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Syftet med studien är att se hur barn påverkas under uppväxten av att 

växa upp med missbruk i familjen och se vilka copingstrategier de 

använder sig av samt om det funnits någon annan viktig vuxen när 

mamma eller pappa missbrukat. För att besvara frågeställningarna 

användes semistrukturerade intervjuer på kvinnor som vuxit upp med 

missbrukande föräldrar. Intervjuerna har tolkats ur en fenomenologisk 

inriktning och en kvalitativ metod har använts. Resultatet har utforskats 

med innehållsanalys och problematiserats utifrån Bowlbys 

anknytningsteori, KASAM, copingstrategier och roller. Resultatet visar 

på att alla respondenter har påverkats av föräldrarnas missbruk och har 

utvecklat olika strategier för att hantera situationen, samt haft någon 

viktig vuxen att vända sig till. Slutsatsen av denna studie är att 

respondenterna har klarat sig bra, en möjlig aspekt till det kan vara att 

alla haft ett tryggt anknytningsmönster till någon vuxen i sin omgivning 

under uppväxten. 



Förord 

Vi vill tacka de personer som deltagit i studien, genom att Ni ville dela med Er av era 

upplevelser och erfarenheter av att ha vuxit upp i en missbruksmiljö, så att denna studie 

var möjlig att genomföra. Genom möte med Er har vi fått kunskap som vi kommer ha 

användning för som blivande behandlingspedagoger.  

Vi vill även tacka vår handledare Maude Johansson, som visat intresse och hjälpt oss 

under studiens gång. Till sist vill vi också tacka de som står oss nära, som visat 

förståelse för all tid vi lagt ner på studien. 
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 INTRODUKTION 

Att prata om missbruksproblem är fortfarande väldigt tabubelagt i Sverige, speciellt för 

barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Många gånger vill föräldrarna att det 

ska förbli en hemlighet inom familjen och på grund av rädsla vågar barnen inte säga 

något till omgivningen. Missbruket kan också få negativa konsekvenser för ett bra 

föräldraskap, då föräldrarna på grund av missbruket kan bli oförmögna att ge barn en 

trygg och stabil miljö att växa upp i. För barn som växer upp i en missbruksfamilj kan 

skador uppstå på många olika sätt, både psykiska och fysiska. Barn utvecklar olika 

strategier för att kunna hantera vardagen så bra som möjligt. Detta visar sig på olika sätt 

på olika barn, en del barn blir utåtagerande medan andra blir introverta.  Barn som lever 

i sådana förhållanden saknar ofta god anknytning till sin/sina föräldrar, därför är det 

viktigt att dessa barn har en annan viktig vuxen att vända sig till, för att få stöd i 

vardagen (Socialstyrelsen, 2007).  

Antalet barn som växer upp i en missbruksmiljö med en eller två missbrukande 

föräldrar har under de senaste tio åren ökat. År 2007 fanns det i Sverige upp emot 200 

000 barn som levde under dessa förhållanden. Mörkertalet är dock stort, vilket gör att 

det är svårt att veta exakt hur många barn det egentligen rör sig om (Socialstyrelsen, 

2007). Uppskattningsvis finns idag cirka 385 000 barn som lever med missbrukande 

föräldrar. Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) lever uppskattningsvis 20 procent av 

barnen i Sverige med föräldrar som riskbrukar alkohol, med detta menas att någon 

konsumerar alkohol och att det kan medföra en risk för dennes hälsa (FHI, 2008). 

Socialtjänstlagen stiftades år 1982 i Sverige. Socialtjänsten arbetar för att barn och unga 

ska växa upp under trygga förhållanden och åtgärderna ska vara anpassade efter barn 

och ungdomars bästa (Grönwall & Holgersson, 2004). År 2006 hade cirka 44 000 barn 

någon form av öppenvårdsinsats och drygt 15 000 barn var frivilligt placerade i något 

slags boende, vilket innebär att vårdnadshavare och barn givit samtycke till det. 

Ytterligare knappt 6000 barn placerades med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU). LVU träder i kraft när samtycke inte ges från vårdnadshavare 

eller barnet. En ogynnsam miljö med missbruk hos föräldrar är den vanligaste orsaken 

till att LVU tillämpas (Socialstyrelsen, 2007). 

Vi fick upp ögonen för detta ämne då en av oss gjorde praktik inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin och den andra arbetar med omhändertagna barn. Detta har lett till 

många möten med barn som växer upp med missbrukande föräldrar och en viss kunskap 

inom området finns på förhand. Vi har valt att bygga vidare på vår tidigare uppsats, som 

då belyste vilka effekter föräldrars missbruk har på barn. Detta väckte nya frågor som 

fick oss att arbeta vidare med denna uppsats, som handlar om barn till missbrukande 

föräldrar.  

Forskning visar att redan från födseln påverkas barn av föräldrars missbruk. Med tanke 

på att missbruksproblematiken i familjer är så pass vanlig idag och har en påverkan på 

hela omgivningen. Därför är det av intresse som blivande behandlingspedagoger att ta 

reda på vad forskningen säger om och i sådana fall hur barn påverkas av att växa upp 

med en eller två missbrukande föräldrar och hur barn hanterar en sådan uppväxtmiljö.  
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 Begreppsdefinitioner 

För att tydliggöra vad som menas med begreppen missbruk, narkotika och barn kommer en 

definition nedan.  

 Missbruk  

Hansén (2008) skiljer på begreppen drogbruk och missbruk. Drogbruk kan ses som 

engångsföreteelser som sker i grupp, där personen i fråga använder droger med andra. 

Missbruk däremot ses inte som en engångsföreteelse, utan är en pågående 

droganvändning där individen själv tar droger i en större mängd än vad föreskrifterna 

anger. Användning av droger innefattar alkohol, psykofarmaka och/eller narkotika.  

 

Missbruk är ett samlingsnamn för när bruket av narkotika, alkohol  

och psykofarmaka har blivit en så central aktivitet i en persons  

liv att han/hon själv eller andra upplever det vara ett problem,  

såväl psykiskt, fysiskt eller socialt. Beroendet tar mer hänsyn till  

drogintagets effekter än dess omfattning eftersom det är skaderelaterat.  

Beroende kan vara fysiskt eller psykiskt, oftast både och  

(Hansén, 2008).  

 

 Narkotika  

I Sverige definieras narkotika enligt Narkotikastrafflagen 1968:64, 8 § som:  

 

 […] läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande 

egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan 

omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som  

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt internationell 

överenskommelse som Sverige har biträtt, eller  

2. av regeringen förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen 

(Hartelius, 2007). 

 Barn 

Avser människor som är mellan 0-18 år (Woititz, 2002). 

 Bakgrund 

Barn som växer upp med missbrukande föräldrar finns i alla samhällsklasser och 

därmed varierar missbruksformerna. Många av föräldrarna har ett dolt missbruk, vilket 

gör att barnen är svåra att uppmärksamma för omgivningen. År 1985 hade 12 000 barn 

minst en vårdnadshavare som vårdades på sjukhus för alkoholrelaterad diagnos. Mellan 

år 2000-2004 genomfördes en undersökning gällande både alkohol och narkotika. 

Resultatet visade på att 22 600 barn hade minst en förälder som behandlats i slutenvård 

(Socialstyrelsen, 2007). 
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 Barns rättigheter 

I Föräldrabalken går det att läsa om föräldrars ansvar gentemot barnet, det vill säga att 

barnet har rätt till en trygg miljö, omvårdnad och en god fostran. Om inte detta 

tillgodoses träder Föräldrabalken i kraft, vilket innebär att samhället är skyldigt att 

ingripa för att skydda barnet, som kan leda till Lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU). LVU innebär att barnet kan omhändertagas eftersom barnets 

behov alltid ska vara i centrum (Grönwall & Holgersson, 2004).  

 

Barnkonventionen som antogs år 1989 är en hjälpinsats inom UNICEF, som arbetar just 

för att tillgodose barns rättigheter. Enligt Barnkonventionen har alla barn på jorden rätt 

att få sina behov tillgodosedda och barnen ska alltid vara i fokus. Det är de vuxnas 

ansvar att se till att det bästa för det enskilda barnet görs (UNICEF, 2009). I dagens 

samhälle är det många barn som lider av att växa upp i en missbruksmiljö, vilket leder 

till en otrygg och negativ utveckling. Alla barn är i behov av att få en så trygg uppväxt 

som möjligt (Johansson, 2004).  

 Barn till missbrukande föräldrar 

Forskning visar att barn riskerar att påverkas negativt av att växa upp med en eller två 

missbrukande föräldrar. Skadorna kan börja redan under mammans graviditet och kan 

följa barnet ända upp i vuxenlivet (CASA, 2005). 

Bancroft & Wilson (2007) anser att när barn är i åldern noll till tre år finns en möjlighet 

att ingripa för att skadorna och riskerna inte skall bli permanenta. Skador och risker 

börjar visa sig i åldern tre till fyra år genom ångest samt nedsatt utveckling och 

anpassning. Vid fem till nio års ålder är den mest utsatta risktiden för permanenta 

skador, om barnen inte får hjälp i tid. När barnen uppnått tio till fjorton års ålder börjar 

problemen överföras till rökning, alkoholkonsumtion, drogmissbruk och mobbning. Det 

är även här problemen börjar med uppförandet i skolan och risken till en kriminell 

utveckling är stor. Det finns studier som visar på att barn som blir påverkade av en 

drogmiljö ofta överför detta till sina egna barn i framtiden. Barnard & McKeganey 

(2004) menar att barn även kan få svårigheter att utveckla goda relationer till andra 

människor på grund av låg självkänsla. 

I dagens läge finns det inte många studier gjorda som visar på vad barn faktiskt vet om 

alkohol. En studie gjord i Sverige på slumpvis utvalda 6-åringar visar att dessa barn 

mycket väl vet vad alkohol är. Resultatet visade på att barn förknippade alkohol med att 

vuxna dricker för att det smakar gott samtidigt som att alkoholen är något negativt. 

Många av barnen berättade också att de upplevde rädsla då det kan bli mycket bråk och 

föräldrarna kan luras. När 6-åringarna fick rita en människa som är påverkad av alkohol 

ritade majoriteten av de en man. Enligt studien visade pojkarna på sina bilder och i 

intervjun att de hade en mer negativ bild av en människa som har druckit än vad 

flickorna hade. Detta kan tyda på att pojkar har mer oroskänslor eftersom de oftare 

identifierar sig med personen som är påverkad av alkohol. Studien visar på att barn idag 

lever närmare alkoholen än tidigare generationer. Förr var det vanligare att enbart 

pappan drack alkohol och blev påverkad, då mamman mer hade som uppgift att skydda 

barnen från att känna oro och förklara situationen. Idag ser situationen annorlunda ut 

och mamman och pappan dricker lika mycket. Enligt undersökningen så vet barn i 6-års 
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åldern vår dubbla syn på alkoholen: Det är gott men det är farligt. (Bengtsson & 

Gavelin, 2004). 

 Barns utveckling 

Enligt utvecklingsteorier sker barns utveckling i interaktion med olika faktorer i 

omgivningen, framför allt sker utvecklingen i samspel med föräldrarna. Barnet bör 

under det första levnadsåret få känna tillit och närhet (Bengtsson & Gavelin, 2004). I 

det första stadiet av utvecklingen sker interaktionen mellan till exempel familj och 

förskola. När barnet blir äldre kommer interaktion att ske med allt fler faktorer såsom 

skola, kamrater och grannskap. Det är viktigt för barnets utveckling att samverkan 

mellan dessa sker på ett positivt sätt. Förutom detta bestäms barnets utveckling i stor 

utsträckning av individuella egenskaper, som exempel genetiska förutsättningar, 

temperament etc. Utvecklingen kan också påverkas av dess känslomässiga, kulturella 

och socioekonomiska miljö. En viktig faktor för utvecklingen är föräldrarnas förmåga 

att tillgodose barnets behov. En bristande föräldraförmåga orsakad av exempelvis 

missbruk kan leda till en negativ utveckling för barnet. För att barnet ska få en positiv 

utveckling behöver de under de första levnadsåren få möjligheten att utveckla kognitiva, 

språkliga och fysiska färdigheter samt förmågan att bygga upp en trygg anknytning. 

Den sociala utvecklingen och skolgången blir betydelsefull längre fram i barnaåren. 

Barn som inte får en trygg utveckling ligger i riskzonen för att utvecklas negativt på 

grund av bristande föräldraförmåga till följd av föräldrarnas missbruksproblem. Alla 

barn som ligger i riskzonen behöver inte få problem i barndomen, utan det finns de som 

klarar sig mot alla odds. Det kan bero på att det funnits goda relationer till andra vuxna 

än föräldrarna (Socialstyrelsen, 2006).  

 Effekter på barnen  

Enligt forskning kan barn som växer upp i en missbruksmiljö leva med vanvård från 

föräldrarna. De befinner sig även i riskzonen för våld, missbruk och att utveckla ett 

kriminellt beteende (McKeganey, Barnard & McIntosh, 2002). Barn som lever i en 

missbruksmiljö kan även tidigt få ta över vuxenansvaret, vilket kan leda till en svårare 

uppväxt med egna missbruksproblem senare i livet. I många fall hålls missbruket 

hemligt och det talas inte om det utanför familjen. Därför visar det sig också vara 

vanligt att barn känner skam och skuld, samt själva tar på sig skulden för sina föräldrars 

missbruksproblem. De håller problemet hemligt och blir isolerade, för att de inte vågar 

berätta för någon utomstående. På grund av isoleringen går många barn miste om 

många upplevelser och erfarenheter i de vardagliga rutinerna. Det leder till att känslan 

av att vara annorlunda förstärks. Det gör också att vissa barn inte vet vad som räknas 

som normalt och vanligt samt har svårt att upprätta och bevara nära relationer till andra, 

då de inte vet hur människor kommunicerar och behandlar varandra. Barnen tvingas 

därför hitta egna strategier för att klara sin vardag. En del barn blir väldigt utåtagerande, 

medan andra blir tillbakadragna och tystlåtna (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Hansen 

(1995) menar att det är vanligt att barn i förskoleåldern blir klängiga och hellre söker 

kontakt med de vuxna på dagis än till de andra barnen. Barnen kan även bli iakttagande 

och tillbakadragna, detta för att skydda sig mot negativa reaktioner. I tretton-fjorton års 

ålder är barnen mycket skeptiska och misstänksamma mot andra människor och de har 

därför mycket svårt att lita på människor. Som grund till detta ligger deras egen uppväxt 
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där de har strävat efter bekräftelse, men inte fått det. Hos de större barnen är det vanligt 

att de har utvecklat en negativ självbild och ofta fäller nedvärderande kommentarer om 

sig själva och är rädda för att prova nya saker i tron på att de inte ska klara av det. Barn 

övertar ofta de vuxnas ansvar i familjer med missbruksproblem. De övertar de praktiska 

uppgifterna, och även att trösta föräldrarna om de är ledsna, medla och se till att 

föräldrarna kommer i säng på kvällen.  

Samspelet mellan barn och föräldrar kan påverkas negativt när en eller båda föräldrarna 

missbrukar droger eller alkohol, detta kan komma att få konsekvenser för barnets 

utveckling. Undersökningar som gjorts visar att barn till missbrukare löper större risk att 

utveckla en rad problem som nedstämdhet, dålig självbild, beteenderubbningar, 

skolproblem, sömnproblem och kriminalitet. Det har även visat sig vanligt med sexuella 

övergrepp i familjer med missbruksproblem och det finns också ett samband mellan 

familjevåld och missbruk. Våldet kan rikta sig antingen mot barnet eller föräldrarna 

emellan. Barn som lever i en missbruksfamilj visar ofta symptom som magsmärtor, 

huvudvärk, nedstämdhet, koncentrationsproblem, trötthet, variation i skolprestationer 

och svårigheter med vänner och social tillhörighet (Hansen, 1995).  

 Föräldraskap och missbruk 

Föräldraskap är en process där föräldrarna engagerar sig i barnet, ger det 

fysisk och känslomässig omsorg, näring och skydd. Det handlar om att 

tillfredsställa både de fysiska och känslomässiga behov som barnet har 

utifrån sin ålder och utvecklingsnivå. Det handlar om att skapa en miljö 

såväl i hemmet som i förskolan och skolan där barnen känner sig trygga och 

förstådda och blir tröstade när de är ledsna och upplever smärta, antingen 

denna smärta är psykisk eller fysisk (Killén, 2002). 

En bra självkänsla hos föräldrar är det absolut viktigaste för att ett bra föräldraskap ska 

fungera (Killén, 2002). De mödrar som saknar detta ser ofta missbruk som ett sätt att ta 

till för att dämpa de skuldkänslor som uppstår och för att hantera fysisk och psykisk 

stress när de tar hand om barnet, då det oftast är modern som bär huvudansvaret för 

vårdnaden (Skårner, 2001). För att barn ska kunna utveckla sig själva så finns några 

punkter som anses vara viktiga för ett bra föräldraskap: 

 Föräldrarna ska visa empati för sitt barn. 

 Föräldrarna ska kunna se sitt barn för den hon/han är. 

 Föräldrarna bör ha realistiska förväntningar på vad barnet klarar av. 

 Engagemang bör visas från föräldrarnas sida till barnet på ett känslomässigt 

positivt sätt.  

För att vara en så bra förälder som möjligt så bör denne inte själv må dåligt, det vill säga 

inte vara utsatt för mer stress än vad denne klarar av att hantera, både vad gäller 

psykiska, fysiska och sociala problem. Livskvalitén hos barn ökar om föräldrarna visar 

kärlek, bryr sig och även har en viss kontroll gällande gränssättning och att vara 
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konsekvent (Killén, 2002). Psykisk och fysisk närvaro från föräldrarna visar sig också 

vara viktigt för barnen (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

 Samspel 

Ett bra föräldraskap är inte något vi föds med, utan beror på förälderns egen uppväxt i 

kombination med sitt eget barns födsel. Det sker hela tiden ett samspel mellan barn och 

föräldrar och de utvecklas tillsammans. Sitt eget föräldraskap påverkas antingen positivt 

eller neagtivt beroende på hur ens egna föräldrar har utvecklats i sitt känsloliv och 

beteende i barndomen. Förutom stöd från föräldrarna i barnets unga år är också 

relationer och händelser i livet viktiga för sammanhanget. Om föräldern är påverkad av 

alkohol eller narkotika så hindrar detta samspelet mellan förälder och barn. Situationen 

försvåras ytterligare om föräldern lider av en psykisk störning. Barn till föräldrar med 

missbruksproblem kan få svårt att uttrycka känslor och svårt att utveckla sig själva som 

personer, detta genom bristen på samspelet i familjen. De utsatta barnen kan ha brist på 

självkänsla och de kan ha lättare för att ta åt sig av andras åsikter om deras egenskaper 

och beteende. Ofta när föräldrar har missbruksproblematik har de ett väldigt litet 

nätverk, vilket leder till att stöd och kunskap saknas, detta påverkar föräldraskapet 

negativt. Många av föräldrarna som missbrukar tror att de ska ses som dåliga föräldrar 

av omgivningen, därför har de i många fall svårt att be om hjälp. (Bengtsson & Gavelin, 

2004). 

 Viktiga vuxna 

Alla individer behöver någon slags bekräftelse på att vi finns till och betyder någonting. 

Det är i samspel med vuxna som barn får denna bekräftelse. Det är genom interaktion 

med andra som vi blir till och barnets självbild skapas genom att barn tar efter de 

attityder, reaktioner och signaler som de vuxna ger till dem. Dessa gör de i sin tur till 

sina egna. För barn som har en missbrukande förälder kan interaktionen bli destruktiv, 

då kontinuitet saknas vad det gäller gränser och värderingar. Istället präglas det av 

oförutsägbarhet, vad som gäller ena stunden är ogiltiligt i nästa. Detta leder till en 

otrygghet och hämmar barnets utveckling, då relationen dem emellan är oförutsägbar då 

föräldern är opålitlig och skapar en oro och osäkerhet hos barnet. Tidigare studier som 

gjorts visar på att många av barnen till missbrukande föräldrar ofta har andra vuxna att 

vända sig till som då kompenserar eller kompletterar förälderns roll, men de finns också 

de barn som helt saknat denna vuxenkontakt. Att ha en vuxenkontakt är viktigt för barn, 

dels för att de behöver ha förebilder som de kan identifiera sig med och dels för att få 

hjälp att bearbeta sina upplevelser. Viktiga vuxna utgör inte enbart ett yttre stöd i form 

av socialt nätverk utan fungerar även som ett inre stöd med värderingar och attityder 

som barnet tar efter och tar med sig in i sitt eget vuxenliv senare (Claezon, 1996).  

Skolan är för många barn i missbruksfamiljer en trygg plats, där lärare och 

skolsköterska ofta fungerar som viktiga vuxna för dem. Barnen kan prata om sin 

situation där hemma och bli bemötta med respekt, uppmärksamhet och uppmuntran. För 

många av barnen är det svårt att ta steget att börja prata med någon vuxen om sin 

situation hemma, många barn säger att de önskade att de vuxna skulle ha mer tålamod 

och ge barnen tid till att öppna sig och berätta om hur de har det hemma (Bengtsson & 

Gavelin, 2004). Andra barn i tidigare studier berättar om grannar och socialarbetare som 
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har varit viktiga för dem. Pojkar nämner också idrottsledaren som en viktig person i 

deras liv. Nära släktingar är något som betonas av många barn. I flera tidigare 

intervjustudier har det framgått att mor -och farföräldrar är de viktigaste vuxna stödet 

för barn som växer upp med sina missbrukande föräldrar. För barn som har haft viktiga 

vuxna som stöd i barndomen blir minnen från dem väldigt viktiga för barnen i framtiden 

och i deras vuxenliv (Claezon, 1996).  

 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretiska utgångspunkter har anknytningsteorin, KASAM, copingstrategier och 

roller valts. Nedan kommer en beskrivning av dessa att ges. Anledningen till att 

anknytningsteorin har valts är att den är viktig för ett barns utveckling. Missbruk är en 

faktor som kan påverka anknytningen negativt.  

För att hantera vardagen tar barn på sig olika roller/överlevnadsstrategier, detta märks 

speciellt tydligt i missbruksfamiljer, eftersom struktur och trygghet oftast saknas i dessa 

familjer (Geringer Woititz, 2002). Barn i missbruksfamiljer lär sig tidigt att inte prata, 

inte lita på och inte känna, vilket innebär att hålla det hemligt inom familjen, att barnen 

är vana vid svek och att förneka känslor. Detta gör barnen i syfte att känna sig som en så 

normal familj som möjligt och att deras egen familj är lika bra som någon annans. 

Överlevnadsstrategierna används också som ett sätt att försöka återupprätta strukturen 

inom familjen (Lindstein, 1995). 

 Anknytningsteorin 

Barn påverkas redan som spädbarn av att växa upp i en missbruksmiljö, därför ges en 

förklaring av anknytningsteorin. Ankytningsteorin betonar hur viktigt samspelet mellan 

barn och föräldrar är. Anknytningsteorin behandlar samspelet mellan barn och föräldrar, 

som grundar sig på mänskliga relationer. De relationer barn har under uppväxten formar 

hur deras relationer ser ut även i vuxenlivet, det viktigaste för barn är att skapa en trygg 

bas. De föräldrar som inte kan ge sina barn ett känslomässigt gensvar under uppväxten, 

riskerar att överföra dessa brister i anknytningen till sina barn. Detta gör att barnen 

själva kommer att få svårigheter med sina känslomässiga kontakter senare i livet. En 

moders anknytning till sitt spädbarn beror oftast på hur moderns egen interaktion har 

varit till sin moder. Kvinnor som har en sämre interaktion till sin moder tenderar att 

ägna mindre tid åt sitt spädbarn, medan kvinnor med en god anknytning till sin moder 

och en lycklig barndom ägnar mer tid åt sina egna spädbarn. Den viktigaste 

anknytningsperioden börjar när barnet är sex månader gammalt, det är då den 

känslomässiga anknytningen skapas, vanligtvis till modern. Det kan även förekomma 

att det är fadern som utgör den trygga basen. Barn som har god anknytning till båda 

föräldrarna är de som är säkrast och duktigast. De barn som inte har en trygg relation till 

någon av sina föräldrar är de som är mest osäkra. De barn som endast knyter an till den 

ena föräldern ligger däremellan. Vid denna ålder känner barnet upplevelsen av att vara 

önskat, värdefullt, älskat och beskyddat. Det vill säga en trygg bas för barnets framtida 

uppväxt och utveckling. Genom anknytningen utvecklas barnets förmåga att uppleva 

positiva relationer till andra och att känna tillit till andra människor i dess omgivning. 

Brister i anknytningen kan senare i livet leda till att barnet blir distanserat, får svårt att 
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lita på andra och undviker att skapa nära relationer. Barn som lever och växer upp med 

missbrukande föräldrar saknar ofta en god anknytning (Bowlby, 2004). 

Ett barns anknytning till sina föräldrar spelar roll för hur barnets personligetsutveckling 

blir i framtiden. Som spädbarn behövs skydd, tröst och stöd för att en god ankntyning 

ska ske. Detta visar sig genom emotionella uttryck och beteenden. Barnet kan redan 

några dagar gammalt skilja på sin moder ifrån andra i omgivningen med hjälp av 

moderns doft och röst. I början är gråten det enda sättet för spädbarnet att visa att det är 

i behov av omsorg och när det är tillfredsställt visar sig en lugn belåtenhet. Två månader 

gammalt börjar emotionella kommunikationer utvdigas med exempelvis barnets leende. 

När spädbarnet blir sex månader och framåt lär sig ett tryggt barn att hålla modern kvar 

i tankarna när hon är borta. Från och med att barnet är nio månader gammalt och framåt 

så börjar barnet känna igen sin mamma och pappa med seendet. Vid den här åldern 

reagerar de flesta barn med protest och gråt om de lämnas till en främmande person. 

När barnet är i ett-årsåldern kan ett barn med en trygg anknytning börja utforska 

omvärlden och vara borta från föräldrarna allt från några timmar till en hel dag. I 

tonåren ska ett barn, med en god anknytning, kunna vara borta ifrån mamma och pappa 

i veckor eller månader och ändå känna att de har en trygg hemmabas (Bowlby, 2004).  

Ett barn som är tryggt är gladare, tacksammare och inte lika krävande som ett ängsligt 

barn, som kan bli gnälligt och efterhängset. Ett ängsligt barn håller sig på sin kant och 

kan bli dominant mot andra barn. Hur ett barns personlighet och beteende kan se ut när 

barnet är tre år gammalt kan ses redan vid tolv månaders ålder. Ett barn som då visade 

en god interaktion med sin moder kan komma att vid tre års ålder beskrivas som 

samarbetsvillig, omtyckt av andra barn, smidiga och påhittiga. De som vid tolv 

månaders ålder uppvisade ett ängsligt beteende kan istället komma att beskrivas som 

emotionellt isolerade, fientliga och antisociala när de uppnår tre års ålder. Barn som vid 

sex års ålder har en trygg anknytning till sina föräldrar behandlar dem med respekt och 

på ett vänskapligt sätt, medan barn med en otrygg anknytning kan bli fientliga, sorgsna 

och otrygga mot sina föräldrar (Bowlby, 2004).  

En trygg bas är en förutsättning för att ett barn ska kunna utvecklas gynnsamt. En trygg 

relation till en vuxen som finns till hands för barnen i olika situationer är det som räknas 

som en trygg bas. Föräldern ska kunna ge barnet närhet, skydd, uppmuntring och kunna 

sätta sig in i barnets behov (Bowlby, 2004). 

Det finns olika typer av anknytningsmönster: 

 Otrygg och undvikand anknytning – dessa barn uppvisar få eller inga 

anknytningsbeteenden, då de är vana vid att det inte finns någon person att 

knyta an till som kan uppfylla deras behov. Istället fokuserar dessa barn på 

utforskning av omvärlden och mindre på den emotionella kontakten med vuxna. 

 Trygg anknytning – barn med en trygg anknytning kan utforska omvärlden med 

säkerhet, då de har erfarenheter av vuxna som fungerar som en trygg bas som 

ger dem skydd och tröst när det behövs. 

 Otryggt och ängsligt anknytningsmönster – för dessa barn har en 

anknytningsperson funnits, men inte varit tillräcklig. Omvårdnaden av barnet 



 

9 

har präglats av oförutsägbarhet och barnen är ofta kinkiga, krävande och 

klängiga. Ett barn med detta anknytningsmönster har svårt att utforska 

omgivningen eftersom vikten ligger på att skaffa och behålla emotionell kontakt 

med en anknytningsperson. 

 Desorganiserad anknytning – kallas även D-mönstret. En desorganiserad 

anknytning kännetecknas av rädsla från barnet. På grund av rädslan och 

bristande kognitiva förmågor har barnet problem med att organisera och 

samspela med anknytningspersonen (Broberg, Anders mfl. 2008). 

 KASAM 

KASAM betyder känslan av sammanhang, och syftar till hur det kommer sig att vissa 

individer klarar sig bättre än andra, både psykiskt och fysiskt, trots att de utsätts för 

stora påfrestningar från omgivningen. Begreppet myntades av sociologen Aaron 

Antonovsky, han menade att hälsofaktorer påverkar hur en individ upplever känslan av 

sammanhang. Alla människor har mer eller mindre av motståndsresurser som denne kan 

använda sig av för att hantera svåra situationer så att det blir begripligt i sammanhanget. 

KASAM består av tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som alla 

tillsammans har en betydande roll för hur individen upplever sin vardag med en känsla 

av sammanhang (Starke, 2003). 

1. Begriplighet – handlar om att individen kan se orsaker och konsekvenser genom 

att använda sig av sina kognitiva förmågor, detta leder till att individen kan 

känna sig delaktig och på så sätt förstår situationen bättre.  

2. Hanterbarhet – handlar om att individen själv känner att de har makt att kunna 

påverka händelser, möta problem och i vilken grad stress kan hanteras med hjälp 

av de olika resurser individen har (Antonovsky, 2005). 

3. Meningsfullhet – ses som en motivationkälla och handlar om vilka krav och 

problem som individen känner är värda att lägga tid och energi på (Starke, 

2003).  

All stress behöver inte ses som negativ, utan kan bidra till att individen kan lära sig att 

hantera stress på ett bättre sätt. En individ som har hög KASAM kan lättare begripa 

svåra händelser och kan hantera dessa genom att hitta nya lösningar till problemet. 

KASAM ses inte som en copingstrategi, däremot kan personen med hög känsla av 

sammanhang lättare välja den copingstrategi som passar bäst i den aktuella situationen 

(Antonovsky, 2005). 

 Copingstrategier 

Begreppet coping myntades av psykologen Richard Lazarus på under 1960-talet. Med 

copingstrategier menas individens beteendemässiga och psykologiska tillvägagångssätt, 

för att hantera yttre påfrestningar och krav (Lazarus, 2006). I Sverige används begreppet 

coping som ett samlat namn för olika slags strategier som en individ använder sig av för 

att hantera problem och för att finna lösningar till dessa på bästa sätt för att minska 
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stressnivån och psykiska och känslomässiga spänningar som kan uppstå hos individen i 

olika situationer (Claezon, 1996). Användningen av copingstrategier kan ses som ett sätt 

att individen vill passa in i omgivningen eller som ett skydd och försvar som kan 

användas i de situationer som individen ser som hotfullt. Nuvarande livshändelse, men 

även tidigare erfarenheter i livet, spelar en stor roll för personens psykiska och fysiska 

välbefinnande och stresshantering. Missbruk, separationer, förlust etc. är faktorer som 

kan utlösa stress hos individen och kan påverka copingstrategierna (Währborg, 2002). 

Hur en människa klarar av att hantera stress från yttre påfrestningar beror på värderingar 

som denne har och mål i livet. Nya copingstrategier kan utvecklas genom erfarenheter 

där handlingen kan se annorlunda ut i nya främmande situationer och dessa kan sedan 

komma att bli användbara även i andra situationer i framtiden hos individen. Dock 

behöver inte alla copingstrategier ses som lyckade just i det aktuella sammanhanget. 

Hur individen klarar av att hantera en svår situation, såsom exempelvis i hemmet, samt 

att välja den copingstrategi som passar just för det aktuella tillfället, beroende på hur 

situationen ser ut i hemmet, är det som kallas för effektiv coping (Lazarus, 2006). 

Det finns tre typer av copingstrategier som benämns som de viktigaste, 

problemfokuserad, känslofokuserad och undvikandefokuserad. I en problemfokuserad 

strategi utvärderas problemets svårighetsgrad för att på så sätt hitta lämpligast åtgärd för 

att helt ta bort eller minska stressituationen, individen själv upplever att detta är möjligt 

att genomföra. För att hitta lösningar till problemet används de kognitiva förmågorna 

som individen har. Fatta beslut, konfrontation eller att försöka förändra situationen är 

exempel på problemfokuserad coping. Den känslomässiga copingen utmärks av känslor 

som individen inte kan påverka, men medvetet försöker kontrollera. Detta genom att i 

de svåra situationerna hitta positiva saker istället. Upplevelsen förändras, men 

situationen förblir densamma, detta kräver mycket ansträngning från individen. 

Exempel på detta är förnekande, positiv omtolkning och förlåtelse (Starke, 2003). I den 

undvikande copingen är undvikande och distansering för problem karaktäristiska drag. 

Genom att sysselsätta sig med något annat, exempelvis vara mycket med kompisar, 

stänga in sig på rummet, på alla möjliga sätt hålla sig borta från sin familj så undviker 

personen att möta och ta itu med problemet. Denna strategi leder ofta till mer stress, då 

individen inte tar itu med problemet och den smärta detta orsakar och hittar därför inga 

positiva aspekter, detta kan leda till att hälsan försämras ytterligare. Detta kallas även 

passiv coping och kan bidra till kluvenhet och ångest hos individen. Personligheten och 

omgivningen både den sociala och fysiska kan vara avgörande faktorer för vilken 

strategi som kommer att användas (Brattberg, 2008). Det är vanligt att människor 

blandar de olika copingstrategierna när de befinner sig i svåra situationer (Starke, 2003). 

 Roller 

Enligt Lindstein (1995) kan barn tillskriva sig olika roller, detta för att de upplever att 

de lättare kan hantera situationen med föräldern/föräldrarnas missbruk.  

 Den ansvarstagande – denna strävar efter att strukturen och mönster skapas i 

familjen. 

 Anpasslingen – detta barn anpassar sig till hur situationen hemma ser ut från 

gång till gång, tar det som det kommer och anpassar sig efter det. 



 

11 

 Den blidkande – barnet tar här på sig vuxenansvaret och försöker trösta och få 

de andra familjemedlemmarna att må bättre. 

 Det utagerande barnet – när ett barn använder sig av ett utagerande beteende är 

det detta som kommer i fokus och uppmärksammas istället för föräldrarnas 

missbruk. 

 Familjehjälten – barnet som hela familjen förlitar sig på. Detta barn ses av andra 

som en hjälte, vill alltid hjälpa till och finnas till hand för andra.  

 Syndabocken – ses som familjens svarta får, och får ofta skulden för föräldrarnas 

missbruk. Dessa barn utvecklar ofta ett kriminellt beteende och andra 

destruktiva beteenden. 

 Det tysta barnet – det snälla barnet som aldrig ställer till med något, mammas 

och pappas lilla ängel. 

 Clownen – detta barn har mycket energi och tar ofta sin humor till hjälp i svåra 

situationer. Kommer ofta med roliga och snabba repliker (Geringer Woititz, 

2002). 

 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att belysa några kvinnors upplevelser/erfarenheter av att ha 

vuxit upp med missbrukande föräldrar. Detta för att få en ökad kunskap samt en djupare 

förståelse om barn till missbrukande föräldrar. Utifrån detta skapades våra 

problemformuleringar som lyder: 

 Påverkas kvinnor av att ha vuxit upp med en eller två missbrukande föräldrar? I 

så fall på vilket sätt märks det? 

 Har det funnits någon annan vuxen som varit ett stöd och en viktig person under 

uppväxten med en eller två missbrukande föräldrar? 

 Vilka strategier använder sig barn av för att hantera uppväxten i en 

missbruksmiljö? 

 METOD 

Nedan kommer en redovisning ges av metodologiska utgångspunkter, vetenskapligt 

förhållningssätt och val av metod till studien. Samt en beskrivning om hur 

genomförandet och tillvägagångssättet till denna studie har gått till. Detta ges under 

rubriken planering och genomförande.  
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 Metodologiska utgångspunkter 

En kvalitativ metod med fenomenologisk inriktning har valts till denna studie. 

Anledningen till det är för att få en djupare förståelse med mer ingående svar från 

respondenterna i förhållande till studiens syfte, än vad en kvantitativ metod hade gett. 

 Vetenskapliga förhållningssätt 

Syftet med studien är att belysa några kvinnors upplevelser/erfarenheter av att ha vuxit 

upp med missbrukande föräldrar, hur de hanterade det, samt om det fanns någon annan 

viktig vuxen de kunde vända sig till när det var jobbigt hemma. Detta kan vara ett 

känsligt ämne och känslor kan variera mycket mellan de olika individerna. Med 

bakgrund till detta valdes ett fenomenologisk synsätt och en kvalitativ 

undersökningsmetod. Enligt Bryman (2002) strävar den kvalitativa forskningen efter att 

ta en annans perspektiv och på så sätt få ta del av dennes sociala verklighet och 

medvetande. Den kvalitativa metoden hänger samman med hermeneutiken, där kunskap 

om en människa och dennes erfarenheter och livsvärld uppnås genom tolkningar. Då 

tolkningar ville undvikas i denna studie, utan istället inrikta sig på exakta beskrivningar 

av respondentens upplevelser valdes en fenomenologisk inriktning istället.  Med hjälp 

av en kvalitativ metod kan djupare svar uppnås och följdfrågor kan ställas beroende på 

vad respondenten ger för svar och på så sätt uppnås en mer beskrivande bild av 

verkligheten som respondenten har upplevt. Detta ansågs vara svårt att sätta in i tabeller 

med siffror som en kvantitativ metod hade gett oss.  

 Fenomenologi 

Den fenomenologiska inriktningen intresserar sig för hur människor upplever olika 

världsfenomen. Det är viktigare att beskriva så exakt som möjligt snarare än att förklara 

och analysera (Kvale & Brinkmann, 2009). Människan skapar en tolkning av det 

han/hon ser med hjälp av våra sinnen. Det är hur denna tolkningsprocess skapar en 

förståelse för världen, det vill säga vårt sätt att se på oss själva, världen och våra 

erfarenheter. Det viktiga i en fenomenologisk undersökning är att förstå 

tolkningsprocessen. Som metod är det därför viktigt att observera för att förstå 

erfarenheter människor har och djupintervjuer för att förstå individens tolkning av sin 

erfarenhet. Analysen av den data som samlas in innebär att tolka något som redan är 

tolkat. För att förstå en individs beteende och dess mening måste den fenomenologiska 

undersökningen förstå upplevelsen från individens synvinkel. Den fenomenologiska 

analysen grundar sig på förståelse, vilket innebär att forskaren på en personlig nivå 

måste förstå de motiv och trosföreställningar som ligger bakom människors handlingar 

(Hartman, 1998). 

 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning kan se olika ut, både vad gäller hur insamling av data går till och 

hur detta senare analyseras. Att gå på djupet och försöka hitta bakomliggande orsaker 

till de frågeställningar forskaren har och att se problemen ur ett helhetsperspektiv för att 

sedan hitta gemensamma kännetecken är en vanlig metod inom den kvalitativa 
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forskningen. Det är kvalitén i undersökningen som är det viktigaste och handlar om att 

få en djupare uppfattning om en händelse, beskrivet i ord och inte i siffror (Hartman, 

2004). Den kvalitativa forskningen har människans livsvärld som en central 

utgångspunkt, vad respondenten uppfattar som viktigt och betydelsefullt. Forskaren 

strävar efter att få en nära relation till respondenten för att kunna uppfatta respondentens 

synsätt på problemet. Den kvalitativa forskningen bildar begrepp och teorier utefter det 

att data samlats in. Då följdfrågor kan ställas under en intervju beroende på vad 

respondenten svarar på de olika frågorna ses denna som mer ostrukturerad än den 

kvantitativa forskningen, detta kan leda till fylligare svar. Den kvalitativa forskningen 

strävar inte efter att kunna generalisera resultatet, utan intresserar sig mer av att få en 

förståelse av individernas beteende och värderingar. Den kvalitativa forskningen belyser 

mer begränsade aspekter mellan ett mindre antal individer, än vad den kvantitativa 

forskningen gör. Den kvalitativa forskningen genomförs ofta i människors naturliga 

miljö (Bryman, 2002). 

 Kvalitativ intervju 

De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är: generella frågeställningar, val av 

relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av data, tolkning av data, 

begreppsligt och teoretiskt arbete och rapport om resultat och slutsatser. Den kvalitativa 

intervjun bygger på tolkningar av människans beteende (Bryman, 2002). Den 

kvalitativa intervjun handlar om ett samspel mellan olika personer där kunskaps byggs 

upp då de utbyter tankar och resonerar kring ett gemensamt ämne. Det är 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt som ska ligga i fokus och det är 

detta forskarna ska utgå ifrån till studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna som 

används är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuarna ställer samma 

förbestämda frågor till alla respondenterna, detta för att svaren ska kunna sammanställas 

på ett jämförbart sätt. Forskarna strävar efter att komma nära respondenterna för att 

kunna se världen med deras egna ögon (Bryman, 2002). Noggrannhet och precision är 

viktiga faktorer för att kunna beskriva tolkningen av respondenternas svar (Kvale & 

Brinkmann 2009). Det gäller att se en helhet för att sedan plocka ut väsentliga delar så 

att syftet besvaras, men även så att sammanhaget kvarstår. Det är i detta svårigheterna 

ligger, att få en jämnvikt, att inte ta bort för mycket eller för lite (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att en kvalitativ studie ska få så hög trovärdighet som möjligt 

ligger det i forskarens förmåga hur väl de lyckas beskriva sin undersökning (Bryman, 

2002). Den kvalitativa intervjun präglas av enkla och raka frågor till respondenterna 

som intervjuas. Forskarna vill få svar på ”hur” istället för ”varför”. Detta genom att vara 

lyhörd och intresserad, men inte vara ifrågasättande. För att få svar på detta måste 

forskarna känna empati, vilket är en förutsättning för att kunna sätta sig in i en annan 

människas perspektiv. Den kvalitativa intervjun ses som öppen, då det inte finns några 

regler, vilket leder till att varje intervju blir unik. (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ analys kan beskrivas i sex olika steg, dessa behöver dock inte alltid komma i 

samma ordning. Respondenten börjar med att berätta om sina erfarenheter utifrån sitt 

eget liv i relation till ämnet studien handlar om. Nya samband börjar ses av 

respondenten, i steg två, när denne pratar om sitt eget liv och de spontana berättelserna 
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som uppstår i intervjun. I det tredje steget sammanfattar intervjuaren det som 

respondenten sagt för att undvika missförstånd och feltolkningar. Det fjärde och femte 

steget går ut på att strukturera och kartlägga det utskrivna materialet och efter detta kan 

repsondenten få möjlighet till en ny intervju för att rätta till eventuella missförstånd. Det 

sista och sjätte steget innebär att respondenten börjar handla utefter de nya 

erfarenheterna som intervjun bidragit till (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Då intervjuerna bidrar till mycket text utvecklades innehållsanalysen för att lättare 

kunna hantera detta med hjälp av innehållet i olika teman. Innehållet kan analyseras 

både ur en induktiv eller en deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen utgår från 

respondenternas berättelser, medan den deduktiva utgår från en teori. Det centrala i en 

innehållsanalys är att det är respondentens berättelser och vad denne säger som ska ses 

som sanningen. Den kvalitativa innehållsanalysen går ut på att hitta likheter och 

skillnader mellan de olika berättelserna respondenterna berättar och utifrån detta skapa 

olika teman, men ändå behålla sammanhanget. Tillvägagångssättet vid analys av 

intervjuer börjar med att hela den transkriberade texten läses igenom flera gånger, för 

att på så sätt få en helhet. Därefter plockas det som är relevant för att besvara 

frågeställningarna ut. För att sammanhanget inte ska utebli kan det vara möjligt att viss 

omgivande text måste tas med, denna text kallas meningsbärande enheter, som sedan 

måste minskas ner, utan att helheten och innehållet förvsinner. Efter detta kan sedan 

texten delas in i olika kategorier och teman kan formuleras. Att dela in texten i 

kategorier är bland det svåraste i processen, då den meningsbärande texten ska tillhöra 

en relevant kategori och inte upprepas på flera ställen i texten.  (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 Planering och genomförande 

Nedan kommer en presentation av studiens genomförande, samt en beskrivning hur 

tillvägagångssättet har varit gällande urval, instrument, insamling och analys. 

 Urval 

En kvalitativ metod har valts till denna studie, det vill säga personer intervjuades som 

kunde hjälpa oss besvara vårt syfte. Fem kvinnor i åldrarna 20-40 år bosatta i södra 

Sverige intervjuades. Respondenterna hittades med hjälp av snöbollsurval det vill säga 

relevanta kontakter användes. Anledningen till att intervjuerna gjordes med kvinnor 

över 18 år är på grund av att tillstånd krävs från vårdnadshavare för barn i åldrarna 0-18 

år och att hitta barn som befinner sig i en missbruksmiljö ansågs vara svårt på grund av 

tystnadsplikt från myndigheterna. Respondenterna utgick från förbestämda frågor samt 

berättade sina egna berättelser. Hela intervjun spelades in och våra respondenter var 

informerade om detta. Detta skrevs sedan om i uppsatsen och efter det visades 

materialet för intervjupersonerna. De hade då rätt att ändra om de tyckte att något var 

felaktigt. Detta betonar Kvale & Brinkmann, (2009) är viktigt. 



 

15 

 Instrument 

Till studien gjordes en intervjumanual, denna var utformad med frågor som var indelade 

i olika teman. Under varje tema fanns ett antal underfrågor. För att sedan uppnå mer 

förståelse ställdes följdfrågor av intervjupersonerna, dessa finns inte med i 

intervjuguiden utan utformas under intervjuns gång beroende på respondentens svar. 

Hartman, (2004) betonar att den kvalitativa intervjun ses som öppen och respondenterna 

har möjlighet att prata fritt om ämnet. Kvale & Brikmann, (2009) betonar vikten av att 

forskarna måste avstå att föra in sina egna tolkningar. Forskarens roll är att observera, 

lyssna och vara mottaglig för respondenternas svar. Intervjuguiden i vårt fall bestod av 

ett antal olika öppna frågor, där respondenterna gavs möjlighet att prata fritt. 

Intervjuguiden och följdfrågorna utformades så att intervjupersonerna skulle begripa 

innebörden av frågorna. Intervjumanualen skickades ut till våra respondenter innan 

intervjutillfället för att de skulle vara förberedda när intervjun sedan skedde. 

Intervjuinstrumentet utformades så att tillförlitlighet (mäter det som avses att mätas), 

överförbarhet (generaliserbarhet), trovärdighet och äkthet uppnåddes. För att öka 

studiens trovärdighet gavs en utförlig beskrivning av metodval, där urval, förberedelser, 

datainsamling, analysmetod och teoretisk utgångspunkt beskrevs. För att ytterligare 

stärka trovärdigheten och äktheten i studien hade respondenterna möjlighet att läsa 

igenom transkriberingen och det färdiga resultatet för att kunna rätta till eventuella 

missförstånd. Äktheten har även uppnåtts genom att använda ordagranna citat som 

respondenterna har sagt under intervjun. Överförbarhet innebär att studiens resultat ska 

kunna generaliseras till liknande situationer, och inte endast vara giltig i denna studie. 

Om studien innehåller en teoretisk problematisering kan en kvalitativ studie vara mer 

relevant att generalisera (Bryman, 2002). Kvalitativa studier kan vara svåra att 

generalisera till en större mängd, men kan ändå bidra till kunskap och djupare förståelse 

till personer utanför studien. (Kvale & Brinkmann, 2009). Det kan vara värdefullt för 

människor som arbetar med och på något sätt kommer i kontakt med barn som växer 

upp med missbrukande föräldrar, att veta vilka symptom barn kan uppvisa när allt inte 

står rätt till hemma och vilka beteende de kan använda sig av för att visa att de inte mår 

bra utan behöver hjälp. 

 Insamling 

Inför vår studie har material sökts och data samlats in via databasen Academic Search 

Elite, Psychinfo och den lokala sökmotorn Elin, som finns tillgängliga på 

Linnéuniversitetsbibliotekets hemsida. Huvudsökordet som använts har varit Children 

of drug addicts och undersökorden behavior, disorders, growth, parents, pattern of 

behavior. För att få fram så mycket som möjligt har undersökorden trunkerats (exempel 

behavior*). Förutom detta har information hämtats från Socialstyrelsens hemsida, 

UNICEF:s hemsida, tidigare kurslitteratur och böcker som rör ämnet barn till 

missbrukande föräldrar från Linnéuniversitetsbiblioteket i Växjö. Data har också 

insamlats genom intervjuer med fem respondenter. För att vara så förberedda som 

möjligt gjordes en provintervju med en utomstående person, för att få fram om 

intervjuguiden var begriplig och om syftet besvarades med hjälp av de frågor som 

ställdes. Detta gav också möjlighet att lägga till frågor inför de kommande intervjuerna 

för att få ut ännu mer av intervjun. En av forskarna genomförde intervjun medan den 

andra forskaren förde anteckningar. Bryman, (2002) anser att det kan vara en fördel att 
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vara två personer som deltar i intervjun, detta för att kunna tyda svaren på ett så bra sätt 

som möjligt. En annan fördel med att vara två är att mer information upptas, än om det 

bara hade varit en person som deltog i intervjun. Respondenterna har själva fått välja tid 

och plats för intervjutillfället. Samtliga respondenter valde att genomföra intervjun i sin 

hemmiljö, där de även fick möjlighet att välja en plats i hemmet där de kände sig 

bekväma. Vid intervjun deltog endast respondenten och de två forskarna. 

 Analysmetod 

Analysen i denna studie kommer gå till på följande sätt: 

1. Intervju 

2. Transkribering 

3. Sammanfattning av intervjun 

4. Jämförelser mellan de olika intervjuerna 

5. Temaindelning 

6. Skrivas ner i studiens resultatdel 

Intervjuerna analyserades utifrån en innehållsanalys med fenomenologisk inriktning, 

vilket innebär att egna tolkningar inte kommer tas med, utan forskarna valde ut det 

väsentliga som respondentera själva exakt har berättade ur sin berättelse. Detta för att en 

så sann bild som möjligt av verkligheten skapas. En begränsning med detta är att 

respondenterna inte kan minnas allt i detalj, utan får göra en rekonstruktion av det som 

denne minns, vilket kan leda till att vissa saker uteblir för att respondenten inte minns 

allt.  

Intervjuerna spelades in, för att sedan transkriberas, det vill säga att intervjun skrevs ner 

ordagrant på papper. Detta för att plocka ut det som är väsentligt att ha med i vår studie. 

Bryman (2002) menar att inspelning av intervjuer är viktigt för att kunna analysera 

undersökningarna så detaljrikt som möjligt, samt att respondenternas uttryckssätt när de 

pratar kommer med. Transkriberingen har gjorts direkt efter varje intervju. 

Respondenterna kommer efter detta ha möjlighet att läsa igenom och godkänna det som 

skrivits från intervjun.  

Efter att alla transkriberingarna var gjorda lästes materialet igenom, för att finna 

eventuella likheter och skillnader i respondenternas berättelser. Därefter delades 

resultatet in i olika teman, för att uppnå svar på studiens syfte, vilket sedan redovisas i 

studiens resultatdel.  

 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det mest grundläggande för att forskning ska vara av hög kvalité är att det består av 

relevanta och väsentliga frågor. Deltagare får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk 
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skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta kallas individskyddskravet, och kan delas 

in i fyra krav (Vetenskapsrådet, 2004). 

 Informationskravet 

Detta innebär att deltagarna är informerade om studiens syfte och vad deltagarna har för 

uppgift i studien samt att deltagandet är frivilligt. Respondenterna har också rätt att 

avbryta sin medverkan när de vill. Forskarna ska lämna så pass mycket information om 

studien att deltagarna utefter detta kan besluta över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2004). 

Till denna studie har syftet informerats till respondenterna, och intervjuguide skickats ut 

i förväg, på så sätt har respondenterna haft tid att fundera över sin medverkan. 

 Samtyckeskravet 

Deltagarna i studien har själva rätt att bestämma över sin medverkan. Deltagarna får 

inte utsättas för övertalning eller påverkan som leder till att deltagarna motvilligt går 

med på att deltaga i studien. Forskarna måste vara försiktiga gällande frågor som ställs 

och måste tänka på hur frågorna läggs fram i intervjun då det kan vara etiskt känslig 

karaktär. Samtycke från vårdandshavare måste finnas om deltagarpersonen i fråga är 

under 15 år (Vetenskapsrådet, 2004). 

Respondenterna har i denna studie gett sitt samtycke till att medverka. Alla våra 

respondenter är över 18 år och därför behövs inget samtyckte från vårdnadshavare. 

 Konfidentialitetskravet 

Detta innebär att allt som kommer fram i studien behandlas konfidentiellt och att ingen 

obehörig ska kunna ta del av materialet. Alla uppgifter ska antecknas, lagras och 

avrapporteras så att ingen människa ska kunna identifiera deltagarna. Detta gäller i 

synnerhet uppgifter som kan uppfattas som känsliga (Vetenskapsrådet, 2004). 

Intervjuerna har genomförts under ett personligt möte mellan forskarna och den 

enskilda respondenten, och därmed har forskarna kunnat påvisa identiteten hos 

respondenterna. Respondenterna hittades med hjälp av snöbollsurval, det vill säga att 

forskarna kände respondenterna. Då respondenternas berättelse kan ha påverkats av 

detta, löstes det genom att den forskare som inte kände den aktuella respondenten 

utförde intervjun. Respondenterna har blivit informerade om att de inte kommer kunna 

identifieras av någon utomstående eller någon anhörig. Det kommer inte vara möjligt att 

koppla samman intervjupersonens berättelse med den specifika respondenten. Namn, 

ålder och ort kommer inte heller skrivas ut i studien. Respondenterna i studien kommer 

få påhittade namn i sina berättelser. 
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 Nyttjandekravet 

Enligt nyttjandekravet får de uppgifter och material som samlats in endast användas för 

forskningens ändamål och får därför inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2004). 

Studiens material kommer inte användas av någon obehörig, utan endast av forskarna 

och de behöriga inom skolan, detta har respondenterna upplysts om. Respondenterna 

kommer erbjudas att läsa studien innan den trycks upp, för att på så sätt kunna rätta till 

eventuella etiska överträdanden. 

 RESULTAT 

Sammanställningen av resultatet kommer delas in i fem olika berättelser som 

respondenterna själva har berättat utifrån sina erfarenheter och upplevelser. Som 

tidigare nämnts är alla namn påhittade för anonymitetens skull. Respondenternas 

berättelser kommer i sin tur delas in i olika rubriker – när mamma, pappa eller 

styvfardern var full – hur påverkade det dig, hur hanterade du det och viktig vuxen.  

 Respondenterna 

Nedan kommer en kort presentation av respondenterna att ges. 

 Respondent 1 

En kvinna i 20-års åldern, är sambo och bosatt i södra Sverige. Studerar på ett 

universitet i södra Sverige och är färdigutbildad till sommaren. Har vuxit upp med sin 

pappa som har haft missbruksproblem.  

 Respondent 2 

En kvinna i 25-års åldern, bosatt i södra Sverige. Arbetar på en skola för barn med 

särskilda behov. Har vuxit upp med sin pappa som har missbruksproblem.  

 Respondent 3 

En kvinna i 20-års åldern, bosatt i södra Sverige. Arbetar som butiksbiträde på heltid. 

Har vuxit upp med sin mamma som har missbruksproblem. 

 Respondent 4 

En kvinna i 30-års åldern, bosatt i södra Sverige. Är idag gift och har fyra barn. Är för 

tillfället mammaledig, men arbetar annars i försäkringsbranchen. Har vuxit upp med sin 

mamma, pappa och sin dåvarande styvpappa som har missbruksproblem.  
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 Respondent 5 

En kvinna i 40-års åldern, även hon bosatt i södra Sverige. Har sambo och tre barn. 

Arbetar heltid som kundservicemedarbetare på ett större företag. Har vuxit upp med en 

mamma som har missbruksproblem. 

 “Mia” 

Repondent 1 kallas “Mia”. Mia växte upp på landsbyggden i ett stort hus tillsammans 

med sin mamma, pappa, lillebror, lillasyster och sina djur. Mias pappa var under hela 

uppväxten periodare, han kunde dricka flera dygn i följd, men även vara nykter långa 

perioder. Hela familjen bodde tillsammans tills Mia var i 15-års åldern, då föräldrarna 

separerade och Mia och hennes syskon bodde kvar tillsammans med mamma i huset. 

Idag lever Mias mamma med en ny man, pappan är omgift med en ny kvinna. Pappan är 

sedan ett antal år tillbaka, helt drogfri. Mia berättar att hans räddning var att börja gå på 

Anonyma Alkoholister (AA), vilket är något han fortfarande lägger mycket tid på. 

 När pappa var full – hur påverkade det dig? 

Mias pappa missbrukade alkohol. Mia berättar att pappa har druckit alkohol så länge 

hon kan minnas. När pappa var full hemma var det mest under högtider, annars drack 

han när han var i väg med jobbet, på affärsresor. Fritidsintresserna han hade krävde 

även en del resande, då drack han också en hel del alkohol.  

Min pappa var periodare kan man kalla det för han drack inte som andra 

alkoholister gör, för han kunde ha ett upphåll på flera månader 

Mia berättar att hennes pappa kunde vara nykter under långa perioder, i alla fall vad 

familjen visste om. Pappans drickande kunde börja i samband med en fest där det fanns 

alkohol, sedan kunde han inte sluta dricka utan fortsatte flera dagar i sträck och under 

de perioderna började han dricka så fort han vaknade. Mia berättar att hennes pappa 

blev ganska otrevlig när han var full och kunde ge fräcka kommentarer till hela familjen 

och andra som fanns i hans omgivning. Mia själv berättar hur hon blir när hon dricker 

alkohol – glad, fnissig, gillar att dansar och har roligt. Pappan kunde även ringa runt till 

vänner på fyllan och dra upp gamla diskussioner och detta kunde ofta sluta i bråk. Mia 

berättar att hade hon tur somnade hennes pappa.  

Mia tror inte att situationen med hennes pappa har påverkat henne speciellt mycket hur 

hon har blivit som person eller vad hon gör för val i livet. Däremot har det påverkat att 

Mia vet hur andra kan ha det och har en förståelse för andra genom att hon kan känna 

igen sig i människor hon möter som befinner sig i samma situation som hon själv har 

varit i. Hon berättar även att hon inte tror att hon själv kommer bli alkoholist med 

samma beteende som sin pappa. Hon säger också att hon kan se om någon i hennes 

omgivning är i riskzonen, som kanske andra inte kan se. Mia har också koll på sina 

syskons drickande, även om hon inte ser några tendenser till missbruk hos dem.  

Mia har under hela sin uppväxt, och har än idag en jättebra relation till sin pappa. Hon 

berättar att han var alltid den som var med på aktiviteter när hon var liten, och även den 
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som hämtade henne från fester när hon blev lite äldre. Mia berättar att då var han alltid 

nykter och skötte det fint utåt, detta tror hon är anledningen till att ingen utomstående 

insåg hur det såg ut hemma under vissa perioder.  

Det var ingen som visste, ingen utomstående som förstod det här utan vi 

upplevdes nog som en väldigt normal familj för utomstående  

Mia säger att hon ser missbruk på två olika sätt, att det inte bara är något som förstör till 

exempel arbetet, för där berättar Mia att pappa alltid skött sitt jobb på ett bra sätt, och 

trots sina missbruksproblem har han ändå alltid varit en bra pappa. Mia tycker inte att 

något barn egentligen ska behöva växa upp med en missbrukande förälder, men säger 

att uppväxten trots allt kan bli bra om man till exempel har haft det som Mia under sin 

uppväxt.  

Jag har alltid varit pappas lilla flicka, och han har varit världens bästa 

pappa när han har varit nykter 

 Hur hanterade du det? 

När Mia var liten så märkte hon inte så mycket, för hon visste inte riktigt vad som var 

fel. När hon blev lite äldre och förstod vad pappa höll på med, så blev Mia väldigt arg 

och det ledde till att pappa blev ännu argare, så hon insåg att det inte var något vinnande 

koncept.  

När jag kom upp i tonåren och märkte att pappa var full så undvek jag att 

prata med honom, för att det inte skulle bli något bråk  

Mia berättar att då hon är äldst kom de andra syskonen till henne för att prata om pappa, 

så Mia fick en skyddande roll gentemot dem säger hon. Mia pratade mycket med sina 

syskon om situationen och hur de skulle hantera den. Mia skaffade pojkvän tidigt och 

var hos honom mycket när det var jobbigt hemma så att hon slapp se pappa full. Mia 

hade en skyddande roll för sina syskon och de pratades ofta vid på telefon när Mia inte 

var hemma, och de visste att de alltid kunde ringa till Mia om det var något problem 

hemma. Mia berättar att hon aldrig pratade med några kompisar om detta, utan höll det 

för sig själv, för hon kände en skam över sin pappa. Vad Mia kommer ihåg så tror hon 

att enbart en kompis, som var i samma situation som henne, anade något, men hon vet 

inte helt säkert. Idag kan Mia prata med vänner om hur situationen har varit hemma, för 

hon känner att det inte är någon risk att hennes pappa kommer börja dricka igen. 

 Viktig vuxen 

Mias mamma har varit en stor anledning till att de har klarat sig så bra som de har gjort. 

Mia berättar att mamma nästan aldrig drack någon alkohol under hennes uppväxt just 

för att skydda barnen. Mamman var i stort sett alltid hemma. 

Mamma kände igen tecken hos pappa så fort han började dricka så då såg 

mamma alltid till att vi inte kom hem från skolan utan gjorde något annat 

istället, att pappa åkte iväg eller att han gick och la sig 
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Mia har alltid kunnat prata och vända sig till sin mamma om allt. Släkt och närmaste 

vänner var de enda som visste om situationen hemma med pappa. Mia säger även att 

hon kunde vända sig till sin mormor om det var något, vilket hon gjorde ibland. Mormor 

var mycket hemma hos dem så hon visste allt om pappas drickande, men det blev oftast 

att hon pratade med mamman eller syskonen. 

Jag har aldrig känt något behov av att prata med någon annan än min 

mamma, mormor eller mina syskon om pappas problem 

 ”Elin” 

Respondent 2 kallas Elin. Elin växte upp i en storstad, men flyttade tidigt till en mindre 

stad i södra Sverige. Elin växte upp med sin mamma, pappa och en äldre syster. Pappa 

har sedan tidigare två barn, som bodde ihop med familjen varannan helg. Elins pappa 

missbrukade alkohol under hennes uppväxt, han dricker fortfarande idag, men inte i 

samma utsträckning. Elins mamma och pappa lever fortfarande ihop, men Elin har 

sedan ett år tillbaka sagt upp kontaken med sin pappa. 

 När pappa var full – hur påverkade det dig? 

Elin berättar att hennes pappa slutade jobba i tidig ålder och hon tror det var då det 

började. Elin minns inte riktigt, men tror att hon var i sex års åldern. Elin berättar att när 

pappa drack blev han otrevlig, gapig och skrikig. Mot Elin och hennes mamma kunde 

han bli hotfull vid vissa tillfällen. Elin berättar att pappa aldrig blev hotfull på samma 

sätt mot hennes syster, på grund av att hon höll sig mer undan än vad Elin gjorde.  

Jag var den som alltid försvarade mamma i vått och torrt, så det var mig 

och mamma han var på mest hela tiden 

Elin berättar att det berodde på vilket humör hennes pappa var på och hur mycket han 

drack, men i stort sett drack han alltid något varje dag. När han hade fått lite för mycket 

i sig började han spela hög musik vad Elin minns, när han blev tillsagd av mamman att 

sänka volymen, det var då han blev aggressiv. Då när pappa blev aggressiv bad nästan 

alltid mamma mig att gå in på mitt rum, det hände då ibland att hon ringde polisen, eller 

så hade någon granne redan gjort det. Polisen var hos dem flera gånger, men då 

klarnade pappan ofta till och lyckades manipulera polisen så han slapp följa med.  

Hade man tur lämnade han lägenheten frivilligt. Man kände det på sig i 

vissa situationer när han drack hur kvällen skulle sluta och att han skulle gå 

till sina kompisar istället. När han sen kom hem sent på natten och vi låg 

och sov så började han spela hög musik 

När pappa lämnade lägenheten frivilligt eller polisen tog honom berättar Elin att 

mamman vid ett flertal tillfällen bytte lås och bestämde sig för att inte släppa in honom 

mer. Det slutade alltid på samma sätt, att mamman släppte in honom och gav honom en 

ny nyckel. 



 

22 

Elin berättar att hon helst inte ville gå till skolan när pappa drack, om hon gjorde det så 

var hon oengagerad. Elin blev utagerande, både psykiskt och fysiskt. Hon tror att detta 

var ett sätt att visa att hon mådde dåligt. Elin berättar att en dag rann droppen över efter 

det att pappa hade knuffat mamma så hon ramlade, och då blev Elin tokig och fick nog. 

Elin tog till ett tillhygge 

Jag försökte döda min egen pappa, men som tur väl var slängde sig mamma 

på mig och lyckades stoppa mig 

Efter denna händelse fick Elin hjälp av Socialtjänsten (Soc) och Barn- & 

ungdomspsykiatrin (Bup). Elin berättar att mamma blev så rädd denna gången att hon 

tog kontakt med bup. Under denna tid började Elin även skära sig och började må sämre 

och sämre. Under en period blev Elin inlagd på Bup, dels för att hon själv ville och dels 

för att mamma hade kontaktat dem. Efter detta fick Elin en stödfamilj som hon var hos 

varannan helg och när hon kände att det var jobbigt hemma.  

Elin tycker att det är fruktansvärt att ett barn ska behöva växa upp i en missbruksmiljö, 

och vill inte att någon ska behöva uppleva det hon har gjort. Hon säger att hon tycker 

det är synd att den icke-missbrukande föräldern ofta är så svag och därför inte vågar 

göra något. 

 Hur hanterade du det? 

Elin berättar att hon gärna berättade om situationen hemma för vissa utvalda, även fast 

mamma helst ville att det skulle vara en familjehemlighet. Som Elin tidigare nämnt blev 

hon stökig i skolan, slogs på fritiden, beskriver sig själv som kaxig och att hon sågs som 

ett ”problembarn”.  Elin berättar att hon tog efter sin pappas beteende, hon såg det som 

en vardagsgrej som hon ansåg vara normalt, då hon inte visste något annat. Elin hade 

alltid mycket kompisar, vilket gjorde att hon kunde vara hos dem mycket så hon slapp 

vara hemma. Hon kunde ibland känna en rädsla för att ta hem dem till sig då hon inte 

visste vilket humör pappa var på.  

När Elin var i femton-års-åldern började hon dricka ganska mycket alkohol, men hade 

ändå alltid i bakhuvudet att hon inte ville bli som sin pappa. Elin drack under ett par år, 

innan hon kom till insikt att alkohol inte var något för henne. Idag dricker Elin i stort 

sett ingenting, hon kan dricka något glas vin till maten, men sedan är det bra. 

Alkohol förändrar en människa så mycket, och jag tycker det är 

skrämmande och såg ingen anledning till att fortsätta med det 

 Viktig vuxen 

Både Elins mamma och hennes mormor har varit de viktigaste stöden för henne under 

uppväxttiden. När Elin hade det jobbigt hemma var det alltid mormor hon sprang hem 

till, eller ringde till. Mormor har alltid varit en viktig del av Elins uppväxt, dels för att 

de alltid kunnat prata om allt och Elin har fått vara där hur mycket hon vill och dels för 

att mormor var engagerad och skjutsade Elin till olika aktiviteter. Elins mormor var den 

enda, förutom familjen, som visste hur hela situationen såg ut hemma.  



 

23 

Elins mamma har alltid varit väldigt beskyddande mot barnen och varit den som hjälpt 

till med läxor, skött hushållet och som de har kunnat prata med om allt. Elins mamma 

har under uppväxten och än idag aldrig druckit speciellt mycket alkohol. Elin berättar 

att trots att mamma bor kvar med pappa så har hon alltid funnits där när Elin har behövt 

det.  

Den viktigaste vuxen som jag vände mig till var främst min mormor, men 

fick även mycket hjälp av min stödfamilj, och vi kan höras av än idag lite då 

och då. Även min mamma var en viktig vuxen för mig under min uppväxt.  

 ”Lisa” 

Respondent 3 kallas ”Lisa”. Lisa växte upp med sin mamma, pappa och lillebror, de 

bodde tillsammans tills hon var fyra år. Fram till Lisa var sex år bodde hon med sin 

biologiska mamma på ett behandlingshem. Under denna tid fick mamman ytterligare ett 

barn med en annan man. Under Lisas uppväxt var det mamma som missbrukade både 

alkohol och narkotika. Idag har Lisa ingen kontakt med sin mamma och pappan är 

omgift med en ny kvinna som Lisa idag ser som sin nya mamma. Lisa har även fått 

halvsyskon på pappans sida.  

 När mamma var påverkad – hur påverkade det dig? 

Lisa vet inte riktigt när hennes mamma böjade missbruka, men hon vet att hon använde 

droger under tiden hon var gravid med Lisas lillebror. Kort efter broderns födelse 

skiljdes Lisas föräldrar och de båda barnen fick följa med mamma för att bo på ett 

behandlingshem. Efter en kort tid visade det sig att Lisas lillebror hade ADHD, och var 

så krävande att han inte kunde bo kvar på behandlingshemmet, utan fick flytta hem till 

pappa. Lisa bodde kvar på behandlingshemmet med mamma i cirka två år till, då hade 

hon hunnit fylla sex år. Under denna tid hann mamma träffa en ny man på 

behandlingshemmet och blev gravid och födde senare en dotter. 

Det blev lite jobbigt för då fick jag ta hand om denna ungen, och läsa sagor 

och sånt och jag var ju inte alls gammal så jag kunde inte sånt 

Lisa var hos pappan varannan helg under tiden hon bodde på behandlingshemmet med 

sin mamma. Det var hos pappa Lisa fick nya kläder för det fick hon aldrig av mamman. 

Kläderna hon fick av pappan kommer hon ihåg att hon inte vågade använda när hon 

åkte tillbaka till mamman, för då kunde hon få skäll och bli slagen av mamman. Jag 

blev väldigt arg på pappa när han sa att jag skulle ha de nya kläderna på mig när jag 

åkte tillbaka till mamma, men idag förstår hon att pappan inte visste hur mamman blev 

mot henne när hon hade nya kläder på sig.  

Jag trodde hela tiden att mamma var drogfri under tiden på 

behandlingshemmet, men nu i efterhand har jag förstått att hon inte var det. 

Jag har starka minnen av hur mamma vägrade gå in på toaletten utan mig 

för att göra urinprov, eftersom mamma propsade på att hon inte kunde vara 

utan mig. Mamma fick alltid sin vilja igenom och tog med mig in på toan 

och där tvingade mamma mig till att kissa. Jag minns att jag flera gånger 
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precis hade kissat och därför inte kunde göra det igen. Vissa gånger fick jag 

sitta cirka en halvtimme med kranen på och kunde jag inte kissa blev 

mamma arg och slog mig 

Lisa tycker det är oerhört synd och läskigt att barn ska behöva växa upp med 

missbrukande föräldrar. Att växa upp i en missbruksmiljö har påverkat hennes syn på 

narkotika och hon säger att hon helt tar avstånd från det och om vänner använder 

narkotika tar hon helt avstånd ifrån dem också. Däremot dricker hon alkohol som vilken 

annan som helst i hennes ålder. Pappan och släktingarna var väldigt noga med att 

berätta för Lisa att hon inte skulle festa så mycket på helgerna, för det är trots allt 

ärftligt. Detta är något hon har i bakhuvudet. 

Pappa gick senare upp i rätten för att få hem Lisa och den räddningen kom när hon var 

sex år. Efter det sades all kontakt med mamman upp och det infördes besöksförbud för 

mamman mot Lisa och hennes bror. Lisa säger att hon haft en bra uppväxt trots allt, 

tack vare sin pappa som skyddat henne genom det mesta.  

 Hur hanterade du det? 

Lisa höll mycket inom sig själv, vad hon kom ihåg. Det gör hon än idag, det är inte 

många kompisar som vet om situationen med hennes mamma. I och med att pappan 

sedan lång tid tillbaka lever ihop med en ny kvinna, som Lisa idag ser som sin mamma, 

så tror även hennes vänner att detta är hennes biologiska mamma. Lisa har, som tidigare 

nämnts, inte haft kontakt med sin biologiska mamma sedan hon var liten, så det blir inte 

att Lisa pratar om sin biologiska mamma för utomstående. Lisa minns inte mycket av de 

år hon bodde tillsammans med sin mamma. 

Det jag kom ihåg var att jag var väldigt mycket ledsen, arg och trött. Jag vet 

att jag inte orkade koncentrera mig i skolan, för jag sov dåligt på nätterna 

och detta ledde till att jag var arg mot allt och alla 

Lisa berättar att hennes mamma för ett par år sedan försökte kontakta henne. Då Lisa 

inte haft kontakt med sin mamma sedan hon var sex år förstod hon inte vem det var, 

förrän hon fick ett meddelande där det stod att det var hennes mamma. Lisa berättar hur 

rädd hon blev vid detta tillfälle, och vill aldrig mer uppleva det igen, Lisa har bestämt 

sig för att hon aldrig mer vill ha kontakt med sin mamma. Lisa berättar att hon 

hanterade detta genom att kasta sitt sim-kort till mobiltelefonen. Idag har Lisa hemligt 

telefonnummer. 

 Viktig vuxen 

Lisa minns att hon pratade mycket med personalen på behandlingshemmet där de 

bodde. Mammas nya kille som hon skaffade under tiden på behandlingshemmet, tyckte 

Lisa om, för han tog henne åt sidan när mamman blev arg och kastade saker runt sig. Nu 

i efterhand har hon förstått att han också missbrukade, i och med att de träffades på 

behandlingshemmet.  
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Det största stödet för Lisa, berättar hon, har ändå varit hennes pappa, som hon än idag 

har en nära relation med. Hon berättar att de kan prata om allt mellan himmel och jord. 

Pappan har berättat för henne i efterhand att de två pratade mycket om alla problem som 

fanns under tiden som Lisa bodde hos mamman. 

Jag har mest minne av att det är pappa som har stöttat och ställt upp för 

mig när jag var liten, och det gör han än idag, och sedan pappa träffade sin 

nuvarande fru så har hon också varit väldigt viktig för mig 

 ”Emma” 

Respondent 4 kallas Emma. Emma har vuxit upp i en storstad i södra Sverige. Hon 

bodde tillsammans med sin mamma och pappa tills hon var tre år gammal. Efter det 

flyttade pappan ifrån Emma och hennes mamma. Emmas pappa missbrukade vid denna 

tiden alkohol och hasch. Idag missbrukar Emmas pappa enbart alkohol vad hon vet. 

Emma vill idag inte ha någon kontakt med sin pappa. Ett par år efter det att Emmas 

mamma och pappa hade delat på sig, träffade mamma en ny man, som även han var 

missbrukare, och fick då två barn till. När Emma var i tonåren började även hennes 

mamma missbruka alkohol, och gör än idag. 

 När pappa, mamma och styvpappa var påverkade – hur påverkade 
det dig? 

Emma berättar att hon inte vet när hennes pappa började missbruka, men hon vet att han 

har gjort det under hela hennes liv. Emma har minnen av att pappa kom onykter hem till 

dem efter att han hade flyttat ifrån dem. Det hände att Emma och hennes mamma fick 

springa hemifrån, på grund av att han kunde uppträda hotfullt och kunde slå mamma. 

Vad Emma minns har han aldrig slagit henne. Han kunde också ringa till dem när han 

var onykter, och var elak mot Emma. När Emma var i fem-års-åldern träffar mamma en 

ny man, som även han missbrukar alkohol. Mamma och styvpappa lever ihop tills 

Emma är i tretton-års-åldern. Vid den här tiden har Emmas styvpappa slutat dricka, men 

däremot har hennes mamma börjat missbruka alkohol. Styvpappan tycker att hennes 

mamma dricker för mycket och detta slutar med skilsmässa och efter det börjar mamma 

dricka ännu mer.  

Då tröttnade jag på att ta hand om henne. Jag fick nog av det och 

kontaktade socialtjänsten och hotade att jag skulle flytta till pappa, och 

mamma svarade ´ja gör det´ och det gjorde jag. Jag bodde hos pappa under 

en sommar, sedan hem till mamma igen under ett halvår, men det fungerade 

inte heller för att mamma fortfarande drack och vi bara bråkade och 

socialtjänsten tyckte inte boende hos pappa var lämpligt heller i och med 

hans förflutna 

Här efter placerar Socialtjänsten Emma i ett familjehem som var hos en släkting. Där 

bor Emma under drygt ett år. Emma vill flytta hem till mamma igen, men är inte 

välkommen av mamma. Emma kontaktar Socialtjänsten igen och nu ordnar de en egen 

lägenhet till henne. Sedan dess har Emma inte bott mer med mamman eller pappan. 

Fortfarande idag missbrukar både mamman och pappan alkohol. Under ett par år var 
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pappan nykter, men började sedan dricka igen. Emma har under de senaste åren haft 

väldigt lite kontakt med båda sina föräldrar, i och med att hon inte har något att säga till 

dem när de är påverkade och vill inte att hennes egna barn ska behöva träffa dem när de 

är påverkade. Det händer fortfarande att pappan ringer henne och är elak. 

Emma säger att hon känner att situationen med hennes missbrukande föräldrar inte 

påverkat henne speciellt mycket.  

Mer kanske för att jag tidigt bestämde mig för att aldrig bli så, aldrig aldrig 

dricka mig berusad framför barnen och till exempel aldrig tappa kontrollen. 

Klart att man har varit berusad, men alltid haft det i bakhuvudet att inte bli 

som dom. Att skaffa sina egna regler och se till så att det inte händer ens 

egen familj, vara vaken för de signalerna som jag såg som liten hos mamma 

och pappa 

 Hur hanterade du det? 

När Emma var yngre höll hon mycket inom sig själv, och berättade inte gärna om 

situationen för någon att mamman, pappan och styvpappan alla var missbrukare. Hon 

minns att några enstaka kompisar och särskilt en kompis  familj visste om situationen 

hemma hos Emma. Den familjen stöttade Emma och hon var alltid välkommen hem till 

dem. 

Det är mer en vana, man vet inget annat, så det känns inte som om att det är 

något konstigt förrän man blir äldre sen 

Emma berättar också att hon sov mycket hos kompisar när det var som jobbigast 

hemma. Hon kom ihåg att hon tog efter vänners familjer hur de firade allt från kalas till 

högtider. Detta är något som Emma och hennes egen familj idag har uppmärksammat 

mycket, eftersom det var något Emma gick miste om som barn. Emma berättar att som 

barn hade hon inga problem med att ta hem kompisar till sig, hon lärde sig snabbt att 

hålla sig på sitt rum om mamman eller styvpappan började dricka. Emma berättar att 

hon snabbt lärde sig att skjuta bort problemen, som om de inte fanns.  

 Viktig vuxen 

Emma berättar att det inte direkt fanns någon viktig vuxen för henne under uppväxten. 

Mamman var till en början ett stöd när pappan missbrukade, men sedan mamman själv 

började missbruka har inte hennes mamma varit något stöd för henne. De personer som 

Emma beskriver som viktiga för henne under uppväxten är hennes kompisar, och 

kompisens familj hon alltid var välkommen till som barn. På grund av att Emma själv 

inte haft någon viktig vuxen, så känner hon att hon själv har velat vara ett stöd för sina 

småsyskon. De har därför alltid varit välkomna till henne och hon berättar även att de 

bodde hemma hos Emma och hennes familj när deras mamma under ett tag var inlagd 

på sjukhus.  
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 ”Sara” 

Respondent 5 kallas Sara. Sara växte upp med sin mamma och sina yngre halvbröder. 

Halvbrödernas pappa fanns med under ett tag, men Sara minns inte hur länge. Hennes 

biologiska pappa har aldrig funnits med i bilden, men vad hon vet så har han inga 

missbruksproblem. Saras mamma missbrukade amfetamin, hasch och alkohol när hon 

väntade Sara och periodvis under hennes uppväxt. Idag missbrukar mamman enbart 

alkohol vad Sara vet. Sara och hennes mamma hade enbart kontakt under mammans 

nyktra och drogfria perioder. Under ett par år höll sig Saras mamma nykter och 

kontakten mellan mamman, Sara och Saras egen familj var bra, de träffades och firade 

högtider och födelsedagar tillsammans. Idag har de ingen kontakt, för mamman har 

börjat dricka igen. Saras mamma har alltid vetat om att hon inte får höra av sig om hon 

är påverkad och detta är något som för det mesta fungerar. Det kan gå flera år mellan 

gångerna de hörs av.  

 När mamma var påverkad – hur påverkade det dig? 

Sara minns att situationen såg olika ut hemma beroende på vad och hur mycket 

mamman hade druckit. Det spelade även roll vilka som var där. Mamman kunde bli 

skrikig, gapig och säga att Sara var otacksam och att mamman aldrig själv fick unna sig 

något för hon var alltid tvungen att tänka på barnen. Sara berättar att det var mycket 

bråk mellan henne och mamman när mamman var påverkad. Sara minns även att de har 

slagits ett flertal gånger. 

Vissa dagar kunde jag komma hem och mamma var inte där, ingen lapp 

eller någonting. Man visste inte alls var hon var någonstans. Hon kunde 

vara borta timmar till och med dagar. Jag minns att jag kunde hitta henne 

krälande i en buske på stan. Då gick jag bara förbi henne som om att jag 

inte kände henne, för jag skämdes så mycket 

Sara minns även att när mamman var påverkad så var det Sara som fick ta hand om 

småsyskonen. Mamman kunde även ge sig på småsyskonen och då var det alltid Sara 

som fick gå i mellan. Sara berättar att hon kunde komma hem och det var full fest, det 

kunde ligga spyor överallt, men detta var något Sara alltid lät sin mamma ta hand om 

själv. Sara har även ett flertal gånger kommit hem och fått kasta ut mammas påverkade 

kompisar från lägenheten. Sara bodde hos sin mormor när det var jobbigt hemma.  

Sara berättar att när hon var i tretton-års-åldern var det många jobbiga stunder hemma 

och hon tog därför kontakt med Socialtjänsten, men de gjorde inget åt situationen. Ett år 

senare placeras hon på ungdomsvårdsskola, där bodde hon i ett och ett halvt år efter det 

att skolan gjorde en anmälan till Socialtjänsten. Efter det flyttar Sara tillbaka hem till 

mamman, men det fungerar inte denna gången heller så Sara tar kontakt med 

Socialtjänsten igen som denna gången hjälper henne att få en egen lägenhet.  

Sara berättar att det funnits bra perioder under uppväxten med sin mamma, då mamman 

varit nykter, allt från dagar till månader. 
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Då har allt varit guld och gröna skogar, då har vi haft det suveränt, kanon. 

Och då var det väl hennes dåliga samvete som kom fram och då fick vi allt 

vi pekade på och fick göra vad vi ville och då dövande hon det så, sen när 

hon inte orkade vara duktig längre gick det som det gick 

Sara känner att hennes uppväxt har påverkat henne positivt, genom att det har sporrat 

henne åt andra hållet. Sara känner att hon inte vill bli som sin mamma, hon vill ta ansvar 

för sitt liv. Hon berättar även att hon kan dricka alkohol, men tänker sig alltid för. Sara 

är väldigt öppen mot sina barn när det gäller alkohol och är lyhörd för deras uppfattning 

är till exempel när Sara och sambon har fest. 

 Hur hanterade du det? 

Sara berättar att hon kunde vara deprimerad vissa dagar och struntade då i allt. Hon gick 

inte till skolan när hon hade de perioderna. Medan vissa dagar kunde hon lägga allt 

tungt bakom sig och var helt som vanligt. Sara berättar vidare att det bara var ett fåtal 

kompisar som visste om situationen hemma. Hon vågade inte ta hem kompisar innan 

hon hade kollat hur läget var hemma, för att hon skämdes om mamman var påverkad 

och om det kunde vara kompisar till mamman där hemma som också var påverkade. 

Sara beskriver själv att hon var hård mot mamman. 

Jag ska inte ta hand om henne och hennes skit, sådan person var jag inte, 

det tyckte jag hon kunde göra själv. Jag har aldrig känt någon medömkan 

för henne och har inte det idag heller. Jag är av den sorten som inte ser 

alkoholism som en sjukdom, utan drick din jävla skit och skyll dig själv 

 Viktig vuxen 

Saras mormor har varit en stor del av hennes liv. Under tiden Saras mormor levde 

berättade hon mycket för Sara om Saras uppväxt och vad som hände när Sara själv var 

för liten för att Sara skulle komma ihåg. Sara kunde som spädbarn ligga i sin spjälsäng 

en hel dag utan att mamman brydde sig om henne, när hon hade skrikigt tillräckligt 

länge uppmärksammade grannar det och ringde hennes mormor. Sara vet inte om det 

var mormorn som hade sagt till grannarna att hålla koll eller om de gjorde det 

självmant, men det var ofta grannarna som ringde mormorn för minsta lilla. Det var 

alltid mormorn som kom och hämtade henne om det behövdes, och även kom med mat 

till dem, för pengar ville mormorn aldrig ge eftersom hon visste vad mamman skulle 

göra med dem. Sara har bott mycket hos mormorn under uppväxten och kunnat prata 

med henne om allt. Ofta räckte det för Sara att ringa hennes mormor och prata av sig.  

Sara säger att det säkert fanns många viktiga vuxna i skolan att prata med, men Sara var 

inte mottaglig för det då, för under den period tyckte hon att alla andra vuxna bara var 

dumma. När hon sedan hamnade på ungdomsvårdsskola fanns det vissa som Sara kunde 

prata med. När mamman inte var där kände Sara att hon kunde prata om hennes 

situation med personalen. Sara avslutar ändå med att säga att mormorn var det stora 

stödet och som hon alltid kunde prata med. 
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 Sammanfattning av resultat 

I studien har följande framkommit: alla respondenter har påverkats, mer eller mindre, av 

att växa upp med missbrukade föräldrar. Gemensamt för alla fem respondenter är att 

alla i tidig ålder bestämt sig för att aldrig bli missbrukare. Två av respondenterna fick 

tidigt börja ta hand om sina småsyskon när mamman eller pappan var påverkade. Tre av 

respondenterna fick problem i skolan på grund av hemsituationen. En av dem blev 

utagerande och de andra hade svårt att koncentrera sig och svårt att sova vilket ledde till 

att de blev mycket trötta. Den tredje var vid vissa tillfällen deprimerad och detta ledde 

till att hon struntade i skolan.  

En av respondenterna beskriver att hon gärna pratade mycket om pappans drickande för 

utomstående, medan de andra fyra höll det inom sig själva. Alla respondenterna var på 

något sätt under uppväxten arga och ledsna. En av respondenterna berättar specifikt hur 

hård hon var mot sin mamma. Två av respondenterna kunde ibland förtränga att 

situationen hemma såg ut som den gjorde, de försökte lägga allt tungt bakom sig för att 

slippa tänka på det. En annan lärde sig att hålla sig borta om föräldern var påverkad. Tre 

av respondenterna var mycket hos kompisar, där de även sov över ofta, under jobbiga 

perioder hemma. En av respondenterna hanterade det genom att bli kaxig och började 

slåss och tog även efter pappas beteende, då hon ansåg det vara normalt.  

Alla respondenter har under sin uppväxt haft någon viktig vuxen att vända sig till när 

den missbrukande föräldern inte funnits där. Fyra av dem har haft den icke-

missbrukande föräldern som sitt stora stöd. En av de dessa har haft sin mamma till en 

början, sedan började mamman själv att missbruka, och efter det hade hon ingen vuxen 

att vända sig till, då blev kompisarna det stora stödet. Tre av respondenterna beskriver 

att mormor har varit en stor del av deras uppväxt.  

 Teoretisk problematisering 

För att ett barn ska känna sig tryggt behövs ett tryggt anknytningsmönster till någon 

vuxen. Bowlby (2004) skriver att det oftast är föräldrarna som utgör denna trygghet. 

Detta får medhåll av oss, men Bowlby (2004) menar att en trygg bas även kan utgöras 

av en förälder eller annan vuxen som kan vara en trygg bas. Våra respondenter verkar 

ha haft ett tryggt anknytningsmönster till den icke-missbrukande föräldern. Det har även 

hos vissa av respondenterna funnits till den missbrukande föräldern, när denna varit i en 

missbruksfri period. Då föräldern varit påverkad kan man anta att det funnits ett otryggt 

eller desorganiserat anknytningsmönster  mellan barnet och föräldern. När den 

missbrukande föräldern varit påverkad har alla respondenterna haft någon annan viktig 

vuxen att vända sig till och har därigenom ändå erhållit  ett tryggt anknytningsmönster , 

vilket kan ha påverkat  att respondenterna känt sig trygga som barn och pga detta klarar 

sig bra i vuxenlivet. 

KASAM, känslan av sammanhang, handlar om hur vissa människor klarar sig bra, trots 

stora påfrestningar, som till exempel missbruk (Starke, 2003). Kan det finnas ett 

samband mellan hög KASAM och anknytning? Respondenterna i denna studie anses ha 

en hög KASAM, då alla har klarat av att hantera föräldern-föräldrarnas missbruk.  
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En annan förklaring till att respondenterna har klarat sig bra kan vara med hjälp av 

Lazarus (2006) copingstrategier. Detta är något alla använder sig av, men barn som 

växer upp med missbruk kanske använder det mer och blir duktigare på att välja den 

strategi som passar just i den aktuella situationen? Respondenterna har berättat att 

situationerna med missbruk kunde se olika ut hemma från gång till gång och de hade 

olika sätt att hantera det på. Ibland gick de hemifrån, medan ibland stängde de istället in 

sig på rummet. En förklaring kan vara att en människa med hög KASAM har lättare att 

välja en passande copingstrategi. 

Det förekommer att barn tar på sig olika roller, som till exempel det utagerande barnet, 

det tysta barnet etc. (Lindstein, 1995). Detta kan ses som ett sätt för barnet att visa att 

det inte mår bra, men vågar samtidigt inte tala om det, då de är rädda att avslöja 

familjehemligheten. Det kan också vara ett sätt för barnet att ta till, då de är osäkra på 

hur de ska bete sig, självkänslan hos barnet kan vara låg. Att inta en roll, som barnet 

egentligen inte har, skulle möjligtvis kunna ses som en slags copingstrategi för att 

barnet ska överleva vardagen med missbrukande föräldrar. 

Mia tog på sig den blidkande rollen genom att hon tröstade och var ett stöd för sina 

syskon. Mia verkar ha haft en trygg bas under sin uppväxt, då hon alltid haft sin 

mamma som stöd när det varit jobbigt hemma. Även hennes pappa verkar ha varit en 

trygg bas, under de nyktra perioderna, eftersom Mia säger att relationen dem emellan 

alltid varit bra. Enligt forskning så visar Mia på ett tryggt anknytningsmönster, då Mia 

har erfarenhet av att mamman alltid har funnits till hands för henne. Förutom mamman 

och pappan har Mias mormor fungerat som en trygg bas i vissa situationer.  

Elin visar klart och tydligt att hon tog den utagerande rollen som barn för hon var 

stökig, bråkig och kaxig under uppväxten, detta antar vi att Elin gjorde på grund av att 

pappan drack alkohol och var bråkig hemma. Som vi ser det har Elin haft en trygg bas i 

sin mamma och mormor. De har alltid funnits till hands för henne när hon har behövt 

dem. Till sin pappa däremot har det varit en undvikande och otrygg anknytning. Det 

verkar aldrig funnits något emotionellt band emellan dem och pappan verkar aldrig ha 

gett Elin någon trygg anknytning.  

Även Lisa tog på sig den utagerande rollen under uppväxten för enligt Lisa själv var 

hon arg på allt och alla. Under Lisas uppväxt verkar hennes pappa varit ett stöd för 

henne och på så sätt troligtvis, fungerat som en trygg bas. Pappan fanns där för henne 

under tiden Lisa bodde på behandlingshemmet med sin mamma. Under uppväxten med 

mamman, säger Lisa att det fanns inslag av rädsla från Lisas håll och enligt forskning 

räknas Lisa ha ett desorganiserat anknytningsmönster till sin mamma, då hon flera 

gånger var rädd för mammans utbrott och oförutsägbarhet.  

Under uppväxten var Emma noga med att anpassa sig till hemsituationen då hon tog 

rollen som anpasslingen. Var föräldrarna påverkade så gick hon in på sitt rum. Upp till 

tonåren säger sig Emma ha haft en trygg bas hos sin mamma, då hon alltid fanns till 

hands och skyddade Emma från hennes pappa. Från det att Emmas mamma började 

missbruka verkar det som att den trygga basen i mamman försvann och 

anknytningsmönstret övergick i en undvikande och otrygg anknytning, då Emma genom 

erfarenhet lärde sig att mamman inte längre fanns kvar som ett stöd när mamman nu 

själv missbrukar. Forskning visar att Emma uppvisar ett typiskt desorganiserat 
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anknytningsmönster till sin pappa, då hon vid flera tillfällen fått springa hemifrån på 

nätterna när pappan kom och var aggressiv. Emma berättar även att hon kände en 

lättnad när pappan inte var i närheten.  

Även Sara anpassade sig till situationen hemma, om mamman var påverkad agerade hon 

på ett sätt medan hon var annorlunda när mamman inte var påverkad. I Saras fall är det 

mormorn som verkar utgjort den trygga basen och Sara verkar ha haft ett tryggt 

anknytningsmönster till henne. Hon verkar alltid funnits till hands för Sara och hon 

bodde mycket hemma hos mormorn, därför att hon kände sig trygg där. Till mamman 

hade Sara en undvikande och otrygg anknytning, för att mammans beteende var enligt 

Sara oförutsägbart och mamman undvek att skapa emotionella band med henne, då 

mamman istället umgicks med vänner och missbrukade. Sara har inte haft någon 

kontakt med sin pappa alls och därför har inte någon anknytning funnits till honom. 

 DISKUSSION 

Nedan kommer studiens valda metod samt de resultat som redovisats, att diskuteras för 

att se om studiens syfte har uppnåtts utifrån frågeställningarna. Slutligen i denna studie 

kommer förslag till fortsatt forskning att redovisas, som väckts under arbetets gång.  

 Metoddiskussion 

Till denna studie användes en kvalitativ metod, med en fenomenologisk inriktning. 

Detta ansågs vara lämpligt, eftersom en djupare förståelse uppnås, genom 

respondenternas egna berättelser, utan egna tolkningar.  

 Urval och förberedelser 

På grund av tidsbegränsningen med denna studie, ansågs fem intervjuer vara realistiskt 

att göra. Om fler intervjuer hade gjorts hade resultatanalysen inte skett med samma 

noggrannhet som nu. Färre intervjuer hade kunnat leda till att mindre jämförelser med 

likheter och skillnader mellan respondenterna hade kunnat göras. Urvalet av 

respondenterna skedde med hjälp av ett snöbollsurval, vilket det finns både för- och 

nackdelar med. Fördelar med detta är att kontakt med respondenterna kunde ske snabbt, 

då vi kände till personerna och på så sätt kunde intervjuerna genomföras i ett tidigt 

skede, samt att alla respondenter bor i södra Sverige, vilket gynnande 

tidsbegränsningen. Studien hade inte varit möjlig att genomföra på detta sätt om 

respondenterna inte hade hittats med hjälp av snöbollsurvalet, i annat fall hade personal 

som arbetar med barn som växer upp med missbrukande föräldrar fått intervjuas, då 

skulle känslor och upplevelser enbart blivit återberättade av dem och på så sätt hade inte 

en ”verklighetsbild” uppnåtts.  Nackdelar med snöbollsurvalet i detta fall är att viss 

information om respondenterna redan kändes till av oss. Detta löstes genom att 

intervjun utfördes av den av oss som kände till respondenten minst, för att svaren inte 

skulle kunna påverkas av forskarna. En annan nackdel kan vara att respondenterna inte 

var helt sanningsenliga mot oss, då en relation redan fanns sedan tidigare.  Då ämnet 

kan vara känsligt har respondenterna informerats om syftet och efter det själva fått 

besluta över deltagandet i studien. Respondenterna har även informerats om att 
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anonymitet kan garanteras. Respondenterna har också fått läsa igenom materialet efter 

intervjun har skett och har då haft möjlighet att godkänna det som skrivits av forskarna.  

 Intervjuguide, datainsamling och analysmetod 

Till denna studie användes en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden inleddes 

med allmänna frågor om respondenten, som exempel ålder, sysselsättning, familj idag. 

Detta kan ha bidragit till att respondenterna kände sig mer avslappnade. Efter det 

innehöll intervjuguiden ett par öppna frågor, som gjorde att respondenten fritt kunde 

berätta hur mycket de ville om just den frågan. Detta kan ha påverkat resultatet, 

eftersom respondenten berättar med egna ord, utan någon ledande fråga. För att få 

djupare svar kunde intervjuguiden möjligtvis utformats annorlunda och fler följdfrågor 

kunde ställts som kunde ha bidragit till ett annant resultat, eller kunde fler respondenter 

använts till studien, då de utvalda respondenterna inte gav oss så utförliga svar som 

förväntat, men på grund av tidsbegränsningen ansågs inte detta vara möjligt. 

Intervjuerna spelades in, detta fick respondenterna ge sitt samtycke till innan 

intervjutillfället. Under intervjun fördes även anteckningar av den som inte intervjuade. 

Hade inte intervjuerna spelats in hade en analys varit svår att göra, då anteckningarna 

inte hade räckt till. Efter att alla intervjuer var utförda, gjordes en transkribering av dem. 

Utifrån det kunde alla intervjuer samlas och likheter och skillnader mellan de olika 

kunde hittas och en innehållsanalys kunde göras, med en fenomenologisk inriktning, det 

vill säga utan forskarnas egna tolkningar. Efter detta utgick vi från frågeställningarna i 

studien för att dela in reslutatet i olika teman. 

 Resultatdiskussion 

Med studiens bakgrund som utgångspunkt kommer resultatet att diskuteras för att 

förtydliga om syftet har uppnåtts.  

 Hur barn påverkas av föräldrars missbruk 

Forskning visar att barn som växer upp med missbrukande föräldrar kan påverkas på en 

mängd olika sätt, detta är något som styrks av våra respondenter. Enligt Statens 

Folkhälsoinstitut (2008) kan barn som växer upp i en missbruksmiljö bli utåtagerande, 

tystlåtna och/eller tillbakadragna. Av våra respondenter har alla uppvisat något av dessa 

symptom. Hansen (1995) menar att skolproblem, sömnproblem, nedstämdhet, 

beteenderubbningar och svårigheter med vänner är problem som kan visa sig hos barn 

med missbrukande föräldrar. Alla fem respondenter har tydligt berättat i intervjuerna 

om att de har känt av något av ovanstående problem, allt från problem med kompisar till 

nedstämdhet. Då barn visar något av dessa symptom kan det vara ett tecken på att allt 

inte står rätt till. En del av respondenterna berättar att de sågs som problembarn av 

skolan och detta bör skolan titta närmare på, då det kan finnas bakomliggande orsaker 

som de kanske borde gå till botten med. Hansen (1995) skriver vidare att barn ofta får ta 

hand om sin missbrukande förälder, vilket kan visa sig genom att barn till exempel inte 

vågar gå hemifrån eller inte leka med kompisar. Detta är något som inga av våra 

respondenter har gjort under uppväxten. Flera av dem anser att det är vuxna människor 

och det är deras eget val att ta hand om sig själva och ser det inte som en sjukdom. 
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Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) är det vanligt att missbruket hålls som en 

familjehemlighet och ses av barnet som skamfullt. Detta får medhåll från 

respondenterna. Det var endast en som skiljde sig från mängden och gärna pratade om 

det med andra runt omkring. De andra berättar vilken skam de kände över sin förälder 

och gjorde allt för att det inte skulle komma fram till omgivningen. Bowlby (1994) 

menar att barn som känner skam kan ha en osäker anknytning, och människor som 

känner osäkerhet med anknytningen söker sig till andra människor som kan ge dem 

trygga anknytningsrelationer. Våra respondenter har fått trygghet från andra personer 

när mamma eller pappa inte gett dem det, vilket kan vara en anledning till att de klarat 

sig så bra som de gjort.  

Resultatet mellan respondenterna var lika, de visade liknande symptom, hanterade 

föräldrarnas missbruk på liknande sätt och alla hade någon viktig vuxen att vända sig 

till. Då denna studie endast innefattade flickor, kanske resultatet blivit annorlunda om 

pojkar också hade intervjuats, de kanske hade hanterat situationen och blivit påverkade 

annorlunda.  

 Barns strategier/roller 

Då barn som växer upp i en missbruksmiljö kan må dåligt på många sätt, utvecklar de 

olika strategier som ett skydd och försvar. Föräldrarnas missbruk kan orsaka negativ 

stress hos barnen och för att hantera detta tar barn till olika copingstrategier Währborg 

(2002). Copingstrategierna behöver inte vara densamma varje gång barnen ställs inför 

ett problem, utan kan variera från gång till gång då barnen lär sig att använda den 

strategi som passar just för tillfället beroende på hur situationen ser ut Lazarus, (2006).  

Alla respondenter uppger att de använt något sätt för att hantera situationen med att ha 

en eller två föräldrar som missbrukar. Detta har visat sig genom att några av dem har 

stängt in sig på rummet och blivit lite isolerade, medan någon har visat det genom 

aggressivitet. Beroende på hur situationen såg ut hemma användes olika strategier från 

gång till gång. Detta anses vara ett naturligt sätt för en människa att hantera stress och 

oro i svåra situationer. Däremot kan det vara vanligare hos barn som växer upp i en 

missbruksmiljö, då de hela tiden har en oroskänsla inom sig och de lär sig också 

snabbare vilken strategi som lämpar sig bäst i den aktuella situationen.  

KASAM, känslan av sammanhang, handlar om hur vissa människor klarar av 

påfrestningar bättre än andra. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har en 

viktig roll för hur en människa upplever sin vardag med en känsla av sammanhang 

(Starke, 2003). En människa med hög KASAM har lättare att välja den copingstrategi 

som lämpar sig bäst i den aktuella situationen (Antonovsky, 2005). Kan en hög 

KASAM påverkas av en god anknytning? Alla våra respondenter säger sig ha haft en 

bra relation till någon vuxen under uppväxten, detta är något som kan ha lett till en hög 

känsla av sammanhang, vilket lett till att våra respondenter klarat sig så bra som de 

gjort, trots uppväxten fylld med missbruk. De har med hjälp av det kunnat hantera 

situationen till det bästa och lärt sig hitta strategier som lämpar sig bäst.  
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 Viktig vuxen 

Alla barn behöver en viktig vuxen för att kunna utveckla en bra självbild (Claezon, 

1996). Enligt anknytningsteorin är samspelet mellan barn och vuxna, oftast föräldrar, 

viktig för barnets framtida liv, såsom att känna sig värdefull, skapa egna relationer etc. 

Barn som växer upp med missbrukande föräldrar saknar ofta en god anknytning 

(Bowlby, 2004). Respondenterna berättar att alla har haft någon viktig vuxen under 

uppväxten. De flesta har haft den icke-missbrukande föräldern, men någon har även haft 

mor -eller farföräldrar att vända sig till. Det är säkert bättre att ha en god anknytning till 

sina biologiska föräldrar, men såsom respondenterna förklarar verkar en anknytning 

funnits till någon annan person. I intervjuerna framkommer det även att alla 

respondenterna har haft en bättre anknytning till mamma eller pappa när de har haft sina 

missbruksfria perioder. Idag har alla respondenter bra relationer till människor i deras 

omgivning, och detta tror sig bero på att det funnits god anknytning till någon vuxen i 

deras barndom och på så sätt har de haft ett tryggt anknytningsmönster.  

 Slutsatser/implikationer  

Slutsatser som kan dras från denna studie är att barn som växer upp med missbrukande 

föräldrar påverkas alla mer eller mindre av föräldrarnas missbruk. För att hantera det 

använder sig barn av olika strategier. Att alla respondenter har klarat sig bra i vuxenlivet 

kan bero på att det funnit någon person som utgjort en trygg bas för dem och de har på 

så sätt kunna få ett tryggt anknytningsmönster till någon vuxen. Efter studiens 

avslutande märkte forskarna att mer ingående och annorlunda frågor hade kunnat ställas 

för att få djupare svar, både om hur de påverkades och om anknytningen till sina 

föräldrar. Eftersom många barn lever under dessa förhållanden är det viktigt att känna 

igen deras symptom för att kunna hjälpa dem. Mer forskning behövs inom detta område, 

dels för att dessa barn behöver uppmärksammas av olika myndigheter i ett tidigt stadie 

och dels för att rätt insats ska kunna sättas in.  
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Bilaga I 

I� 

 Intervjuguide 

 

 

Inledande frågor: 

- Ålder 

- (kön) 

- Sysselsättning 

- Familj idag 

 

Uppväxten: 

- Familjen under uppväxten? 

- Boende under uppväxten? 

- Var det någon som uppmärksammade din situation? När? Hur? 

- Vilken drog missbrukade din förälder? 

- Hur såg situationen ut hemma? 

- Hur känner du att detta har påverkat dig? 

- Hur ser du på missbruk, föräldrarskap och på barn som befinner sig i detta? 

- Hur hanterade du detta? 

- Har det påverkat ditt eget intag av alkohol/narkotika? 

 

Viktiga personer för dig under uppväxten? 

- Hade du någon vuxen att vända dig till när det var jobbigt hemma? 

- Vad gjorde personen i fråga? 

- Kompisar? 

 

 



 

I 

 


