal. Tystnaden får IP att hitta 
tid till reflektion och eftertanke, vilket kan utveckla och driva samtalet vidare.

Tolkande frågor – frågor som används för att tolka och klargöra IP:s svar. En sådan fråga kan 
t.ex. lyda, ”Du menar alltså…?” (Kvale, 1997).

En annan kategori som tas upp av Holme och Solvang (1997) är s.k. ledande frågor, vilka de 
anser handla om värderingar och om att forskaren leder intervjupersonen i en viss riktning. 
Även bidragande till om huruvida frågan kan vara ledande eller inte, är sammanhanget som 
den ställs i. Vidare anser de att ledande frågor helt ska undvikas i intervjusituationer. 
Kvale (1997) är dock till viss del av en annan åsikt i frågan, han menar precis som Holme och 
Solvang att frågors formulering definitivt kan påverka svaret som ges av IP och att man på så 
sätt kan få ett missvisande resultat. Han framhåller även att genom att använda sig av ledande 
frågor till lättpåverkade personer, t.ex. små barn, kan leda till att undersökningens resultat 
ogiltigförklaras. Han menar dock att det i många andra sammanhang kan vara behövligt att 
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använda sig av ledande frågor. Användningen av dessa frågor är beroende av ämnet och syftet 
med undersökningen. Om intervjuaren av någon anledning misstänker att IP undanhåller 
viktig information, kan det vara av stor vikt att använda sig av en ledande fråga för att kunna 
komma åt denna information. Ledande frågor kan även användas för kontroll av 
tillförlitligheten i IP:s svar. Det finns alltså risk för att denna typ av frågor kan minska 
intervjuns tillförlitlighet, men det kan även leda till att den förstärks.

Det centrala är alltså inte huruvida intervjufrågorna ska vara ledande eller inte 
ledande, utan vart frågorna ska leda och huruvida de kommer att leda i relevanta 
riktningar och skapa ny, vederhäftig och intressant kunskap (s.146).

Det är inte enbart intervjuarens frågor som kan vara ledande, utan även hans/hennes 
reaktioner, både verbalt och genom kroppsspråk, kan ha inflytande på IP, antingen på ett 
positivt eller negativt sätt, vilket i sin tur kan komma att påverka svaren i de kommande 
frågorna (Kvale, 1997).

Bearbetning av data

Sammanställning av data och bearbetning av dessa tar vid när samtliga intervjuer genomförts. 
De bandade intervjuerna skrivs ner till en text, vilken utgör forskarens, egentligen enda, 
tillförlitliga empiriska data. Om intervjuerna ska skrivas ner ordagrant, i sin helhet eller om 
forskaren väljer att skriva ner endast delar av helheten är något som forskaren själv avgör 
(Kvale, 1997). Holme och Solvang (1997) lägger tyngd på betydelsen av att intervjuerna ska 
skrivas ner och återges så riktigt som möjligt med en objektiv infallsvinkel från forskarens 
sida. De menar även, att det, för att lyfta fram IP:s uttryckssätt, bör det presenteras en del 
direktcitat från intervjun, i resultatredovisningen. Dessa kan bidra till en bättre förståelse och 
insikt i det undersökta fenomenet.

När en text bildas, sätts olika enskilda delar samman till en helhet, och det skapas då en 
betydelse eller mening. Genom att sedan bryta ner textens helhet i enskilda delar, förändras 
inte bara de olika enskilda delarnas mening, utan även helheten i sig får en ny betydelse. Detta 
kallas ofta för en hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral (Kvale, 1997). Thurén (2003) 
menar att även växelspel mellan förförståelse och erfarenhet är en viktig del av den 
hermeneutiska cirkeln. Desto större erfarenhet en person skaffar sig, desto bättre förförståelse 
skapar hon sig för fenomenet, vilket i sin tur leder till möjlighet att kunna göra riktigare 
tolkningar av denna verklighet. Genom detta växelspel utvecklas förförståelsen från att vara 
eventuella fördomar till att bli reell förståelse.

Ordet tolkning kan ha två olika betydelser. Dels kan det syfta till den process som leder till att 
vi får en förståelse och dels kan den syfta till de slutresultat vi uppnår genom undersökningen 
(Hartman, 2004). Kvale (1997) lyfter fram det faktum att det förekommer många 
invändningar mot forskares olika tolkningar av intervjuer. Invändningarna grundar sig i att 
olika forskare genom tolkning av intervjuer kan komma fram till olika svar, vilket många 
anser göra intervju till en icke-vetenskaplig undersökningsmetod. I relation till detta sätter 
Kvale istället den positiva mängd av olika svar som man uppnår genom olika tolkningar. 
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PLANERING OCH GENOMFÖRANDE  

Föreberedelser  

Inför uppsatsen kontaktade vi föreståndaren vid ett mamma-barn behandlingshem i södra 
Sverige. Hon hjälpte oss med litteraturtips och visade sig vara villig att även hjälpa oss med 
insamlandet av information till uppsatsen. Denna kontakt gav oss kännedom om var det fanns 
personer som skulle kunna ge oss relevant kunskap gällande vårt ämne och vi ansåg att det 
var lämpligt att utföra intervjuerna på detta behandlingshem. 

En annan förberedelse bestod av att sammanställa den intervjuguide (se bilaga 2) som vi 
använde oss av vid intervjuerna. Denna baserade vi på Kvales (1997) redogörelse för vad en 
intervjuguide bör innehålla. Kvale rekommenderar användandet av tematisering och/eller 
noggrant utformade frågeställningar. Vi valde att använda oss av det sistnämnda, mer 
specificerade frågor. Dessa hade vi sammanställt under tre rubriker eller teman. 

Urvalskriterier

På grund av geografiska och tidsmässiga anledningar har vi avgränsat vår undersökning till att 
gälla behandlingspersonal vid endast ett mamma-barn behandlingshem i södra Sverige. Vårt 
geografiska val av underökningsobjekt har lett till att vi inte kunnat göra ett slumpmässigt 
urval, utan vi har istället, utifrån tillgänglighet, gjort ett strategiskt urval (Kvale, 1997). Dock 
är det grundläggande syftet med en kvalitativ undersökning inte att statistiskt kunna 
generalisera utifrån den. Istället ger denna form av undersökning möjlighet att skapa en 
djupare förståelse för de studerade fenomenen (Holme & Solvang, 1997). 

Datainsamling 

Vår undersökning omfattar tre stycken intervjuer med behandlingspersonal vid ett mamma-
barn behandlingshem i Sverige. Intervjuerna ägde rum på undersökningspersonernas 
arbetsplats och de har genomförts dels med personal som arbetar främst med mammorna och 
deras problematik och dels med personal som arbetar främst med barnen och med att 
tillgodose deras behov. Detta för att intervjuerna skulle ge oss så bred kunskap, om vårt valda 
ämne, som möjligt. Intervjuerna varade mellan 35 och 50 minuter. Vi informerade 
intervjupersonerna muntligt (se bilaga 3) om undersökningens syfte, upplägg, att vi inte skulle 
nämna namn på IP eller arbetsplats, samt vem som skulle lyssna på den inspelade intervjun. 
Efter detta lämnade våra undersökningspersoner sitt muntliga samtycke till att medverka i vår 
undersökning och till att vi fick använda oss av intervjun i vår resultatredovisning.

Vid de olika intervjuerna använde vi oss dels av bandspelare och dels av anteckningar, för att 
samla in de svar som vi fick av våra IP. Vi var båda närvarande vid alla intervjuerna och valde 
att endast en av oss ställde frågorna medan den andra enbart antecknade. Intervjuguiden 
använde vi just som en guide. Dess upplägg följdes inte helt och hållet, utan i vilken ordning 
frågorna ställdes varierade från intervju till intervju, beroende på hur den flöt på och vilka 
svar vi fick från IP. Av naturliga skäl ställdes det även olika följdfrågor under de olika 
intervjuerna.



20

Vi utförde våra intervjuer vid endast ett tillfälle. Det fanns varken tid eller möjlighet att 
genomföra någon uppföljande intervju, utan vid de missuppfattningar eller oklarheter som 
uppstod försökte vi att med hjälp av direkta följdfrågor klargöra vad IP verkligen menade, 
utan att genom detta, på något sätt, ha som avsikt att styra svaren. För att bekräfta att vi 
förstått allt som IP sagt valde vi att då och då under intervjuns gång göra en liten 
sammanfattning av det som framkommit, samt frågade om denna var korrekt. Genom detta 
fick IP möjlighet att lägga till eller omformulera något som vi, trots våra följdfrågor, 
misstolkat.

Databearbetning, analys och tolkning  

Efter att vi genomfört våra intervjuer, valde vi att skriva ut dem på ett transkriberat vis, för att 
på så vis översätta den muntliga dialogen till ett skriftspråk, utan att ta med upprepningar, 
pauser och annat som vi ansåg var irrelevant för vår undersökning. Detta för att redan från 
början kunna möjliggöra en begränsning av materialets mängd.

När vi var klara med sammanställningen av vårt intervjumaterial läste vi, båda två, både var 
för sig och gemensamt, igenom utskrifterna noggrant. För att skaffa oss en enkel och koncis 
överblick av innehållet i vårt intervjumaterial valde vi att använda oss av 
meningskategorisering, där vi bestämde oss för att analysera texten genom att gruppera in 
våra funna resultat i tre övergripande teman. Dessa tyckte vi avspeglade vårt syfte och våra 
frågeställningar väl. De teman som vi valde att använda oss av var: Hur barn påverkas av att 
ha en missbrukande mamma, Behandlingen samt Barnets medverkan i behandling. Dessa 
använde vi även som rubriker i resultatredovisningen. Våra teman strukturerade vi upp genom 
att använda oss av underrubrikerna: Mamman, Barnet, Gemensamt, Positiva effekter samt När 
barnet inte bör medverka i behandlingsarbetet. För att underlätta analysarbetet använde vi oss 
av olika färger, för att, i de utskrivna intervjuerna, markera vad våra olika IP sagt och ansett 
om vart och ett av våra utvalda teman.

Forskningsetiska överväganden  

Att utföra en vetenskaplig undersökning, i vilken man som forskare avser att fördjupa sig i 
andra människors uppfattningar, medför ett stort ansvar och det är en svår balansgång med 
många etiska överväganden. Samtidigt som det väsentliga ligger i att beskriva hur 
verkligheten ser ut, måste forskaren se till att skydda de enskilda deltagarna i undersökningen 
(Croona, 2003). Det räcker dock inte enbart med att respektera de människor som studeras, 
utan det krävs även respekt för forskningsverksamheten. Som forskare bör man även 
eftersträva att försvara forskningens heder, villkor och värden (Eliasson, 1995). Det som är av 
stor vikt, är alltså att de resultat som framkommer av undersökning, uppväger de eventuella 
negativa konsekvenser som kan drabba de medverkande undersökningsdeltagarna 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Det är inte möjligt att ge exakta regler eller färdiga lösningar för hur etiska dilemman, som 
kan uppstå under en vetenskaplig undersökning, ska lösas (Kvale, 1997). Däremot har 
Vetenskapsrådet tagit fram fyra etiska riktlinjer som bör följas under undersökningens gång. 
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Dessa är:

Informationskravet – undersökningsdeltagarna ska, innan undersökningen inleds, informeras 
om syfte, uppläggning, samt vilka premisser som är förenade med deras deltagande i 
undersökningen. Det är även viktigt att all information som kan komma att påverka 
deltagarnas villighet att vara med i undersökningen klargörs. Något annat som är av stor 
betydelse är att forskaren meddelar undersökningspersonerna om vem som kommer att ha 
tillgång till undersökningsresultaten.

Samtyckeskravet – innan en undersökning inleds måste forskaren skaffar sig samtycke från de 
olika deltagande personerna. Alla undersökningsdeltagare bör även vara väl informerade om 
att de när som helst kan avbryta sitt deltagande, utan att detta innebär något negativt, för dem. 
Därför är det också viktigt att undvika att beroendeförhållanden skapas mellan forskare och 
undersökningsdeltagare.  

Konfidentialitetskravet – att bibehålla konfidentialiteten i en undersökning är mycket 
angeläget. Det är viktigt att de berörda personerna i undersökningen, innan starten, 
undertecknar ett avtal om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). Med konfidentialitet i detta 
sammanhang menas, enligt Kvale, att personliga data eller annan information som kan 
identifiera undersökningsdeltagarna inte presenteras i resultatet. I de fall där det inte går att 
undvika publicering av känslig och igenkännlig information behöver därför de berörda 
personerna ge sitt godkännande till detta genom att skriva på en överenskommelse om 
tillåtelse till publicering.

Nyttjandekravet – uppgifter som under undersökningens gång har samlats in kring enskilda 
personer, får inte användas till andra icke-vetenskapliga ändamål. Dessa insamlade uppgifter 
får heller inte ligga till grund för, eller användas emot berörda eller medverkande personer i
samband med t.ex. tvångsvård (Vetenskapsrådet, 2002).  

Etiska överväganden under forskningsprocessen

Kvale (1997) framhåller vikten av att fundera på vilka konsekvenser som en publicerad 
undersökning kan få för de medverkande och för deras arbetsplats. Det gäller att hela tiden 
väga etik mot vetenskap. Författaren tar upp en kortfattad översikt av etiska frågor som kan 
uppkomma under undersökningens sju stadier:
  
Tematisering – en undersöknings syfte bör gälla det vetenskapliga värdet av den sökta 
kunskapen, men även sträva efter att lägga grund för ny kunskap, som kan leda till 
förbättringar inom det undersökta området.

Planering – vid detta stadium av undersökningen är det av stor vikt att forskaren skaffar sig 
informerat samtycke från samtliga deltagare i undersökningen, att han/hon ser till att 
konfidentialiteten tillgodoses samt att alla eventuella konsekvenser som kan drabba deltagarna 
övervägs.     

Intervjusituationen – klarhet vad gäller upprätthållandet av konfidentialiteten måste här stå 
fast. Även en eventuell handlingsplan för oförutsedda situationer bör nu vara utformad. 
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Utskrift – också här måste konfidentialiteten säkras. Utöver detta bör man ifrågasätta vad som 
fullgör en trovärdig tolkning av IP:s muntliga svar.    

Analys – det som forskaren måste överväga, är hur djup och kritisk analysen av intervjuerna 
bör vara, samt om IP, i efterhand, ska ges möjlighet att påverka forskarens tolkning av deras 
uttalanden.  

Verifiering – häri ligger forskarens etiska skyldighet att i största möjliga mån kunna bekräfta 
den kunskap han/hon presenterar i sin redogörelse.   

Rapportering – återigen har konfidentialiteten en central roll, precis som de följder som 
publicering av den utförda undersökningen kan medföra för både IP och dess arbetsplatser har
(Kvale, 1997).

I utförandet av intervjuerna till vår undersökning har vi försökt att ha dessa överväganden 
med oss i tanken och tillämpat dem i bästa möjliga mån.

RESULTATREDOVISNING

Presentation av intervjupersonerna  

Våra IP består av tre kvinnor som arbetar, på olika avdelningar och med olika arbetsuppgifter, 
vid ett mamma-barn behandlingshem i södra Sverige. De har alla arbetat på 
behandlingshemmet mellan 7 och 10 år. Deras tidigare arbetslivserfarenheter sprider sig från 
att ha arbetat inom kriminalvården, kommunal barnomsorg till den somatiska sjukvården. Vad 
det gäller deras utbildning förekommer socionomutbildning, internutbildning, 
undersköterskeutbildning samt övrig pedagogisk utbildning. Förekomsten av egna barn 
varierar. 

Resultat

Vi har delat upp resultatredovisningen i tre övergripande teman: Hur barn påverkas av att ha 
en missbrukande mamma, Behandlingen samt Barns medverkan i behandling, vilka vi sedan 
strukturerat upp med underrubriker: mamman, barnen, gemensamt, positiva effekter samt när 
barnen inte bör medverka i behandlingsarbetet. Med dessa teman och underrubriker vill vi 
avspegla vårt syfte samt våra frågeställningar. Vi varvar den löpande texten med direkta citat, 
detta för att ge liv åt texten och att för att få läsaren att känna sig delaktig. För att underlätta 
för läsaren har vi valt att kursivera de direkta citaten. Intervjupersonerna kommer i 
resultatredovisningen att benämnas som personal eller behandlingspersonal.  

Hur barn påverkas av att ha en missbrukande mamma

Det barn som inte påverkas av sin omgivning är inte fött.

Inom den 12-stegsbehandling som behandlingshemmet tillämpar, anser man att missbruk är 
en familjesjukdom. Detta innebär att en persons missbruk, på ett eller annat sätt, påverkar hela 
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familjen. Barnen påverkas framförallt av tre saker: De lär sig att aldrig lita på vuxna därför 
att de har blivit svikna så många gånger och det kan vara, det här lilla som ”jag ska läsa en 
saga ikväll” eller ”ikväll ska vi äta pannkakor” eller framförallt ”jag ska ALDRIG droga 
igen”. Och så lär man sig att man inte kan prata om hur man har det, därför att då är risken 
att man inte får bo kvar hemma… Barnen vill inte svika sina föräldrar genom att berätta om 
sina hemförhållanden för andra. De blir ofta isolerade och ensamma och vågar aldrig ta hem 
kompisar, eftersom de inte vet om mamman kommer att vara påverkad eller hur det kommer 
att se ut hemma. De följer inte heller med andra barn hem, eftersom de vill hem för att 
kontrollera hur det står till med mamman, i vilket skick hon är. Och det tredje då, eftersom 
man aldrig pratar om saker som liten slutar man ju att känna själv, man har ju inget känsloliv 
och för att överleva i det här, så går ju barn in i, eller de skaffar sig någon sorts 
överlevnadsstrategi. 

Roller

Personalen menar att barn som lever under destruktiva förhållanden tar på sig olika roller, de 
skaffar sig s.k. överlevnadsstrategier, för att anpassa sig till och för att kunna hantera t.ex. 
mammans missbruk. Barn påverkas av mammans förändringar i missbruket, hur hon 
förändras med drogen. De speglar sig i mamman hela tiden, hela tiden. De har full kontroll 
på mamman, de tittar in henne när de träffar henne första gången på dagen, t.ex. vilket humör 
hon är på och anpassar sig därefter. I detta kan personalen på behandlingshemmet se ganska 
tydliga könsskillnaderna gällande vilken roll barnen väljer att ta på sig. Flickor tar framförallt 
på sig rollen som det duktiga barnet, medan pojkar ofta tar på sig rollen som clownen eller det 
utåtagerande barnet. Det är viktigt att observera det faktum att det tysta barnet behöver minst 
lika mycket hjälp och uppmärksamhet som vad det utåtagerande barnet gör. Detta gör det 
betydelsefullt att försöka hitta och lyfta fram dessa barns behov till ytan. För att när, de far så 
illa och de skaffar sig överlevnadsstrategier och problemet är ju det att om de inte får hjälp, 
om inte barnen får bearbeta det, då kommer de att bära med sig det livet ut och hur är det då 
när man ska skapa sig egna, vuxna relationer? Man litar inte på någon, man kan inte prata 
om saker och ting och man vågar inte visa känslor för någon, då är man ju förlorad i en 
vuxenrelation. 

Maskrosbarn

Benämningen ”maskrosbarn” förknippas av en del med överlevnadsstrategier, att barn 
inträder i olika roller, för att på så vis hantera sin kaotiska omgivning, medan det av andra ses 
som ett uråldrigt begrepp som i dagens samhälle förlorat sin betydelse. De sistnämnda menar 
att det nätverk som tidigare generationers missbrukare haft kring sig, idag inte längre 
existerar. Det här är så oerhört ensamma mammor. Hela deras omgivning, föräldrar och 
andra är missbrukare själva eller så har de gett upp för länge sedan, de orkar inte. Syskon 
har gett upp eller knarkar själva. Vidare pekar de på de viktiga vuxna, som för 
maskrosbarnen har spelat en viktig roll. Dessa finns inte längre tillhands i barnens omgivning. 
Nätverket var mycket bättre förr, men idag är det mycket hårdare att knarka. Miljön är 
hårdare, konsekvenserna är hårdare, mycket psykiska sjukdomar finns det nu i missbruket.
Det är mycket svårare att komma igen. De har inget hem, de har ingenting.



24

Diagnostisering

Socialtjänsten har ofta förfrågningar om diagnostisering som DAMP och ADHD när barnen 
kommer till oss. Vi säger då ofta att vi vill avvakta och se hur det hela utvecklar sig, för oftast 
är dessa tecken en reaktion på mammans missbruk. Personalen på behandlingshemmet anser 
dock att barnen behöver komma till ro och känna sig trygga i sig själv samt i sin relation till 
mamman, för att ett korrekt avgörande huruvida en diagnos bör ställas eller inte, skall 
möjliggöras. 

Behandlingen

Vi jobbar med 12-stegsbehandling för att hjälpa mammorna i drogmissbruket, vi jobbar 
väldigt aktivt med deras relation till sitt barn och i det har vi en inbyggt föräldrautbildning 
och framförallt att barnen får en egen behandling. Tanken till att starta detta behandlingshem, 
med gemensam behandling för mammor och barn, uppstod på en systerenhet, ett 
behandlingshem för kvinnor, där många av klienterna hade egna barn, vilka de separerats från 
under sin behandlingstid. Under arbetets gång upptäcktes att barnen var en stark källa till att 
kvinnorna tog ett återfall eller att de avslutade behandlingen i förtid.

Innan det överhuvudtaget påbörjas någon behandling, jobbar behandlingspersonalen, 
tillsammans med mamman och barnen, väldigt mycket med att skapa en trygghet, framförallt 
för barnen, dels på behandlingshemmet och dels på det nya dagiset eller i skolan. Så att 
mamman känner att hon tryggt kan lämna sitt barn och gå in i drogbehandlingen och att 
barnet känner att det är OK att lämna mamman under den tiden. Inskolning på dagis eller i 
skola ska ske under minst en vecka. Denna period är dock varierande, beroende på vilka 
förhållanden man levt under i sitt tidigare liv. Syftet med att sätta krav på inskolningens 
längd, är för att både mamma och barn ska kunna få en möjlighet att känna sig trygga i 
”lämnandet” och framförallt för att barnen ska få möjlighet att känna att det är något som är 
annorlunda och att det som bestämts, för en gångs skull slutförs.

Mammans behandling  

Beroende på hur lång mammans behandlingstid är, hinner hon vanligtvis arbeta sig igenom de 
första tre stegen i 12-stegsbehandlingen. Hennes behandling består av två faser,
drogbehandling och föräldrastöd.

Drogbehandling

I fas 1 koncentrerar mamman sig på enbart drogbehandlingen. Det ställs under denna period
inga krav på förändring i relationen mellan mamma och barn. Denna fas benämns som 
”primärbehandling” och varar oftast i 8-10 veckor. 

Föräldrastöd

I fas 2 ligger fokus främst på att göra förändringar i föräldraskapet. I detta pratar man bl.a. om 
svårigheterna som kan finnas med att vara mamma. När de här tjejerna nyktrar till så 
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upptäcker de ju allt det som de har gjort mot sina barn och det är ett oerhört sorgearbete plus 
att man måste gå vidare också, därför om man ska kunna bli en bra mamma kan man inte 
vara kvar i sorgen, utan man måste jobba vidare och då är det också så att då börjar 
föräldrautbildningen. För varje familj görs en individuell behandlingsplan upp. I denna 
beskrivs hur mammorna och barnen, under denna fas, ska arbeta för att kunna skapa en bättre 
relation till varandra. 

Observationer

Behandlingspersonalen använder sig mycket av observationer i sitt arbete. Det som de 
observerat är de noga med att prata med mamman om efteråt. Det finns inga hemligheter dem 
emellan, utan mammorna vet allt som personalen ser, hör och känner kring deras olika 
situationer. Personalen försöker att undvika att gå in och bryta interagerandet mellan mamma 
och barn när det gäller konflikter, gränssättning eller andra rutinfrågor. Märker vi som 
personal att mamman inte kan hantera situationen, går vi först och främst in och stöttar 
henne, men skulle det finnas risk för att barnen skulle fara illa, går vi in och tar över, men 
endast tillfälligt. Vid ett sådant ingripande är det viktigt att personalen, sätter sig ner och 
pratar med mamman efteråt, för att förklara sitt agerande i den specifika situationen.

Barnens behandling  

Barnens behov tillgodoses främst på två plan, dels i barnverksamheten och dels i 
relationsarbetet tillsammans med mamman. Jämfört med ett vanligt dagis, är 
barnverksamheten väldigt personaltät och personalen där har utbildning som förskollärare 
eller annan specialutbildning kring arbete med barn till missbrukare. 

Children Are People too (CAP)

För de barn som är fem år eller äldre finns en särskild gruppverksamhet som bygger på CAP.
Denna gruppverksamhet har 12-stegsbehandlingens förklaringsmodell av missbruket som en 
familjesjukdom i botten och arbetsgången i denna anpassas efter vilken ålder barnen har. Det 
gäller att de ska lära sig att hata sjukdomen, men att älska sina föräldrar.  Det är viktigt att 
mamman sitter med vid barnets första samtal, där hon överlämnar sitt medgivande, att barnet 
kan prata fritt om allt som han/hon vill och behöver få ur sig. I gruppen pratas det även 
mycket om känslor. I detta får barnen lära sig vad känslor är, hur de känns och hur man 
uttrycker dem. ”Jag är jätteledsen i magen – men jag visar att jag är glad utåt” och att man 
sätter ord på alla de här grejerna, så att barnen förstår. Personalen hjälper barnen att hitta 
verktyg och redskap för att de tillsammans med mamman ska kunna hitta tillbaka till 
varandra. I detta jobbar de med bl.a. känslokort på vilka känslorna är illustrerade. Varje 
morgon får barnen välja det kort som mest liknar det som de själva känner. Man hjälper 
barnen att sätta ord på dessa känslor. 

Det handlar även mycket om att bygga upp och skapa ett förtroende mellan mamma och barn,
så att barnen kan förstå vad mamman går igenom i sin behandling, vad hon gör och hur 
mycket hon jobbar för att det ska bli bra. Många av mammorna är oroliga för vad barnen ska 
berätta, det finns även mammor som säger åt sina barn att de inte får berätta något om hur de 
haft det tidigare. Vi hade en mamma som inte visste om hon ville låta sitt barn vara med i 
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gruppverksamheten eftersom ”Jag vet inte vad ni sätter för griller i huvudet på honom”. Det 
är skuldkänslan som kommer ifatt dem där. Men i denna grupp råder anonymitet, vilket 
innebär att barnen inte behöver eller för den delen kan redogöra för sin mamma vad de har 
talat om. CAP är barnens grupp och de är mycket stolta över att få vara på möte, precis som 
mammorna har sina möten som de går på. I denna grupp får de upptäcka att de inte är de 
enda i hela världen som har det såhär. De har ju aldrig pratat om det, de har ju inte fått det.
Bara det att få dela sina upplevelser är jätteviktigt, för barn förlitar sig på vuxna. Att man får 
en bild av att det inte är mitt fel, att man förstår det här med att man inte har en dålig 
mamma, utan man har en mamma som har en sjukdom som yttrar sig på det här sättet. Precis 
som i alla andra situationer, påverkas barn av andras berättelser som de kan relatera till och 
som de kan känna igen sig i. Vi har ett barn som när han kom hit inte alls visste vad känslor 
var, visste inte någonting, hade ingen aning om hur man gjorde för att visa känslorna. Men 
efterhand som vi satt och pratade, så var det bara han som pratade. Det bara bubblade fram 
och bubblade fram den ena händelsen efter den andra, det var just detta som behövdes – att vi 
pratade och att det var han som var viktig. Denna grupp ska vara rolig, den ska inte vara 
allvarlig. När de träffas fikar, skrattar och leker de tillsammans. Behandlingspersonalen menar 
att barnen, när de kommer till behandlingshemmet, inte är duktiga på att leka. När de kommer 
hit, våra barn säger de inte ”Jag vill leka med dockor” eller ”Jag vill lägga pussel”, de vet 
inte att det finns. Eftersom lek och fantasi är viktiga faktorer för ett barns utveckling har man 
byggt upp rum som skall inbjuda till lek.

Gränssättning och kontinuitet

I vardagen handlar arbetet mycket om gränssättning och om att skapa kontinuitet för barnen, 
att de vet vad som händer och att det är samma personal som finns på plats varje dag. Det är 
viktigt att gränser och normer alltid är likadana. I deras tidigare liv har de oftast inte haft 
några konsekventa regler och de saknade ofta den viktiga förutsägbarheten, rutinen. De har 
sällan eller aldrig vetat vad som skulle komma att hända, från ena dagen till nästa. Det kan ha 
varit så att man bestämt att något ska hända en viss dag, men så händer det inte, och inte nästa 
dag och inte nästa dag, på så vis har de inte fått något sammanhang i situationen. I 
barnverksamheten håller vi inte på med en massa aktiviteter, vi anser att detta stressar 
barnen och att de istället behöver en trygg tillvaro, så att de kan hitta sig själva.

När barnen befunnit sig på behandlingshemmet tillsammans med mamman ett längre tag och 
de börjar känna sig trygga i, att mamman finns där när de vaknar, hon hämtar på dagis varje 
dag och hon finns där när de ropar, börjar de testa hennes pålitlighet. Framförallt så är det ju 
så att vad de gör, är ju för att visa sig och att de behöver sina mammor. Barn som har kunnat 
göra det mesta själva, de kan plötsligt börja äta med händerna och hälla ut mjölkglas och bli 
riktigt trotsiga 2-åringar fast att de är 7 år eller 5 år. Då behöver man stöd, men händer det 
där hemma har man inga redskap. 

De äldre barnen

Behandlingshemmet har ett jättebra samarbete med grundskolan i närmsta by, vilket de har 
haft under de 10 år som behandlingshemmet har funnits, så lärarna har kunskap och erfarenhet 
om dessa barns behov och om hur de ska tillfredställas på bästa sätt. Inte vet jag vad de gör, 
men det är nästan aldrig något problem med barnen i skolan, utan de kan fånga upp dem och 
ge dem den stimulans de behöver. 
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Den gemensamma behandlingen

Mamman och behandlingspersonalen lägger tillsammans upp en behandlingsplan utifrån vad 
mamman anser att hon behöver hjälp med i relationen och samspelet tillsammans med sitt 
barn. Ofta handlar det om att hjälpa mamman att kunna sätta gränser och att skapa rutiner. I 
början på behandlingen, om några av våra barn blir ledsna så är det nästan alltid så att då 
får de ett kex eller en kaka, eller något godis eller en glass. Medan vi istället försöker visa på 
hur man kan ta upp ett barn som är ledset, prata med det och avleda eller sjunga. Även att 
aktivera mammorna i lek tillsammans med barnen är något som det jobbas flitigt med. 
Personalen försöker ständigt påpeka att barnen behöver sin mamma samt att hon är en viktig 
person för det. Detta försöker man göra på ett positivt sätt, eftersom det underlättar i 
skapandet av förtroende mellan mamma och personal. Vissa mammor kan inte ta emot sina 
barn, utan de känner motstånd mot att hålla om sitt barn och då får man hela tiden försöka få 
henne att hålla om honom, det är segt, men de gör det och till slut så kan de göra det.

Anknytningsarbete

De flesta mammor och barn, som kommer till behandlingshemmet, har stora brister i sin 
anknytning. Med de mammor som kommer direkt från BB är det extra viktigt att lägga fokus 
på just anknytningen. Detta eftersom man får väldigt mycket gratis om anknytningen fungerar 
redan från början samt att denna lägger grunden för hela barnets utveckling. Med barn under 
ett år försöker personalen få mamman att spendera så mycket tid som möjligt med sitt barn, 
men även hennes drogbehandling är viktig, vilket innebär en svår balansgång. Det gäller att 
uppmuntra dem att komma och besöka sina barn på barnverksamheten under dagen, eftersom 
de behöver dem. Många av kvinnorna har svårt att förstå detta behov, de anser att personalen 
lika gärna kan ge barnen mat, som de kan.

Vad det gäller de äldre barnen har mamman ofta släppt anknytningen helt, eftersom hon har 
drogat. Många säger sig inte ha lämnat bort sina barn, att de alltid varit tillsammans med dem 
och att de aldrig skulle kunna lämna barnen till barnverksamheten. De har ju faktiskt lämnat 
bort barnen och valt drogerna istället, fast de ser inte det så. Okej, kroppsligen har ju barnen 
varit i mammans närhet, men hur mycket har mamman sett barnen egentligen? Det har ju inte 
funnits någon anknytning, man har inte funnits med i alla de här behoven som barnen har, 
kanske med läggning, mat, rena kläder och att följa med till skolan. 

Om man inte ens kan lita på sin egen mamma så prövar man ju någon annan vuxen och i 
väldigt hög grad, så handlar det ju om att det kanske kommer in någon ny livspartner och så 
försvinner han, så har man kanske börjat tycka om honom. Eller så har man någon fröken på 
dagis och så slutar hon, för ett litet barn är det ju ingen förklaring att, om hon bytte till 
dagiset som ligger på andra sidan gatan så fick hon 2000 kronor mer i månaden. De ser ju 
bara resultatet av det och det här med bristen på tillit till vuxna är ju väldigt tydlig. 

Behandlingspersonalen tittar på samspelet mellan mamma och barn och försöker på så vis 
hitta olika lösningar och möjligheter till att arbeta med anknytningen på. Många ser sina barn 
som ett bihang och som något som de fått för sina synders skull. Det är så stor spridning på 
dem. Just hur ”skadat gods” de kommer med eller hur ”skadat gods” socialtjänsten kommer 
hit med. Många gånger är det ju de som är mest skadade som kommer hit. Denna totala brist 
på anknytning grundar sig dels i att mamman missbrukat och då inte tagit hand om sitt barn på 
ett lämpligt sätt och dels på att en del av barnen tidigare har varit fosterhemsplacerade och 
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därmed separerade från mamman. I en del av dessa fall kan det vara tillräckligt med en 
återanknytning, medan det i andra fall krävs att anknytningsarbetet börjas om från början. 
Men ändå ser man glädjen i barnet, för det är i alla fall mamma. Mamman är ändå bäst. Det 
är ju hon som är den viktigaste personen.

En del barn är gränslösa i sin anknytning. Med dessa barn lägger personalen ner ett stort 
arbete med att försöka lotsa dem tillbaka till sina mammor, för att t.ex. fråga om saker eller att 
söka tröst när de är ledsna. Denna typ av gränslös anknytning ses, av personalen, som en stor 
brist i samspelet mellan mamma och barn.

Barns medverkan i behandlingen  

Personalen var tydligt överens när de menade att barnen borde inkluderas i mammans 
missbruksbehandling. Därför att det här är liksom en resa till tillfrisknande för de båda och 
för att det ska bli bra i slutändan måste båda vara med på resan.

Positiva effekter  

Barnen kommer från en hemmiljö, där de tidigare har fått ta ett oerhört ansvar. Hur små de än 
har varit, har de fått ta ansvar för både mammans och sitt eget liv. Sedan kommer de till 
behandlingshemmet, där de får vara med i alla upp- och nedgångar som en vuxen genomgår 
under sin behandlingstid. Om inte barnen hade fått vara med i den här balansgången hade det 
inte förstått mamman när hon kom hem och de skulle inte förstå vad som hänt under denna 
tid. Även de mammor som har genomgått behandling utan sina barn, kan ha svårigheter att 
komma hem till sina barn igen efter utskrivning. Jag har sett många mammor som har 
genomgått behandlingar och det har gått jättebra och så kommer de hem och så känner de 
inte igen sina barn, de har ingen aning om hur de själva är när de är drogfria. De har inte 
förstått att barnen också behöver hjälp. 

Skillnaden på när mamman ensam gått igenom en behandling och när hon har gjort det 
tillsammans med sitt barn, visar sig framförallt på två företeelser. Det ena är att här får 
barnen en förklaring, de kan lyfta av sig sin egen skuldkänsla och att under hela den här tiden 
då mamman så att säga ska ta tillbaka sin föräldraroll, det är ju oftast barnen som stått för 
vuxenrollen. Tidigare har det ju varit barnen som haft vuxenrollen och helt plötsligt skulle 
mamman komma hem och erövra denna roll. Det uppstår då lätt en kollision, vilket skulle 
kunna resultera i att familjen faller tillbaka i sina gamla destruktiva roller och rutiner. Inte ens 
ett barn vill förlora makten, men det finns ju ett skyddande system runt, så att man kan vända 
på det här. På behandlingshemmet tar man hand om och jobbar med olika situationer 
efterhand som de uppstår. Om barnen går tillbaka i sin utveckling ses detta som något positivt, 
eftersom han/hon istället då ges en chans att komma ifatt sig själv igen. Mammorna och 
barnen växer här in i sina nya roller, som de även kommer att ha när de kommer hem. Jag tror 
på denna modell, att barnen är med i hela processen. Man kan se i slutänden, hur himla bra 
det har blivit. Barnen har förändrats, gått tillbaks och blivit barn, de har tryggheten, de kan 
och vågar testa sin mamma och mamman kan gränssätta sitt barn utan en massa skrik och 
gapande och att behöva hugga tag i barnen. Att se den processen, den är helt underbar. Man 
ser det riktigt. Man kan nästa ta på det: ”nu vänder det”.
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När barnen inte bör medverka i behandlingsarbetet  

Behandlingspersonalen var även överens om att det fanns speciella omständigheter då barnen 
inte borde vistas tillsammans med sina mammor under hennes behandlingstid. De gångerna 
när mamman inte förstår, eller inte vill förmedla till barnet att hon är där på grunderna ”att 
jag är missbrukare, jag har ett kemiskt beroende”. Då tycker jag kanske att mamman skulle 
göra en behandling för sig själv och komma underfund med varför hon är här och sen ta hit 
barnen, men det handlar ju om vilka resurser det finns i samhället för att kunna ta hand om 
barnet just då, för då blir det ännu ett uppbrott, men det är när mamman inte tar hand om 
barnet när de kommer hit, utan lever kvar i det här med att barnet ska ta hand om dem. Då 
tycker jag inte att det är okej. Barnen ska inte fortsätta att ha ett dåligt mående även här. 
Mamman genomgår i dessa fall, under 1-2 månader, en primärbehandling, på en separat 
kvinnobehandlingsenhet och barnet omhändertas enligt LVU (Lagen om vård av unga). Det 
placeras på en enhet för behandling av ensamma barn. Om mammans behandling fungerar 
bra, finns det en möjlighet till att hon och barnet, kan stråla samman på mamma-barn 
behandlingshemmet igen. Men det kan även bli så pass illa att ett permanent 
omhändertagande av barnet är oundvikligt. Här går barnen först, det är de viktigaste 
personerna här. Det är deras behov först och främst.

TEORETISK PROBLEMATISERING  

Bowlby (2003) presenterade en teori i vilken han visade på att små barn som ständigt skiljs 
från dem som de älskar och känner sig trygga med, lider akut nöd. Med detta som stöd 
resonerar våra IP riktigt när de menar att barn inte bör skiljas från sina mammor under dessas 
behandlingstid, utan att de istället bör inkluderas i denna.

Bindningsbeteendet har en viktig överlevnadsfunktion i sig själv, nämligen som skydd. Med 
bindningsbeteende avser Bowlby Varje form av beteende som leder till att en person når eller 
bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas som bättre i stånd 
att klara världen (s.45). Barnen söker sig hela tiden till personer som kan skydda dem, som 
kan få dem att känna sig trygga. De barn som har tappat tron på vuxenvärlden blir egentligen 
sina egna beskyddare. De ser till att överleva trots att de inte får någon hjälp från sin vuxna 
omgivning. Killén (1996) benämner dessa som Maskrosbarn, en benämning som en del av 
våra IP ansåg vara uråldrig och inaktuell. Litteraturen tar upp att bland de barn som inte kan 
lita på att deras egna föräldrar skall finnas tillhands, finns det en del som lyckas att hitta och 
knyta an till någon annan, för dem, viktig vuxen som står utanför familjen. IP menar dock att 
den stora brist på nätverk som missbrukarfamiljer har idag, bidrar till att dessa viktiga vuxna 
är svåra att finna. Många barn får klara sig själva i alltför många och svåra situationer. Dessa 
barns bindningsmönster till sina föräldrar kallar Bowlby (2003) för ängslig motvillig bindning
alternativt ängsligt undvikande bindning. 

I sitt bemästrande av den kaotiska vardagen barnen lever i inträder de olika roller: 
familjehjälten, maskoten/clownen, syndabocken/rebellen och tapetblomman (Bengtsson & 
Gavelin, 2004). Personalen på behandlingshemmet lyfter fram att det fanns en klar 
könsskillnad vad gällde vilken roll man valde att inta. Detta stöder IOGT-NTO, via sin 
hemsida. De menar att familjehjälten ofta definieras som den som tar ansvar för familjen när 
föräldrarna sviktar samt att det ofta är flickor som tar på sig denna roll. Rollen som 
tapetblomman, intas även den framförallt av flickor och deras överlevnadsstrategi innebär att 
synas så lite som möjligt. Det är oftast pojkar som intar rollen som syndabocken eller 
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rebellen. Deras sätt att dra till sig uppmärksamhet på, sker genom att de ständigt hamnar i 
bråk. Maskoten, eller clownen som den också kallas, är det lilla charmtrollet som försöker 
skratta och spexa bort alla problem. Denna roll intas oftast av både pojkar och flickor.

Rollerna beskriver Bengtsson och Gavelin (2004) som överlevnadsstrategier, vilka medverkar 
till bevarandet av familjebalansen och frambringar förutsägbarhet i vardagen. För att kunna 
skapa någon form av ordning i det kaos som råder, håller familjemedlemmarna sig till sina 
invanda repliker i det skådespel, som de tillsammans har skapat. I samband med dessa roller 
brukar man även nämna s.k. frusna känslor, vilket är känslor som för barnet är oidentifierbara 
och/eller som de inte kan namnge. Dessa känslor gör ont, men de kan inte uttryckas. Våra IP 
lade stor vikt vid arbetet med barnens dåliga kunskaper om känslor, vad de innebär, hur de 
känns samt på vilka lämpliga vis barnen borde uttrycka dem. Även Killén (1996) belyser att 
det finns stor risk att barns känslomässiga utveckling avstannar, när all kraft läggs på att 
överleva.

Ett försvar till att barnen bör vistas tillsammans med sin mamma i hennes 
missbruksbehandling är bl.a. det som Bowlby (2003) hävdar. Han har tittat mycket på barns 
beteende mot sin mamma efter att de varit skilda från varandra under en längre tid, t.ex. vid 
vistelse på behandlingshem. Han menar att barn till en början, efter denna typ av åtskiljning, 
behandlar sin mamma nästan som en främling när de återförenas. Detta övergår oftast efter 
några timmar eller dagar i ett ”klängigt” beteende, oro över att bli övergivet samt ilska för att 
barnet tror att det ska bli det igen. Det naturliga bindningsbeteendet mamma-barn har upphört 
att gälla, för en tid. Bowlby (2003) kallade detta beteende för likgiltighet. Ett barn i detta 
tillstånd visar inga tecken på att t.ex. söka tröst när det är ledset eller har gjort sig illa. 
Signalerna som vanligtvis skulle ha aktiverat bindningsbeteendet är ur funktion och de når 
inte fram till det system som svarar för bindningsbeteendet. Våra IP lade stor vikt vid och lade 
ner stort arbete på anknytningsarbetet mellan mamma och barn. Framförallt fokuserade de på, 
de mammor som kom med sina barn direkt från BB. Man ansåg sig ha mycket att vinna om 
anknytningen etablerades redan från början. För de lite äldre barnen, varav en del varit 
fosterhemsplacerade, arbetade man främst med att återanknyta mamma och barn igen. I en del 
fall, med de äldre barnen, handlade det t.o.m. om att börja om helt i anknytningsprocessen. 

Behandlingspersonalen är övertygad om att barn ständigt påverkas av mamman, hennes 
beteende och hennes missbruk. De menar att barnet spanar in mamman, kollar av vilket 
humör hon är på och hur hon förändras med drogen. I detta speglar de sig i mamman och 
anpassar sig och sitt beteende efter henne. Mammorna i sin tur har förväntningar om hur 
barnen skall uppföra sig och att hon kan lita på att de tar ansvaret för henne. von Wright 
(2000) menar att det som innefattas av intersubjektiviteten är det som finns i vår 
gemensamma värld, i det system av relationer, som vi människor, med våra egna 
subjektiviteter, är en del av. Deltagarna i denna interaktion möts i samförstånd, genom 
kommunikation och de ser sig ha en gemensam verklighet, vilken uppstår i detta möte. 
Intersubjektivitet inbegriper dock aldrig fullständig enighet, utan innefattas alltid av 
mångfald. Mamma och barn, subjekten, möts i intersubjektiviteten i en interaktion, vilken 
utgör deras gemensamma värld. Denna interaktion påverkar dem båda. De möts genom 
språket, i kommunikation, och på så vis skapar de en gemensam verklighet. Mamma och barn 
har genom sin relation/interaktion tillsammans funnit en gemensam verklighet, i vilken de 
skapat sig och intagit sina olika roller, i vilka de finner mening, genom varandras handlande.

Killén (1996) skriver att det finns en tendens att tro att föräldrar skulle bli ”tillräckligt bra” 
föräldrar, bara de lyckades uppnå drogfrihet. Hon menar att drogfrihet under en kortare, eller 
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för den delen, längre period inte är tillräckligt för att föräldrarnas omsorgsfunktion skall 
komma att bli ”tillräckligt bra”. Detta är något som vårt besökta behandlingshem har tagit 
fasta på, då de efter att mamman uppnått drogfrihet lägger stor vikt vid anknytnings- och 
relationsarbetet mellan mamma och barn. Mamman deltar även i en föräldrautbildning under 
sin vistelse på behandlingshemmet. Det faktum att även barnet inkluderas i mammans 
behandling samt att de dessutom får en egen behandling i barnverksamheten, är ett steg på 
vägen till ett bra föräldraskap och utvecklandet av en bra relation mellan mamma och barn. 
Även Graff (1996) för en diskussion kring vad som, som hon väljer att kalla det, är 
”tillräckligt gott” föräldraskap. Hon kommer fram till att det utmärks av att föräldrarna har en 
förmåga att kunna ta sitt barn till sig när det är i behov av tröst och stöd, att de finns till hands 
för barnen när dessa har behov av det och att de, när detta behov inte finns, låter barnen vara 
självständiga. Behandlingspersonalen berättar, under intervjuerna, om olika situationer, då de 
väglett eller stöttat mammorna i deras föräldraroll. Mammorna har tidigare, när barnen varit 
ledsna, varit vana vid att muta dem med glass eller godis, istället för att ta upp och prata med 
eller trösta dem.

Behovet av bindningsgestalterna följer med människan hela livet, skriver Bowlby (2003), men 
som ungdom eller vuxen är det tydligast i nödsituationer. En trygg hemmabas är en nödvändig 
förutsättning för att man skall kunna uppnå maximal livsfunktion och en bra psykisk hälsa. 
Vidare belyser författaren att en kvinnas egen uppväxt kan påverka det bindningsmönster som 
finns mellan henne och hennes egna barn.  Detta vill vi knyta samman med det faktum att 
dessa missbrukande mammor många gånger själva är barn till missbrukare och har på så vis 
inte själva fått uppleva en trygg bindning eller skapat en trygg bas att kunna utgå ifrån. Detta 
gör det därför svårt för dem att själva kunna ge detta till sina egna barn. Vidare skriver 
Bowlby (2003) att den bindning som under spädbarns- och barndomstiden sker till föräldrar 
(eller annan föräldragestalt), kompletteras ständigt under tiden som ungdom och vuxen, med 
nya relationsband till eventuell partner och ny familj. Personalen vid behandlingshemmet 
påtalar dock att barn med bristfällig bindning, är i behov av att arbeta med sig själv och de 
upplevelser som det varit med om, för att, som vuxen, kunna skapa hälsosamma relationer till 
andra människor.  

DISKUSSION  

Metoddiskussion

Innan vi bestämde oss för vilken metod vi skulle använda oss av i vår undersökning, vägde vi 
för- och nackdelarna med såväl kvantitativ som kvalitativ metod. (se bilaga 4). Vårt intresse 
för undersökningen, låg i att undersöka det unika, att fokusera på erfarenheter, så som 
individerna själva hade upplevt dem samt att få en djupare förståelse för dessa. Vi ansåg 
därför inte att den kvantitativa metoden var användbar i förhållande till vårt syfte och våra 
frågeställningar, utan vår slutsats blev att användandet av kvalitativ metod skulle kunna bidra 
till ett bättre resultat för vårt undersökningsområde. En annan bidragande orsak till vårt 
metodval, var det begränsade antalet mamma-barn behandlingshem som finns i Sverige. 
Troligtvis skulle det vara ogenomförbart att, inom tidsramen som getts för C-uppsatsen, hinna 
leta reda på tillräckligt många lämpliga IP och behandlingshem, som det skulle krävas för att 
en kvantitativ undersökning skulle kunna möjliggöras.
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Vi var intresserade av att förstå andra människors personliga upplevelser och erfarenheter av 
barn som vistas tillsammans med sina mammor i dessas missbruksbehandling. I detta ansåg vi 
att öppna intervjufrågor skulle ge oss bäst möjlighet till att uppnå detta mål, då det med slutna 
enkätfrågor fanns stor risk att IP skulle styras av de på förhand givna svarsalternativen. 
Möjligheten att få fram IP:s personliga erfarenheter, samt att få personligt nyanserade svar 
hade även varit väldigt svårt att frambringa. Vi kände dessutom att intervjuer, rent 
utbildningsmässigt, skulle bidra till störst kunskap för oss. Vi ansåg att det var intressant att 
möta och intervjua undersökningsdeltagarna, eftersom mycket i vårt kommande arbetsliv 
kommer att handla om personliga möten och samtal med olika personer som befinner sig i 
liknande situationer.

När intervjuerna skulle bokas uppstod dock lite problem, både vad det gäller missförstånd, 
tidsbrist och sjukdom. Detta ledde till att vi inte fick möjlighet att genomföra intervjuerna så 
pass tidigt som vi hade velat, utan tiden blev knapp på slutet och mycket arbete fick göras på 
kort tid.

Vid de olika intervjusituationerna försökte vi att visa det stora engagemang som vi verkligen 
kände för våra frågor och vår undersökning. Trots att vi under intervjuerna använde oss av 
bandspelare, valde vi att komplettera detta genom att en av oss förde noggranna anteckningar, 
för att försäkra oss om att vi skulle kunna använda oss av intervjun även om inspelningen 
skulle bli otydlig eller om bandspelaren mot förmodan inte skulle fungera. Den andra av oss 
lyssnade helhjärtat, försökte lägga märke till IP:s kroppsspråk och tonfall, samt var den som 
ställde relevanta följdfrågor till de svar vi fått. Vi valde att använda oss ganska mycket av 
tystnad och pauser i intervjun. När vi lyssnade igenom inspelningarna från de olika 
intervjuerna, lade vi märke till att detta många gånger resulterade i att IP utvecklade sina svar 
ytterligare. Vi valde att genomföra intervjuerna av våra IP på deras arbetsplats, något som vi 
tror underlättade för både oss och dem. IP befann sig på en plats där de kände sig trygga och 
kunde på så vis slappna av och ge oss bra och omfattande information kring sina erfarenheter 
av vårt ämne, samtidigt som vi fick en bild av hur den miljö på behandlingshemmet, som IP 
berättade om, såg ut. 

De tolkningsmöjligheter som används inom den hermeneutiska traditionen var även de en 
bidragande orsak till att denna metod kändes intressant och att valet föll på denna. När 
resultatredovisningen skulle sammanställas kände vi oss dock lite kluvna i vårt val av metod.
I kvalitativ forskning finns alltid risk att forskarnas förförståelse, i dennes tolkning av IP:s 
intervjusvar, skall vinkla eller påverka framställningen av dessa. Vid den tidpunkten hade det 
därför känts skönt att ha ett kvantitativt material att sammanställa, i vilket man enklare kunnat 
visa på likheter, skillnader och avvikelser, utan att lägga någon egen tolkning i resultatet. När 
vi var klara med sammanställningen av vår resultatredovisning kände vi oss trots allt nöjda 
med och ansåg oss ha gjort ett bra metodval. 

Vi anser oss ha kunnat ta del av IP:s reaktioner, kroppsspråk, funderingar, personliga tankar 
samt deras erfarenheter av vårt ämne. Genom detta har vi fått fram både tydliga och 
varierande infallsvinklar i svaren, vilket känts stimulerande. När vi arbetade med 
sammanställningen och analysen av vår resultatredovisning, kändes det nästan som om vi 
kunde se våra IP framför oss, nästan som om vi hade lärt känna dem, bara genom den korta 
intervju som vi genomfört med dessa. 

Vid de olika intervjutillfällena var vi mycket tydliga med att informera IP om hur vi skulle 
hantera den information de gav oss, att vi inte skulle nämna deras eller verksamhetens namn i 
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undersökningen samt att banden som intervjun fanns på, skulle raderas när uppsatsen var klar, 
inlämnad och godkänd. Detta för att på bästa möjliga vis skydda IP och för att ta hänsyn till 
de etiska aspekter som alltid måste övervägas när en vetenskaplig undersökning genomförs. 
Eftersom alla våra IP, efter att vi informerat dem muntligt om uppsatsens syfte etc., gav sitt 
informerade samtycke till att delta i undersökningen och till att vi fick lov att använda oss av 
det inspelade materialet i vår resultatredovisning, ser vi oss ha gjort vad vi kunnat för att 
minimera risken för att några problem kring de forskningsetiska aspekterna skulle kunna 
uppstå. De som ansåg sig vilja ha uppsatsen, skickad till sig, när den var klar, blev också 
lovade att bli sända ett exemplar.

Resultatdiskussion

Vi har valt att belysa de delar av resultatredovisningen som vi hoppas skall kunna fånga 
intresse samt kunna skapa nya tankegångar hos läsaren.

Innan vi besökte behandlingshemmet, där vi utförde våra intervjuer, och träffade några av de 
behandlare som arbetade där, hade vi en ganska negativ syn eller inställning till att barn skulle 
få vistas tillsammans med sina mammor i mammans missbruksbehandling. Den föreställning 
vi hade var att barnen medverkade i behandlingen främst för att mamman skulle uppnå så bra 
resultat av denna som möjligt. Att barnen inkluderades och gavs en möjlighet till en egen 
behandling, var inte något som vi hade funderat över, eller ens haft i åtanke. Detta grundade 
sig i att den litteratur som vi tidigare hade tagit del av, främst pekade på de positiva effekter 
som denna typ av behandlingsform hade på de missbrukande mammorna och deras 
utveckling. Det fanns väldigt lite dokumenterat kring undersökningar beträffande vilken 
påverkan eller vilka följder detta deltagande i behandling kunde orsaka deras barn. De få 
studier vi fann kring barnens påverkan, visade endast på de negativa konsekvenserna som 
detta deltagande förde med sig, för dessa. Vi tror att denna brist på dokumentation grundar sig 
i bl.a. det faktum att det är få behandlingshem som tillämpar denna typ av behandlingsform. 

Genom att ta del av behandlingspersonalens erfarenheter, gavs vi möjlighet till ett annat 
perspektiv av frågan. Deras kunskap av att separera mamma och barn, under mammans 
behandlingstid, säger att detta ofta resulterar i att kvinnan genomgår en bra behandling och 
blir drogfri samt förändras i sin roll som mamma. Barnet däremot lever, utan behandling, kvar 
i samma roll som det haft tidigare och när dessa sedan sammanförs i hemmet uppstår en 
”kollision”, vilken ofta leder mamman till återfall och i en del fall tillbaks till missbruket igen. 
Under intervjuerna belyste behandlingspersonalen istället de positiva effekterna av att barnen 
vistas tillsammans med sina mammor i dessas missbruksbehandling. I detta pekade de på bl.a. 
att även barnen har behov av att bli av med skulden, bearbeta sina upplevelser och att ta itu 
med sina problem och att de i behandlingen ges en möjlighet till detta, både för sig själv och i 
relationsarbete tillsammans med mamman. Personalen ser behandlingen som en gemensam 
resa till tillfrisknande, för de båda. När vi lämnade behandlingshemmet, hade vår negativa 
bild av denna typ av gemensam behandling förändrats och vi har nu fått en annorlunda och 
mer positiv bild av denna behandlingsform och dess inverkan.

Tankar som vi inte heller tidigare haft var att barn faktiskt behöver behandling de med. Vi var 
av uppfattningen att barnen under mammans behandlingstid istället skulle vara 
fosterhemsplacerade och att detta skulle vara det bästa för dem. Det vi inte tänkte på då var att 
alla separationer innebär en otrygghetskänsla, känsla av övergivning och förtvivlan hos barn. 
Vi hade inte heller funderat över hur mamma och barn efter behandlingen skulle sammanföras 
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igen. Än mindre att detta skulle bli problematiskt. Tanken vi istället haft var att mamman inte 
skulle få tillbaka vårdnaden om barnet igen. Denna tanke grundar sig i vår åsikt om att barnen 
har rättigheter, mammorna enbart skyldigheter gentemot dessa. Vi har förändrat många av 
våra tankar och åsikter i dessa frågor, men något som vi fortfarande håller kvar vid är att om 
barn fosterhemsplacerats, skall mamman eller pappan för den delen, innan de ges tillbaka 
vårdnaden om sina barn, under en längre tid, uppvisa förändrat beteende, social anpassning 
och god föräldraförmåga.  

Vad gäller socialtjänstens tanke med att ofta vilja diagnostisera barnen i ett tidigt skede, utan 
att egentligen riktigt lära känna dem först, är för oss lite oroväckande. Människor som arbetar 
med barn till missbrukare bör vara så pass pålästa och insatta i ämnet att de vet att dessa barn 
kan reagera och uppvisa liknande beteende som barn med diagnosen DAMP eller ADHD, och 
kunna arbeta utifrån detta. Genom att sätta diagnoser på barn i tidig ålder tror vi att det är lätt 
att dessa blir självuppfyllande för barnen eller att det används som en anledning eller utväg till 
att kunna bete sig lite som man vill.

Det är svårt att tänka sig en situation där barn som är fem år gamla inte kan leka och inte vet 
vad det innebär. Det måste vara förödande för ett barns utveckling som liten människa att inte 
kunna utnyttja fantasin som ventilationsfunktion. Många ”vanliga” barn uttrycker sin oro över 
saker och ting i sitt rolltagande i leken. Om ett vanligt barn har stort behov av att kunna 
ventilera sina känslor, då kan man ju börja fundera över vilket enormt behov ett barn till en 
missbrukare, som oftast har upplevt och varit med om väldigt hemska saker, har.  

Vi anser att barnen ges en bra möjlighet att bearbeta de upplevelser som de varit med om 
genom den barnverksamhet, särskilt genom CAP, som finns på behandlingshemmet. I denna 
grupp får de se att de inte är ensamma i sina upplevelser, genom att träffa andra barn i 
liknande situationer och genom att ta del av deras erfarenheter. Personalen försöker även 
hjälpa barnen att hitta de redskap de behöver för att kunna arbeta sig igenom och att kunna bli 
av med den skuld de känner och har tagit på sig i samband med mammans missbruk. En tanke 
som för oss uppkommit under analysen av detta material är att det ofta sägs att dessa barn, 
som lever i missbruksfamiljer, tror sig vara ensamma om sina upplevelser. Men vi ifrågasätter 
om det inte, i tidig ålder, är lika vanligt att dessa barn istället tror att alla har likadana 
hemförhållanden som de har. Alla barn skulle lika gärna kunna tro att alla andra, precis som 
de själva, för att dölja sina hemförhållande, försöker uppträda normalt när de är i t.ex. skolan. 
Vad är det då som säger att de skulle vara annorlunda eller ensamma i sina upplevelser?

Dock kunde även personalen peka på situationer då barnen inte borde medverka i 
behandlingen. Exempel på detta är när mammorna inte kan erkänna sin missbruksproblematik 
eller när barnen uppenbart far illa av vistelsen på behandlingshemmet tillsammans med 
mamman. Detta anser vi vara självklart, eftersom vi menar att barnens behov alltid bör sättas 
först. 

Under den första tiden på behandlingshemmet läggs störst vikt vid att skapa trygghet för 
barnen och fokus läggs på att både mamma och barn skall känna sig redo att lämna/lämnas på 
dagis. Därefter arbetar behandlingspersonalen, tillsammans med mammorna både enskilt och 
tillsammans i gruppverksamhet, med att etablera själva drogfriheten för dessa. Att fokus läggs 
vid detta är naturligtvis positivt, men att den redan försvårade relationen till barnen läggs lite 
åt sidan, innebär ett svårt avbräck i anknytningsarbetet. Barnen befinner sig på en ny plats, 
med nya människor och i en ny miljö, vilket lätt kan skapa otrygghet för dem. I detta, tror vi, 
att barnen är i stort behov av sina mammor, den enda (om än lilla) tryggheten de har med sig 
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till detta ställe. Samtidigt ser vi det positivt att barnen slipper ännu ett uppbrott eller en 
separation från sina mammor, då de skulle ha varit helt utan trygghet. Detta innebär ett svårt 
ställningstagande, som kan skapa stort huvudbry.

Det är skrämmande om anknytningsproblematiken mellan mamma och barn är så stor som 
våra IP förmedlar, speciellt eftersom detta ligger till grund för hela barnets utveckling. Vi har 
svårt att förstå att en mamma till en nyfödd bebis inte självmant vill spendera så mycket tid 
som möjligt med sitt barn. Vi anser att det är lättare att ha förståelse för brister i anknytningen 
mellan mamma och ett äldre barn, även om barnet inte har varit fosterhemsplacerat tidigare. I 
hemmet har båda tagit på sig olika roller, för att hantera mammans missbruk. Drogens 
påverkan och mammans beroende av denna, har överstigit hennes känslor för barnen, vilket 
resulterat i att anknytningen blivit bristfällig eller icke-existerande. 

Det är inget onormalt att testa sina föräldrar och deras gränser. Ett barn som inte har fått vara 
barn har aldrig tidigare kommit i en situation då de känt att de haft ett behov av att testa sin 
mammas tillförlitlighet eftersom de istället varit den som mamman förlitat sig på. Dessutom 
har de ofta varit rädda för mamman och hennes humörsvängningar, vilka de aldrig vetat när 
de skulle komma eller hur de skulle te sig, även om barnen lärt sig att läsa av mamman ganska 
tydligt. När de sedan får möjligheten att inta rollen som barn måste de testa om mamman 
kommer att bestå i sin roll. Testandet görs främst för att de vill visa att de behöver mamman.
Det är inte förvånansvärt att barnen slutar lita på de vuxna eller att de inte har någon tillit till 
dem, när de gång på gång blivit svikna av dessa. Vi tror att det krävs, att man som barn till 
t.ex. missbrukare, tidigt träffar en s.k. ”viktig vuxen” utanför familjen, eftersom dessa barns 
förtroende för vuxenvärlden ständigt försämras ju äldre de blir. Det är också av stor vikt att 
dessa vuxna stannar kvar och inte försvinner eller att barnet lyckas knyta an till någon annan 
vuxen om den betydelsefulla personen ger upp eller av en eller annan anledning ger sig iväg.  

På behandlingshemmet arbetas det mycket med anknytnings- och relationsarbete. 
Relationsarbetet handlar främst om gränssättning och att lära mammorna att skapa rutiner för 
sig och sina barn. Även att upprätthålla kontinuitet i vardagen samt att visa barnen att det som 
bestämts verkligen genomförs. Detta är saker som barnen sällan eller aldrig haft i det liv som 
de levde tidigare. Vi anser att detta är positivt eftersom barn som inte ges möjlighet till att 
arbeta med sig själva, som små, tar i vuxen ålder fortfarande med sig sina 
barndomsupplevelser, i sitt relationsskapande. Därför kan man se bearbetningen som en länk 
på vägen i skapandet av att kunna bli en hel människa.

Det är skrämmande att ett litet barn kan lära sig att skjuta bort eller undan sina känslor. I 
barnens behandlingsarbete jobbas det därför mycket med att lära barnen vad känslor är samt 
att få dem att kunna sätta ord på dessa. I detta arbetar man med bl.a. känslokort, vilka vi ser 
som ett kreativt sätt att hjälpa barnen på. Dessa kort fick vi ta del av, vilket gav oss en bättre 
förståelse och inblick i hur arbetet går till. Även detta ser vi som en del av processen med att 
kunna bli en hel människa igen. 

Vad gäller om och hur mammornas missbruk påverkar barnen, menar personalen att de barn 
som inte påverkas av sin omgivning är inte födda. Barnen påverkas framförallt på tre punkter: 
De lär sig att aldrig lita på vuxna, de lär sig att de inte får prata om hur de har det hemma och 
eftersom de inte får prata om sina upplevelser, slutar de att uppleva känslor själv. Barnens 
destruktiva utveckling, kan man uppröras över, men samtidigt är det fascinerande att ett barn 
kan klara av att leva under samt överleva i denna typ av förhållanden - att de kan inta olika 
roller, s.k. överlevnadsstrategier i sitt bemästrande av olika situationer. Vi blev visade 
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teckningar där barn illustrerat en del av de upplevelser de varit med om. Det är ofattbart att de 
kan leva under och överleva i så ”sjuka” förhållanden som dessa barn har gjort. Ibland kan vi 
fundera över hur det är möjligt att samhället kan låta det gå så långt. Det finns ju en mängd 
kontroller på BVC (barnavårdscentralen), där personalen dessutom gör hembesök. Hur kan 
man undgå att upptäcka att något står så pass illa till, som det faktiskt måste göra i dessa 
familjer? Dessa mammor som, enligt IP, ofta tillhör både tredje eller fjärde generationens 
missbrukare, borde ha ”ögonen på sig”, kan vi tycka. 

Nätverket kring dessa missbrukande kvinnor är väldigt magert. Familjen har antingen gett upp 
för längesedan, eller är de missbrukare själva. Detta lämnar kvinnan och barnet väldigt 
ensamma i sin situation. Kvinnan saknar stöd i den hårda värld hon lever och barnet 
uppmärksammas inte av sin omgivning. Som mamma i den här situationen är det nog lätt att 
ge upp möjligheten till förändring och ett annat liv, man ”accepterar” den situation man lever 
i och låter istället missbruket bestämma. Som lärare till det, antingen utåtagerande eller det 
tysta barnet, är det viktigt att ta sig tid och inte döma barnets agerande på förhand. Istället bör 
han/hon försöka se barnet som finns bakom fasaden, kanske där finns ett barn som behöver 
hjälp istället för tillrättavisning eller beröm.

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till följande slutsatser och/eller resultat gällande 
mammorna och barnen på behandlingshemmet:

 Genom att inkludera barnen i mammans behandling, ges även dessa en möjlighet till egen 
behandling. Både för dem själva och tillsammans med mamman.

 Barn till missbrukare uppvisar ofta samma tecken i sitt beteende, som vad barn med 
ADHD och DAMP gör. Diagnossättning på barn till missbrukare bör därför avvaktas tills 
dess att det skapats en trygg och stabil miljö kring barnen. Först då kan det avgöras 
huruvida beteendet varit en reaktion på mammans missbruk eller om det egentligen ligger 
en sjukdomsbild bakom.

 En del av barnen som växt upp med missbrukande föräldrar har lärt sig att stänga av sina 
känslor. Det visade sig även vara vanligt förekommande att dessa barn inte heller kan eller 
vet vad ”lek” är. I de ”vanliga” barnens lek eller fantasivärld får de utlopp för sina känslor 
och oro, vilket barn till missbrukare i allmänhet inte får. I barnens behandlingsarbete, i 
CAP-gruppen, jobbas det därför mycket med att lära dem vad känslor är samt att få dem 
att kunna sätta ord på dessa. Även lek läggs det ner mycket arbete på.

 Anknytningen mellan mamma och barn är i de flesta fall bristfällig eller icke-existerande. 
Stort arbete läggs ner på att förbättra eller återskapa denna funktion i mammans och 
barnets relation. Det är viktigt att anknytningen dem emellan är bra, eftersom den ligger 
till grund för barnets utveckling, självkänsla och för barnets skapande av relationer till 
andra.

 Vi får inte ge upp tron på att det finns vuxna människor som bryr sig om dessa barn. 
Dessa s.k. ”viktiga vuxna”, vilka flertalet av barnen och ungdomarna, som t.ex. Berglund 
(2000) hade med i sin studie, angav varit någon som hjälpt, brytt sig om och som betytt 
mycket för dem. Viktigt är att de barn som har en missbrukande förälder som de vistas 
tillsammans med, uppmärksammas så tidigt som möjligt, och inte glöms bort för att de är 
tysta och duktiga, eller undanskuffas, för att de är jobbiga och utåtagerande
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 Nätverket kring de missbrukande mammorna är väldigt magert. De har som regel ingen de 
kan vända sig till för råd eller hjälp. Som mamma i den här situationen är det nog lätt att 
ge upp möjligheten till förändring och ett annat liv, man accepterar den situation man 
lever i och låter istället missbruket bestämma.

Trots att vår undersökning endast omfattar tre intervjuer, anser vi att vi har fått ett bra och 
innehållsrikt arbetsmaterial. Vi är medvetna om att dessa tre behandlares åsikter är just 
erfarenheter. De har redogjort för sin sanning och sin verklighet, så som de upplever den, 
vilket är precis det som vi är ute efter att finna med vår undersökning. 

Pedagogiska implikationer

Det pedagogiska värdet i uppsatsen ligger i att den bidrar till att öka förståelsen för varför det 
är så viktigt att även barnen får genomgå en egen behandling. Vikten ligger även vid det 
gemensamma behandlingsarbetet som möjliggörs genom att mamma och barn inte separeras 
under behandlingstiden.

Om det varit möjligt att generalisera utifrån denna undersökning (trots det låga antalet IP), 
och under förutsättning att vårt resultat är tillförlitligt, anser vi att behandlingshem där
mammor vistas tillsammans med sina barn under behandlingen, borde förekomma oftare.

Framtida forskning

Det hade varit utav stort intresse att genomföra en liknande undersökning med ett större 
material. Men det skulle också vara värdefullt att ges möjlighet att genomföra denna kring 
samma ämne, fast istället ur ett klientperspektiv. Vi tror att vi då skulle kunna uppnå en 
djupare insikt och förståelse för hur kvinnorna själva upplever eller värderar möjligheten att 
kunna vistas tillsammans med sitt/sina barn, under själva behandlingstiden. Intressant hade 
även varit att intervjua kvinnor som befunnit sig olika länge i behandling. Dessa kvinnor hade 
förmodligen visat på stor variation i sina åsikter och kommentarer. En annan möjlighet hade 
varit att utföra en studie vid ett kvinnobehandlingshem, vid vilket kvinnorna vistades utan 
sitt/sina barn och sedan jämföra dessa två studier med varandra. 
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Bilaga 1

Missiv till deltagare i studien ”Barns påverkan av att vistas tillsammans med sin 
mamma i missbruksbehandling”

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är 
de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 
undersökning ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem.

De etiska kraven är:

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör och vart du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta längre.

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du 
inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt deltagande 
i studien.

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det är 
just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter.

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen kommer att 
användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Du 
kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill.

Hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss är det 
särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dem vi 
intresserar oss för. 

______________________

Jenny Hultberg 

______________________

Theres Lindkvist

Växjö 060227

Handledare: Kerstin Köhlin

Examinator: Gill Croona

Kursansvariga: Gill Croona & Idor Svensson



Bilaga 2

Intervjuguide

Bakgrund

 Utbildning? Vad fick dig att välja just denna utbildning?
 Yrkestitel?
 Yrkeserfarenhet?
 Tid/antal år på nuvarande arbetsplats? Vad fick dig att välja just denna arbetsplats och 

denna inriktning på arbete, med kvinnor och barn?
 Egna barn?

Den missbrukande mamman  

 Vilken erfarenhet har du, som behandlare av missbrukande kvinnor med barn?
 Vad anser du om att kvinnorna vistas tillsammans med sina barn under behandlingstiden? 

Den positiva/negativa påverkan detta har på mamman/barnet.
 Hur ser behandlingsupplägget ut för mamman? Inkluderas barnet i detta arbete? Om ja, i 

så fall vilken roll spelar det i själva arbetet?

Barnet

 Vilken erfarenhet har du av hur barn påverkas av att ha en missbrukande mamma?
 Hur tillgodoses barnets behov under vistelsen med mamman i behandlingen?
 Vad vet du om hur barnets behov tillgodoses om det inte vistas tillsammans med mamman 

i behandling? Finns det något samarbete mellan er och t.ex. socialtjänsten?
 Vad tror/anser du vara utmärkande för de s.k. maskrosbarnen?
 Vilka typer av överlevnadsstrategier är/säger din erfarenhet att dessa barn tillämpar?
 Används/tillämpas speciell behandling/behandlingsgrupp för enbart barnen?
 Berätta om CAP (Children Are People too). Vilken är din erfarenhet kring detta?
 Vilka problematiker är vanligt förekommande hos barnet vid inskrivning? Hur arbetas det

med dessa? 
 Hur arbetar ni med anknytning och bindningsmönster mellan mamma och barn?
 Hur vanligt förekommande är det att barnet tidigare varit fosterhemsplacerat eller haft 

annan vistelse utanför familjen?

Avslutande

 Hur lång är den genomsnittliga vistelsen för mamman och barnet?
 Hur ser utslussningen ut för dem?
 Hur ser resultaten av er behandling ut ett år efter utskrivning?
 Finns det någon uppföljning? Om ja, hur ser denna ut?
 Finns det något övrigt du vill tillägg



Bilaga 3

Muntlig information till intervjupersonerna

 Kort presentation av undersökningens syfte

 Det är endast vi två som kommer att lyssna på banden och efter det att uppsatsen är 
inlämnad och godkänd kommer vi att radera innehållet på dem.

 Vi kommer att göra en kort beskrivning av er som intervjupersoner och av verksamheten, 
men i undersökningen kommer vi inte att nämna några namn, på er, eller på er arbetsplats, 
eller något annat som kan avslöja var undersökningen är genomförd.

 Vi kommer att inleda intervjun med några korta frågor om din bakgrund, för att, i 
undersökningen, kunna göra en kort beskrivning av våra intervjupersoner.

Efter den inledande informationen frågade vi intervjupersonerna om de gav sitt medgivande 
och sitt samtycke till att vi fick använda oss av deras intervju i vår c-uppsats.



Bilaga 4

Jämförelse mellan kvantitativ och kvalitativ metod 
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