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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Idag finns ett stort antal personer som vuxit upp med missbrukande föräldrar. 
Dessa personer löper själva en ökad risk för att drabbas av ohälsa, bland annat riskerar de att 
själva hamna i missbruk samt drabbas av psykisk ohälsa. Sannolikheten är därför hög att 
allmänsjuksköterskor även kommer att möta denna grupp i vården, och det är då viktigt att 
kunna bemöta dessa personer med en förståelse för deras uppväxt. 
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa personers upplevelser och konsekvenser av att 
ha vuxit upp med missbrukande föräldrar. 
Metod: Studien grundades på en kvalitativ studie av sex biografier för att belysa ämnet och 
svara an till syftet. Analysen genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 
kvalitativa innehållsanalys.  
Resultat: Personer som växte upp med missbrukande föräldrar påverkades på flera olika sätt, 
vilket skapade konsekvenser i vuxenlivet så som psykosociala problem, relationsproblem eller 
missbruksproblem. Flera utav informanterna kunde dock med hjälp av stöd gå vidare och 
acceptera sin uppväxt.  
Slutsats: Informanterna påverkades mycket av sin uppväxt senare i livet. Det är viktigt att 
sjuksköterskans bemötande med dessa personer präglas av en förståelse för deras uppväxt. På 
så vis skapas möjligheter för att kunna stötta personens hälsa. 
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INLEDNING 
 
Vi har valt att studera detta ämne eftersom båda författarna har ett intresse för uppväxtens 
påverkan på personens upplevelse av hälsa och ohälsa. Därför kändes det intressant att studera 
hur en uppväxt med missbrukande föräldrar kan påverka personen senare i livet. Genom att 
lägga fokus på detta ämne önskar vi uppmärksamma denna grupp samt väcka tankar för hur vi 
som blivande sjuksköterskor kan öka vår förståelse för dessa personer, för att på så sätt skapa 
förutsättningar för en god vård. 
 
BAKGRUND 
 
Det finns idag ingen exakt kartläggning på hur många vuxna personer i Sverige som har vuxit 
upp i familjer där en eller två föräldrar har missbrukat alkohol och/eller narkotika. Statens 
Folkhälsoinstitut (FHI, 2008) har gjort en grov uppskattning om att drygt en femtedel av 
Sveriges barn lever under dessa förhållanden idag. Uttryckt i siffror motsvarar detta cirka 
400 000 barn. Denna siffra säger emellertid inget om graden av föräldrarnas missbruk eller 
hur detta påverkar barnen senare i livet. I familjer där missbruk förekommer bland föräldrarna 
är alkohol en dominerande faktor som statistiskt sett är betydligt mer förekommande än 
narkotika.  
 
Ett flertal berörda myndigheter har de senaste åren beslutat att sätta in extra resurser till barn 
med missbrukande föräldrar. Men de som har hunnit bli vuxna glöms lätt bort och ses kanske 
inte längre som ett problem då de inte längre lever ihop med den missbrukande föräldern. 
Faktum är dock att personer som har vuxit upp med missbrukande föräldrar ofta har fått 
uppleva en problematisk uppväxt, vilket är en inkörsport till en rad olika problem i framtiden 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
Definitioner 
Författarna till denna studie har valt att använda sig av begreppen missbruk och personer som 
vuxit upp med missbrukande föräldrar för att undvika eventuella feltolkningar och 
missförstånd.  
 
Missbruk 
Författarna kommer att studera personers upplevelser av att ha vuxit upp med drog- och 
alkoholmissbrukande föräldrar. Socialstyrelsen (2009) beskriver en gradering som används 
när det kommer till missbrukskonsumtion där de olika graderingarna går från bruk till 
riskbruk, missbruk och beroende. Författarna till denna studie kommer dock endast använda 
sig av begreppet missbruk, vilket styrks av Socialstyrelsen (ibid.) och Folkhälsoinstitutet 
(2008), som menar att det är en lämpligare benämning i detta sammanhang. I dagens samhälle 
finns flera olika typer av missbruk så som spelmissbruk eller sexmissbruk, men för att 
underlätta samt smala av studiens syfte kommer begreppet endast syfta till missbruk av droger 
samt alkohol och inget annat. 
 
Att personer hamnar i missbruk kan bero på så väl arv som miljö, då vissa bär på en ärftlig 
riskfaktor att lättare hamna i missbruk av exempelvis alkohol. Allgulander (2008) menar att 
risken för att en person börjar missbruka alkohol är tre till fyra gånger större om han eller hon 
har nära släktingar som själva missbrukar alkohol. Risken för att utveckla ett missbruk är 
dessutom större hos personer vars biologiska föräldrar missbrukat. Vidare menar Allgulander 
(2008) även att miljön eller personens egna egenskaper påverkar vid inledandet av ett 
drogmissbruk. 
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Personer som vuxit upp med missbrukande föräldrar 
Studien använder sig av begreppet personer för att förklara vuxna personers upplevelser av sin 
uppväxt, då detta är en grupp som sjuksköterskan kan komma att möta överallt i sitt yrke. 
Författarna kommer att studera vuxna personer över 18 år, då personer under 18 år räknas 
som barn enligt FN:s barnkonvention (1989) där den beskriver, ”konvention avses med barn 
varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller 
barnet”. Detta ökar därför sannolikheten för att allmänsjuksköterskan kommer att möta dessa 
personer i vården, då personer under 18 år troligtvis vänder sig till barnsjukvården.  
 
Konsekvenser av att växa upp med missbrukande föräldrar 
De personer som kommer att benämnas i studien karaktäriseras av en uppväxt där en eller två 
föräldrar haft ett missbruk. Detta har då lett till att dessa personer på ett eller annat sätt 
påverkats av sin uppväxt, vilket då kan leda till konsekvenser som innebär att de kommer i 
kontakt med sjukvården senare i livet. Hall och Webster (2007) redovisar i sin studie att 
personer som har vuxit upp med alkoholmissbrukande föräldrar i högre grad upplever ohälsa. 
Bland annat upplever dessa personer i en större grad ohälsa på grund av aggressionsproblem 
samt koncentrationssvårigheter i jämförelse med personer som inte vuxit upp med 
missbrukande föräldrar. Detta i sig skapar en ökad risk för såväl psykiska som fysiska 
problem senare i livet. 
 
Ett flertal studier visar att en uppväxt i familjer med missbrukande föräldrar har ett starkt 
samband med ett antal negativa konsekvenser. Morgan, Desai och Potenza (2010) diskuterar 
att de mest framträdande sambanden är sociala problem, psykiska sjukdomar samt ett eget 
missbruk av alkohol eller narkotika. 
 
 
Sociala problem 
En av de mest framträdande konsekvenserna för dessa personer är svårigheter att knyta och 
behålla goda och nära relationer. En av orsakerna till detta kan vara att de aldrig upplevt en 
sund och intim relation. Den första och kanske enda förebild de har är den mellan deras 
föräldrar, denna behöver givetvis inte ha varit dysfunktionell, men risken ökar markant när 
alkoholmissbruk har varit inblandat. En annan orsak kan vara att de haft en ambivalent 
relation med den missbrukande föräldern, att ena dagen vara älskad för att nästa dag bli 
förskjuten kan senare utveckla en egen rädsla för att bli övergiven (Woititz, 2002). 
 
Kelley et al. (2010) menar att framför allt kvinnorna har en ökad risk att utveckla 
relationsproblem då deras förmåga att anförtro sig till någon annan påverkats på ett negativt 
sätt under uppväxten. Kvinnorna uppvisar i högre grad problem i sina förhållanden eftersom 
de söker mer bekräftelse, uppträder mer undvikande och har oftare ett defensivt beteende än 
kvinnor som inte vuxit upp med missbrukande föräldrar.  
 
Kearns-Bodkin och Leonard (2008) utvecklar teorin om relationsproblem med att fokusera på 
själva äktenskapet. I studien konstateras att personer som vuxit upp med missbrukande 
föräldrar i högre grad är missnöjda med kvalitén och intimiteten i deras äktenskap. I regel har 
män med en missbrukande mamma samt kvinnor med en missbrukande pappa högre risk att 
utveckla dessa problem än övriga grupper. Skinner, Haggerty, Fleming och Catalano (2008) 
presenterar i sin studie skillnaden mellan mäns och kvinnors beteenden efter att ha vuxit upp 
med missbrukande föräldrar. De visar att män i högre grad har svårare att hantera sin 
aggression i vuxen ålder, vilket kvinnor i högre utsträckning kan. Dock upplever så väl 
kvinnor som män negativa konsekvenser av att ha vuxit upp med missbrukande föräldrar, 
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bland annat då de själva hamnat i ett missbruk senare i livet (ibid.)  
 
Psykiska sjukdomar 
Personer som vuxit upp med missbrukande föräldrar riskerar i högre grad att bli deprimerade 
än personer som inte vuxit upp under dessa förhållanden (Nicholas & Rasmussen, 2006). 
Detta bekräftar även Allgulander (2008) som menar att depression inte är något som alla 
människor drabbas av under sitt liv. Sorg, besvikelse och saknad är inte samma sak som 
depression, vem som helst kan visserligen ha en dålig dag men detta är något genomgripande 
som inte försvinner så lätt.  
 
Rent generellt har kvinnor som vuxit med missbrukande föräldrar högre förekomst av 
depression, medan män har en ökad risk att drabbas av beteendestörningar (Morgan et al., 
2010). Nicholas och Rasmussen (2006) diskuterar hur komplext fenomenet egentligen är, 
samtidigt som författarna beskriver tidigare studiers samband mellan dessa personer och en 
ökad aggressiv personlighet, finner de själva inget samband som är statistiskt signifikant. 
 
Eget missbruk 
Personer som har vuxit upp med missbrukande föräldrar löper en ökad risk att själva utveckla 
ett missbruk. Dessa personer börjar generellt dricka alkohol ett år tidigare än personer som 
inte vuxit upp med missbrukande föräldrar (Braitman et al., 2009). Woititz (2002) hävdar att 
dessa personer ofta kopierar ett ”alkoholistiskt beteende” från sina föräldrar utan att de själva 
är medvetna om det. Med detta menas att de kan vara impulsiva och ge sig in i situationer 
utan att först begrunda tänkbara konsekvenser. Om dessa personer exempelvis tänker att de 
”bara ska ta en drink” finns inga tankar om att de kanske blir onyktra, tappar kontrollen och 
att detta kan ge negativa följder. 
 
Sjuksköterskans ansvar 
Socialstyrelsen (2005) beskriver i sin kompetensbeskrivning för legitimerade sjusköterskor att 
en sjuksköterska skall ”ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och 
andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt”. Detta styrker även Hälso- och 
sjukvårdslagen ([HSL], SFS 1982:763), 2§, där det står stadgat att ”vården skall ges med 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”. 
 
Bemötande 
Som sjuksköterska kan man komma att möta personer som vuxit upp med 
alkoholmissbrukande föräldrar överallt i vården som patienter, då detta är en grupp som har 
hög risk för att själva hamna i missbruk eller drabbas av psykiskt sjukdom (Morgan et al., 
2010). Det är därför viktigt att bemöta dessa personer med en förståelse för deras uppväxt. 
Santamäki Fischer och Dahlquist (2009) menar att det är viktigt att vårdpersonal kan bemöta 
varje person som en individ med en egen historia, då varje person är unik och då även bör 
bemötas därefter. Om dessa personer bemöts med både ett professionellt förhållningssätt samt 
en öppenhet för deras livsvärd skapas möjlighet för ett bra bemötande (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 
Uppväxten kan komma att påverka personers upplevelse av hälsa och ohälsa till stor del då 
det inte är möjligt att separera upplevelser och känslor från de symtom som kan uppstå vid 
ohälsa. Det leder till att de symtom som uppvisas till stor del beror på personens egen 
upplevelse och tolkning av ohälsa (Ekman, 2009).  
 
Personer som vuxit upp med en missbrukande föräldrar löper även en ökad risk för att drabbas 
av depression, då främst kvinnor. Allgulander (2008) menar att personer med depression ökar 
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sin chans att tillfriska om de är i kontakt med en och samma sjuksköterska under vårdtiden. 
Svensk Sjuksköterskeförening menar att sjuksköterskan har en nyckelroll i mötet med dessa 
personer, oavsett vilken anledning de söker sjukvård för. Om sjuksköterskan stödjer dem att 
få uttrycka sina känslor och upplevelser och har en ökad förståelse för deras livsvärld, kan 
detta vara befriande och en hjälp i läkningsprocessen (Gustafsson, 2009). 
 
Som sjuksköterska är det alltså väldigt viktigt att bemöta dessa personer med en förståelse för 
deras livsvärld, då deras uppväxt kan påverka deras upplevelse av hälsa och ohälsa i deras 
vuxna liv. Genom detta minskar risken att förbise deras behov av stöd och stöttning i vården. I 
och med att upplevelsen av att ha vuxit upp med missbrukande föräldrar är individuell är det 
väldigt viktigt att kunna bemöta varje person med en förståelse för dess livsvärld och dess 
förutsättningar, genom att se dessa personer i relation med deras uppväxt och upplevelser kan 
sjuksköterskor skapa förutsättningar för ett bra bemötande och vårdande.  
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien kommer ha en vårdvetenskaplig ansats, där personers upplevelser av att ha vuxit upp 
med missbrukande föräldrar står i centrum. Vårdvetenskapen kännetecknas av ett holistiskt 
synsätt där personen ses som en helhet. I motsats till den medicinska vetenskapen går det inte 
att reducera personen till olika delar, utan han eller hon måste alltid ses utifrån sin kontext, 
sina levda erfarenheter och upplevelser. Detta blir då viktigt för att skapa en förståelse för 
personers egna upplevelser av hälsa och ohälsa då detta är något som kan speglas av ens 
sociala arv (Ekman, 2009). Genom att bemöta varje person med en öppenhet för dess 
upplevelser ökar även förståelsen för dess livsvärld, vilket i sin tur även minskar riskerna för 
att sjuksköterskan förbiser dessa personer i vården (Wiklund, 2003). Livsvärlden kan 
sammanfattas som en persons samlade minnen, erfarenheter och känslor. Det är alltså genom 
vår livsvärld som vi förstår och uppfattar allt runt omkring oss, den är dessutom högst 
personlig och unik för varje person (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Hälsa och ohälsa 
Personernas hälsa och ohälsa kommer att vara centralt för studien då detta även ingår i den 
vårdvetenskapliga livsvärldsteorin. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en persons 
upplevelse av hälsa kan sammanfattas som att må bra och att vara i stånd till att genomföra 
små och stora livsprojekt. Det går dock inte att säga att hälsa och ohälsa är varandras 
motpoler, tvärtom kan en person uppleva sig ha hälsa trots att hon samtidigt har en ohälsa. Då 
hälsa är högst individuellt  kan alla personer uppleva begreppet hälsa och ohälsa på olika sätt 
beroende på deras bakgrund och uppväxt, då upplevelsen av hälsa styrs av de sociala och 
kulturella arv man har (Willman, 2009).  
 
PROBLEMFORMULERING  
 
Tidigare forskning visar att personer som har vuxit upp med missbrukande föräldrar själva 
löper en ökad risk för att drabbas av bland annat sociala problem, missbruksproblematik och 
psykiska sjukdomar. Idag sätts extra resurser in till barn som växer upp i dessa miljöer, men 
de som redan hunnit bli vuxna glöms lätt bort. Faktum är dock att en persons upplevelse av 
hälsa respektive ohälsa grundas i uppväxten genom bland annat det sociala arvet, vilket kan 
följa dem resten av livet. Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det väsentligt att 
sjuksköterskan kan se varje person som ett subjekt med en förståelse för dess livsvärld.  
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Sjuksköterskor har ett ansvar i sin yrkesroll vilket står beskrivet i lagar och förordningar. Hon 
ska bland annat kunna kommunicera med personer på ett lyhört och empatiskt sätt med en 
respekt för den enskilda människans värdighet. För att detta ska bli möjligt krävs att 
sjuksköterskan är öppen och förstående för dessa personers unika livsvärld. Det är viktigt att 
våga tala med dessa personer om deras uppväxt, genom en ökad förståelse och en kunskap om 
hur dessa personer kan uppleva sin hälsa respektive ohälsa kan sjuksköterskan lättare 
identifiera deras behov och därmed minska risken att de blir förbisedda i vården. Med tanke 
på att konsekvenser av att ha växt upp med missbrukande föräldrar kan yttra sig på olika sätt, 
psykiska så väl som somatiska, kan sjuksköterskan möta dessa personer i flera olika 
vårdkontexter. Därför känns ämnet relevant och viktigt, då en ökad kunskap om fenomenet 
ger sjuksköterskan större möjlighet att möta de behov som finns och ge dessa människor en 
god vård. 
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser och konsekvenser av att ha vuxit upp med 
missbrukande föräldrar.  
 
METOD  
 
Författarna till studien valde att genomföra en litteraturstudie utifrån en kvalitativ ansats. En 
intervjustudie valdes bort på grund av författarnas okunskap om intervjuteknik, då detta är ett 
känsligt ämne och hade kunnat skapa obehag för informanterna. Litteraturstudier ansågs 
dessutom ge en mer noggrann beskrivning av personernas upplevelser, vilket även Segesten 
styrker (2012). Studiens resultat bygger på sex biografier (bilaga 3) skrivna av personer som 
vuxit upp med missbrukande föräldrar. Studien utgår från en vårdvetenskaplig ansats för att 
på så vis sätta personens livsvärld i fokus. Studiens kvalitativa ansats är relevant då studien 
syftar till att öka förståelsen för dessa personers subjektiva upplevelser (Forsberg & 
Wengström, 2008). Detta menar Dahlberg (1997) är en användbar metod att använda sig av 
då syftet är att öka förståelsen för personer, i och med att dessa berättelser ofta beskriver 
företeelsen på ett detaljerat sätt utifrån personernas egna upplevelser. Studiens analys 
genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys.  
 
Datainsamling 
Författarna sökte litteratur via Linnéuniversitetets bibliotekskatalog. Författarna valde att 
utöka sin sökning med hjälp av LIBRIS då det är en nationell söktjänst där svenska 
universitet, högskole- och forskningsbibliotek finns samlade för att finna information om 
titlar.  
 
Men hjälp av en bibliotekarie vid Linnéuniversitetets bibliotek valde författarna relevanta 
sökord utifrån databasernas kataloger för ämnesord, för att på så vis kunna hitta litteratur som 
stämde överens med syftet för studien. De sökorden som användes vid sökningen av litteratur 
via LIBRIS var ”barn till missbrukare”, ”barn till alkoholister” och ”Lz” (vilket är ett 
vedertaget biblioteksbegrepp för biografier). Utifrån dessa sökord valde författarna ut fem 
biografier. Författarna genomförde även en sökning via Linnéuniversitetets bibliotekskatalog 
med hjälp av sökorden ”barn till alkoholister”, ”biografi”. Sökningen resulterade i att en 
biografi valdes till studien, för en fullständig redovisning av sökningen se bilaga 1.  
 
Urval 
För att hitta relevant litteratur och avgränsa urvalet valde författarna vissa inklusions- och 
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exklusionskriterier. Böckerna skulle vara biografier där författarna vuxit upp med en eller två 
missbrukande föräldrar. Biografierna skulle vara skrivna av författarna som själva hade vuxit 
upp under dessa förhållanden, eventuella medförfattare godkändes om innehållet ändå ansågs 
komma från författaren själv. För att begränsa syftet ytterligare var även en förutsättning att 
författarnas föräldrar under den beskrivna tiden inte fick missbruka annat än alkohol och 
droger. Biografierna fick inte vara publicerade före år 2004 och författarna skulle dessutom 
vara födda och uppvuxna i Sverige. Detta för att författarna skulle vara bekanta med 
biografiernas språkbruk och sammanhang, och på så vis undvika eventuella missförstånd eller 
feltolkningar (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till denna studie valde att studera 
vuxna personer som var över 18 år, då personer under 18 år räknas som barn enligt FN:s 
barnkonvention (1989). Valet av att studera vuxna inom den angivna åldersgruppen ansågs 
öka sannolikheten för att allmänsjuksköterskan kommer att möta dessa personer i vården.  
 
Dataanalys 
Biografierna analyserades utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt, där personens livsvärld är 
centralt för upplevelsen av hälsa respektive ohälsa. Författarna använde sig av Graneheim och 
Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys vilket är en lämplig metod inom 
vårdvetenskapen för studier som beskriver personers upplevelser.  
 
Innan analysen började lästes biografierna av båda författarna, för att på så vis få en rättvis 
helhetsbild av materialet och öka studiens trovärdighet. Som författare till studien var det 
viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse för att kunna vara så öppen som möjligt 
för informationen och att inte på något sätt förvränga materialet. Det var även viktigt att vara 
medveten om att förförståelsen kunde förändras under tiden som författarna studerade ämnet 
och breddade sin medvetenhet och kunskap (K. Dahlberg, H. Dahlberg & Nyström, 2008). 
Forsberg och Wengström (2008) menar att förförståelsen aldrig kan undvikas. Författarna var 
dock hela tiden medvetna om denna och försökte att inte jämföra biografierna med varandra 
utan se varje berättelse som en enskild historia.  
 
Under analysens gång valdes meningsbärande enheter ut av båda författarna som svarade an 
mot syftet, dessa kunde utgöras av ord, meningar eller stycken av text. Efter att litteraturen 
analyserats diskuterade och jämförde författarna sina fynd med varandra. Tillsammans 
kondenserades de meningsbärande enheterna för att göra dem kortare och därmed mer 
lätthanterliga, dock kvarstod det centrala innehållet. Utifrån den kondenserade texten 
skapades sedan koder. Koderna, som kunde ses som en sorts etiketter med liknande innehåll, 
samlades under kategorier (Bilaga 2). Författarna var noga med att skapa väl avgränsade och 
beskrivande kategorier eftersom syftet var att beskriva dessa människors upplevelser. På så 
vis minskades risken att koder skulle falla mellan kategorier, eller tvärt om, passa in under två 
eller flera kategorier. För att ytterligare öka studiens trovärdighet försågs varje kategori med 
ett citat från någon av biografierna i resultatet. Författarna valde att använda sig av begreppet 
informanter i presentationen av studiens resultat, då detta ansågs var ett lämpligare begrepp än 
författare då en utav biografierna var skriva tillsammans med en medförfattare.   
 
Etiska överväganden 
Datainsamlingen i denna studie hade ingen annan avsikt än att användas till att besvara 
studiens syfte och beskriva informanternas upplevelser så sanningsenligt som möjligt. 
Helsingforsdeklarationen (2008) anger de generella bestämmelser som gäller vid forskning 
om människor. Deltagare i olika forskningsprojekt måste godkänna sitt eget deltagande och 
det är viktigt att dessa inte utsätts för något lidande. Då studiens biografier finns tillgängliga 
för allmänheten ansågs det inte nödvändigt att be om författarnas medgivande till att använda 
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materialet i studien.  
 
RESULTAT  
 
Av dataanalysen framkom tre kategorier samt åtta underkategorier (Bilaga 2). Inledningsvis 
presenteras informanternas upplevelse av att bli bortprioriterad, därefter beskrivs deras 
upplevelser av stöd från andra. Efter det beskrivs informanternas upplevelse av en inre styrka 
och drivkraft att gå vidare i livet. Slutligen redovisas de konsekvenser som uppstått senare i 
livet på grund av deras uppväxt.  
 
Att bli bortprioriterad  
I samtliga biografier beskrev informanterna hur de under sin uppväxt, men även senare i livet, 
fått sätta andras behov framför deras egna då de tidigt fick ta en föräldraroll i hemmet. De 
beskrev även att detta kunde bero på att de ville skydda sina föräldrar eller att de tog ansvar 
för andra människors känslor. I biografierna framkom det då hur informanterna känt sig 
utelämnade och ensamma i sin situation.  
 
Ta ansvar för andra 
Det framgick i samtliga biografier att informanterna känt sig tvingade till att ta ansvar för 
andra, främst sina föräldrar och syskon. Informanterna beskrev hur ofta de fått agera den 
vuxna i familjen då deras föräldrar inte kunnat ta det ansvaret. Flera gånger hade detta 
bidragit till att informanterna även tvingats ta ansvar för syskonen och sett till att de hela tiden 
hade det bra. En informant beskrev även hur hon i vuxen ålder fortfarande kände hur hon tar 
på sig ansvaret för andras ledsamhet på grund av att hon under hela sin uppväxt levde på det 
sättet (Andersson & Swanberg, 2009). Tre utav informanterna beskrev hur de tvingats ljuga 
för bland annat vänner och lärare för att skydda sina föräldrar, då de hela tiden blivit tillsagda 
att ingen skulle få veta något om vad som hände inom familjen. Det kunde då till exempel 
handla om att de ljög om att de fick ordentligt med mat hemma, trots att det nästan aldrig 
fanns något att äta, de fick heller inte berätta något om förälderns missbruksproblem för 
någon (Dahlin, 2007; Hillblom, 2009; Eriksson, 2009).  
 

”Jennys ögon är rödgråtna när hon kramar mig adjö i trapphuset. Jag viskar i hennes 
öra att hon ska ringa mig så fort det är jobbigt. Hon vet att hon kommer få ett helvete 
utan mig, jag vet det också ...” (Alling, 2010, s. 314). 

 
Att vara ensam 
Fyra informanter beskrev någon sorts ensamhet. Det kunde handla om olika saker, till 
exempel känslan att vara ensam om att ha vuxit upp under dessa förhållanden, att ingen annan 
förstod eller att någon skulle döma dem var de vanligast förekommande. En informant 
berättade hur förvånad hon blev när hennes pappa dök vid hennes studentfirande efter 
gymnasiet. Trots att detta var en viktig händelse i hennes liv kunde hon aldrig räkna med att 
hennes pappa skulle komma på sådana här tillfällen och uttryckte därmed en sorts ensamhet 
(Linderborg, 2008, s. 209 ). Känslan av att inte ha någon pappa på grund av missbruket, eller 
ett ständigt sökande efter kontakter för att slippa vara ensam var två andra upplevelser som 
sammanfattades under begreppet ensamhet. Känslan av ensamheten kunde även grundas i att 
de inte hade någon som förstod deras situation, då en utav informanterna beskrev att hon alltid 
känt sig väldigt ensam och upplevt att hon var den enda som hade en missbrukande förälder 
(Andersson & Swanberg, 2009). Två informanter beskrev även hur de flera gånger blivit 
lämnade eller uteslutna av sina föräldrar på grund av att de prioriterade alkoholen och 
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drogerna framför dem. Detta hade då skapat en känsla av ensamhet då de flera gånger blivit 
svikna av sina föräldrar (Dahlin, 2007; Hillblom, 2009).   
  

”Det jag fick uppleva då var att jag inte hade något att komma hem till, det var ingen 
som ville ha mig … Den sorgen bär jag med mig än idag.” (Hillblom, 2009, s. 30 ) 

 
Stöd av andra 
I samtliga biografier framkom det hur informanterna såg på vikten av att känna stöd från 
andra för att klara av sin situation, men även hur de upplevt bristen på stöd under sin uppväxt. 
Stödet från omgivningen beskrevs av samtliga informanter. Det kunde antingen vara 
närvarande eller frånvarande. Andra informanter beskrev hur de under sin uppväxt hade andra 
vuxna än sina föräldrar kring sig som då kunnat tillfredsställa deras behov av trygghet. 
Informanterna menade att det föll sig naturligt att alltid söka sig till någon form av trygghet 
för att finna stöd i vardagen. Detta stöd kunde då exempelvis komma från vänner och lärare 
(Andersson & Swanberg, 2009; Hillblom, 2009).  
 
Flera utav informanterna beskrev även hur de under senare år accepterat och förlåtit sina 
föräldrar. Detta hade till stor del varit möjligt på grund av det utomstående stöd de fått i livet 
som gjort att de kunnat gå vidare. Två informanter beskrev stöd som att ha en annan person 
att prata med. Båda  hade genomgått terapi och fick då hjälp utifrån för att gå vidare i livet 
(Andersson & Swanberg, 2009; Dahlin, 2007) 
 
Två av informanterna beskrev att att Socialtjänsten och andra myndigheters stöd till utsatta 
barn var bristfällig. Rädslan att bli fråntagen sina föräldrar och placeras i ett annat hem gjorde 
att de inte hade vågat prata öppet om sina problem som barn, vilket gjorde det svårt för 
informanterna att anförtro sig till en vuxen (Andersson & Swanberg, 2009; Eriksson, 2009). 
Informanterna beskrev även hur deras misstro till myndigheterna grundade sig i att de ofta 
känt sig åsidosatta och att myndigheterna inte hade tillgodosett deras behov. En informant 
beskrev hur hon upplevde att de professionella vuxna i hennes omgivning alltid ställde fel 
frågor, och att de inte förstod att hon skämdes över att vara annorlunda (Andersson & 
Swanberg, 2009). En annan sak som verkade negativt på stödet utifrån var samhällets 
felaktiga föreställningar om missbrukare, nämligen att det var gubben som sitter utanför 
Systembolaget och är allmänt obehaglig. En informant förklarade att ”vi vet alla att det inte är 
så, men fördomarna finns ändå kvar” (Eriksson, 2009, s. 267). 
 

”Myndigheterna gör en utredning … barnen placeras i annat hem … då tror dom att 
dom [sic] gör något bra … Vilket självbedrägeri och fullständigt inkompetent arbete” 
(Hillblom, 2009, s. 18). 

 
Inre stryrka och drivkraft 
En viktig del i del som informanterna upplevde var den inre styrkan och drivkraften att vilja 
fortsätta och att acceptera den svåra tid de hade upplevt som barn. Denna styrka kunde då 
handla om att ha så väl ett yrke och en meningsfull sysselsättning till känslan av att ha skapat 
sig ett bra liv.  
 
Fem av informanterna hittade sin styrka i yrkeslivet. Två av dem hade i grunden ett socialt 
yrke där de arbetade med människor, den ena drev en hemsida för socialt utsatta barn och 
föreläste på olika ställen i Sverige om fenomenet (Eriksson, 2009). Den andra informanten 
arbetade som skådespelare, mestadels på teatern. Hela sitt liv hade han velat bli detta, ”lära 
sig hantverket” som informanten kallade det. Känslan att vara utvald, få underhålla människor 
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och få dem att skratta var källan till den inre styrka som han nu upplevde i vuxenlivet (Alling, 
2010). Övriga källor till drivkraft var yrkesmässig musikproduktion, studier på högskolenivå 
och känslan av att ha ett meningsfullt liv. En utav informanterna beskrev även skolan som en 
slags fristad där hon fick lugn och ro och kunde hämta kraft (Hillblom, 2009).  
 
 
Informanterna menade att det handlade om att acceptera och lära sig leva med sina minnen, 
samt att förstå att alla har olika förutsättningar i livet men att det är viktigt att göra de val som 
gynnar en själv. Tre av dem beskrev hur de skapat förutsättningar för att lyckas genom att 
bygga upp sig själva på nytt i vuxen ålder, samtidigt som de var medvetna om att deras 
förflutna gjort dem starkare (Eriksson, 2009; Alling, 2010; Hillblom, 2009).   

 
”Under tiden jag har skrivit boken har jag varit tvungen att gå tillbaka några år … Det 
har stundtals varit jobbigt, men varje natt framför datorn har jag vetat att jag sedan kan 
stänga av datorn och gå hem, hem till mitt underbara liv jag skapat. Det är just det 
som ger mig kraft att fortsätta” (Eriksson, 2009, s. 283). 

 
Konsekvenser i vuxenlivet  
Samtliga informanter upplevde på ett eller annat sätt konsekvenser senare i livet på grund av 
deras uppväxt med missbrukande föräldrar. Dessa konsekvenser kunde till exempel visa sig 
genom olika former av ångest eller i svårigheter att skapa relationer.   
 
Psykosociala konsekvenser 
Det framkom att samtliga informanter upplevt eller fått psykosociala problem i vuxen ålder. 
Detta kunde speglas i att de hade svårt att anförtro sig till någon och på så vis hade svårigheter 
i att skapa och bibehålla långvariga relationer. I två av böckerna förklarade informanterna att 
de alltid sökt sig till någon form av relation eller alternativ familj (Andersson & Swanberg, 
2009; Hillblom, 2009). Informanterna beskrev dock svårigheten i att bibehålla en längre 
kärleksrelation då deras dåliga självkänsla bidragit till att de själva brutit upp tidigt i 
relationerna. Detta hade i sin tur lett till att de gått från en relation direkt in i en annan på 
grund av deras rädsla för att vara ensamma eller bli lämnade. En informant beskrev även hur 
hon fantiserat och hittat på pojkvänner som inte finns då hon inte hade modet att gå in i en 
riktig relation (Dahlin, 2007). 
 

”Så länge jag var stor nog att vara ihop med killar, hoppade jag ur en relation direkt in 
i nästa. Jag var rädd för att bli lämnad, rädd för att vara ensam.” (Andersson & 
Swanberg, 2009, s. 52) 

  
Missbruksproblematik  
De flesta informanterna avstod själva från att dricka alkohol i en större mängd då de var rädda 
för att själva hamna i ett missbruk som deras föräldrar. Informanterna var själva medvetna om 
att de kunde vara väldigt känsliga och mottagliga för alkoholen och avstod därför från att 
dricka. De beskrev även en besvikelse över alkoholen då den gång på gång tog föräldrarna 
från dem, vilket då i sin tur även skapat en avsmak för att själva dricka alkohol.  
 
En informant beskrev dock hur hon senare i livet själv hamnade i ett missbruk av droger och 
alkohol. Hon menade att detta blev en enkel flyktväg för att dämpa ångest och känslan av 
ensamhet, informanten förklarade även att hon befann sig i kretsar där alkohol och droger 
alltid fanns tillgängligt, vilket då ledde till att hon själv tidigt började missbruka (Hillblom, 
2009).  
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”Så småningom hamnade jag i missbruksumgänget, och jag började använda hasch, 
amfetamin, sprit, tabletter. Det fanns ingen ände på missbruket.” (Hillblom, 2009, s. 
46) 

 
 
Att känna ångest 
De kvinnliga informanterna hade gemensamt att de någon gång upplevt ångest eller varit 
deprimerade på grund av deras uppväxt. Ångesten kunde uttrycka sig på flera olika sätt så 
som dödsångest, panikångest eller separationsångest. Denna ångest ledde många gånger till att 
kvinnorna skadade sig själva genom att till exempel vara i skadliga förhållanden eller skära 
sig. Många gånger berodde även självskadebeteendet på att kvinnorna sökte uppmärksamhet, 
skadorna blev alltså som ett rop på hjälp. Två utav informanterna beskrev även hur de vid 
flera tillfällen försökt begå självmord, men inte fullföljde försöket på grund av att de inte 
vågade eller att de blev stoppade (Hillblom, 2009; Dahlin, 2007). En informant beskrev hur 
hon upplevde att hon led av PTSD (post traumatiskt stressyndrom) som följd av hennes 
uppväxt då hon fått uppleva flertal svåra separationer från bland annat sina barn och föräldrar, 
vilket skapat trauman som påverkat henne senare i livet.  
 

”Jag kommer att kvävas, jag kommer dö. På nätterna drömde jag att jag kände 
någonting tjockt i munnen, att det var ett tjockt vitt skum när jag kände efter med 
fingrarna. … Det tog aldrig slut, det bara växte och växte. Ibland drömmer jag det 
fortfarande.” (Dahlin, 2007, s. 201) 

 
DISKUSSION 
 
I studiens resultat framkom sammantaget att informanterna på olika sätt blev bortprioriterade, 
både under sin uppväxt men även senare i vuxna livet. I grunden handlade det om att 
informanterna satte andras behov framför sina egna, tog på sig ett stort ansvar för andra eller 
kände sig ensamma på ett eller annat sätt. De upplevde även att de hade fått konsekvenser från 
sin uppväxt, dock på olika sätt. Dessa kunde yttra sig i form av så väl ångest, 
missbruksproblematik eller psykosociala konsekvenser. Informanterna beskrev dock hur de 
hade upplevt stöd för att klara av sin situation, för några handlade detta om att kunna anförtro 
sig till en annan person. En del informanter hade på något sätt upplevt ett frånvarande stöd 
från myndigheter och hade därför liten tilltro till dessa. För att ta sig vidare i livet hade 
samtliga informanter någon sorts drivkraft, exempelvis ett yrke eller en meningsfull 
sysselsättning. Studiens fynd är viktiga i sjuksköterskans profession då hon vid mötet med 
dessa personer bör ha en öppenhet för deras upplevelser, erfarenheter och känslor för att möte 
dessa personers behov. 
 
Metoddiskussion  
Studiens författare valde en kvalitativ ansats som fokuserar på att öka förståelsen för ett 
fenomen och människors upplevelser, vilket överensstämde med studiens syfte som var att 
beskriva vuxna personers upplevelse av att ha vuxit upp med missbrukande föräldrar. Därmed 
ansågs metoden vara bäst lämpad för att besvara studiens syfte, en kvantitativ metod hade 
inneburit att personernas upplevelser inte stått i fokus, då en sådan metod syftar till att 
redovisa samband, skillnader eller frekvenser av ämnet. En kvantitativ metod hade med andra 
ord inte svarat an till syftet i denna studie. (Segesten, 2012). Kvalitetsgranskningen av studien 
grundades på en kvalitativ innehållsanalys där begreppen giltighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet är vedertagna begrepp inom denna metod (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Dessa begrepp diskuteras fortlöpande i detta avsnitt. 
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Valet att grunda studien på biografier för datainsamlingen ansågs lämplig med tanke på 
studiens syfte och de resurser författarna hade inför studien. En intervjustudie valdes bort 
eftersom författarna upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper om intervjuteknik för att 
skapa ett bra klimat för informanterna. En annan anledning var, som beskrevs i bakgrunden, 
det mörkertal som råder över hur många och vilka vuxna personer i Sverige som har vuxit upp 
under dessa förhållanden. Eftersom personer som vuxit upp med missbrukande föräldrar inte 
finns samlade i ett register eller som en patientgrupp hade en  intervjustudie inneburit att 
författarna fått söka informanter i sin omgivning. Detta var inte önskvärt då det är ett känsligt 
ämne och att frågan om hur personers uppväxt har sett ut ansågs kunna skapa obehag i 
sökandet av informanter. Biografier ansågs trots detta vara en bra källa att grunda studien på 
då berättelserna var väl genomtänkta och väl beskrivna, författarna hade alltså fått tid att tänka 
över sin historia. De var dessutom självbiografiska, författarna skrev med andra ord om sig 
själva och sin uppväxt. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att biografier är väldigt 
användbara i detta syfte då de är en noggrann beskrivning av dessa personers liv, vilket då kan 
ge författarna till studien en bredare bild av personernas upplevelser. En fördel var också att 
samtliga biografier hade svenska som originalspråk vilket minskade risken för eventuella 
översättningsfel. Att författarna var födda och uppvuxna i Sverige gjorde att studiens 
författare var bekanta med rådande kultur och språkbruk. Författarna till studien kontrollerade 
även att biografierna var skrivna i modern tid då de inte fick vara publicerade före 2004, 
vilket gjorde dem representativa för dagens sjuksköterskor som kan komma att möta dessa 
personer i vården. En annan följd av detta var att biografierna därmed i högre grad gick att 
relatera till de vetenskapliga artiklar som bakgrunden grundades på, eftersom dessa hade 
samma gräns för publiceringsår. Forsberg och Wengström (2008) påpekar vikten av att 
analysera biografier skrivna i modern tid för att minska missuppfattningar eller feltolkningar 
som då skulle kunna påverka tillförlitligheten.  
 
Graneheim och Lundman (2004) menar att studiens överförbarhet bland annat grundas på hur 
väl beskriven datainsamlingen och analysen är, så att läsaren ges möjlighet att följa processen. 
Om detta uppfylls blir även studiens tillförlitlighet högre då detta ger läsaren ett förtroende för 
tillvägagångssättet. Författarna till denna studie anser att datainsamling och analys står väl 
beskrivet i metoddelen, vilket styrker både överförbarheten och tillförlitligheten. Syftet 
bedömdes dessutom vara relevant för allmänsjuksköterskan då hon kan komma att möta dessa 
personer oavsett vårdenhet. Därmed anses studiens samlade överförbarhet vara möjlig om den 
ställs i relation till andra kontexter, då dessa personer kan komma att söka sig till flera olika 
vårdenheter.  
 
Två biografier var enligt Linnéuniversitetets bibliotek klassade som skönlitteratur (Hc) och 
inte biografier (Lz), vilket författarna efterfrågade. Författarna granskade dock litteraturen 
med hjälp av personal från universitetsbiblioteket och gemensamt togs beslutet att samtliga 
böcker trots detta var biografier, då de beskrev författarnas egna upplevelser och berättelser. 
Författarna genomförde litteratursökningen via Linnéuniversitetets bibliotekskatalog samt 
LIBRIS. För att finna relevant litteratur valde författarna ut sökord. Sökorden valdes med 
hjälp av en bibliotekarie vid Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Utifrån de olika 
databasernas kataloger över sökord kunde författarna hitta sökord som stämde överens med 
syftet till studien. Sökningarna via LIBRIS genererade i fler resultat än Linnéuniversitetets 
bibliotekskatalog, dock valde författarna att använda sig av båda databaserna under 
litteratursökningen då de använde sig utav olika sökord och då även kunde generera olika 
sökresultat. Dessa databaser var även rekommenderade att använda sig av på 
Linnéuniversitetets bibliotekshemsida. Hade författarna använt sig av ytterligare databaser 
hade det möjligtvis framkommit fler biografier. Dock resulterade sökningarna i de två 
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databaserna i tillräckligt med litteratur som överensstämde med de avsedda inklusions- och 
exklusionskriterer valda för studien. Författarna valde att analysera sex biografier (bilaga 3), 
trots att riktlinjerna för uppsatsen endast krävde fem biografier. Detta på grund av att alla sex 
biografier besvarade syftet på ett tydligt sätt och därför ansågs som användbara i studien. De 
sökord som författarna använde sig av under sökningen var vedertagna sökord för respektive 
databas och besvarade även studiens syfte. Då sökningarna resulterade i litteratur som 
besvarade syftet samt överensstämde med de valda inklusions- och exklusionskriterierna 
ansågs sökorden vara relevanta och användbara för studien, och författarna ansåg därför inte 
ytterligare sökningar som nödvändigt.  
 
Författarna var hela tiden medvetna om risken med förförståelsens påverkan på studiens 
resultat. Genom att så förutsättningslöst som möjligt granska och analysera litteraturen 
strävade författarna efter att åsidosätta sina egna åsikter och värderingar och vara så öppna 
som möjligt för det material som analyserades. Författarna tog även hänsyn till de riktlinjer 
som Helsingforsdeklarationen (2008) beskriver då det är viktigt att hålla sig så sanningsenlig 
som möjligt till materialet och inte på något sätt förvränga det. Biografierna analyserades 
utifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys, vilket är en användbar 
metod i och med att studien utgick ifrån stora mängder text att analysera. Biografierna lästes 
bara en gång under analysen, och då valde författarna att endast fokusera på det manifesta, 
öppna, i biografierna. Detta gjordes på grund av tidsbrist, en innehållsanalys av det latenta, 
dolda, i texterna skulle kräva mer tid och ytterligare analys av litteraturen. Författarna 
diskuterade sedan gemensamt kring de fynd de hittat i de valda biografierna, utifrån dessa 
fynd skapades sedan koder och kategorier. Efter att båda författarna hade läst biografierna 
jämfördes och diskuterades det som författarna enskilt kommit fram till, vilket medför att 
studiens tillförlitlighet ökar. Endast det relevanta som överensstämdes med syftet plockades ut 
ur litteraturen för att sedan läggas till grund för de kategorier och underkategorier som 
utgjorde resultatet. 
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) handlar en studies giltighet om huruvida 
resultatet är sant eller inte. Biografierna var skrivna av personerna som själva hade vuxit upp 
med missbrukande föräldrar, det som analyserades var alltså personernas egna ord om sina 
upplevelser. Biografier var emellertid en begränsning under dataanalysen då det inte fanns 
möjlighet för studiens författare att ställa följdfrågor, då i jämförelse med intervjuer. På så sätt 
kan viss information ha blivit utesluten, vilket i slutändan kan ha påverkat studiens resultat 
(Forsberg & Wengström, 2008). De sex biografierna var skrivna utifrån fem kvinnors och en 
mans egna berättelser. På grund av den ojämna könsfördelningen kan resultatet möjligtvis ha 
påverkats ytterligare. I en av biografierna hade dessutom författaren en medförfattare vilket 
ökar sannolikheten att texten inte skulle representera författarens egna upplevelser. Biografin 
bedömdes emellertid hålla den kvalitet som studiens författare efterfrågade då den på ett 
tydligt sätt beskrev informantens uppväxt och upplevelser, vilket gjorde att den ändå 
inkluderades i studien. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) kan författare till 
kvalitativa studier stärka resultatets trovärdighet och därmed giltighet genom att stödja det 
med citat från studiens informanter. Eftersom detta gjordes och flera andra kriterier för 
giltighet uppfylldes anser författarna ändå att studiens sammanlagda giltighet är hög. Dock är 
det författarnas egna tolkningar av biografierna som ligger till grund för analysen, vilket 
innebär att det kan skapas andra kodord och kategorier om andra personer skulle analysera 
biografierna. Därmed är resultatets grad av giltighet alltid beroende på vem som gör 
granskningen (ibid.).  



13 
 

Resultatdiskussion 
I vår studies resultat framkom hur samtliga informanter upplevde en inre styrka och en 
drivkraft för att orka gå vidare, den mest framträdande var ett yrke eller annan meningsfull 
sysselsättning. Informanternas upplevelse av en inre styrka bidrog därför till en drivkraft som 
fick dem att gå vidare. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa som att må bra, och att 
vara i stånd till att genomföra stora och små livsprojekt. Detta blev därför en viktig del i deras 
väg mot en bättre hälsa, vilket understryker vikten av att sjuksköterskor kan tillgodose dessa 
personers behov av stöd. I en tidigare studie (Vaught & Wittman, 2011) undersöks vilka 
yrkesval personer gjorde som hade vuxit upp med missbrukande föräldrar. De flesta av den 
studiens informanter hade sociala arbeten där de träffade mycket människor, så som lärare, 
socialsekreterare och artist. Övriga hade andra yrken som bidrog med någon sorts nytta för 
samhället, till exempel akademiker. Gemensamt var dock att informanterna föredrog att arbeta 
självständigt, yrken där man löser sina uppgifter i grupp var alltså mindre önskvärda. Deras 
fynd går att jämföra med fynden i föreliggande studie, informanterna hade även här yrken 
som huvudsakligen var individuella och i vissa fall bidrog med hjälp till andra. 
 
Samtliga informanter i vår studie beskrev att de blev bortprioriterade på olika sätt, både under 
sin uppväxt men även senare i vuxenlivet. Det kunde dels handla om att informanterna fick ta 
ansvar för andra och satte sig själva i andra hand. I vissa fall beskrevs hur informanterna fick 
agera förälder åt sin missbrukande mamma eller pappa och att detta då påverkat dem, då de på 
ett eller annat sätt tvingades lämna sin barndom i ett tidigt skede för att bli vuxen. Detta 
bekräftas av Vaught och Wittman (2011) där de presenterar liknande resultat, att 
informanterna fick agera föräldrar åt den missbrukande föräldern och hur de hade även fått 
agera mamma åt sina yngre syskon, betala räkningar, trösta med mera. Vidare beskriver 
Vaught och Wittman (ibid.) att informanterna inte tilläts ha egna bekymmer, utan att de då 
blev en börda för den missbrukande föräldern. Jones et al. (2007) redovisar på ett liknande 
sätt att dessa personer ofta sätter andra före sig själva, och då bortprioriterar sig själva och sitt 
eget välmående.  
 
I vår  litteraturstudie framkom även att informanterna kände sig ensamma på olika sätt. Detta 
var bland annat en följd av saknaden efter ett ”riktigt” hem under uppväxten, vilken kom att 
följa med dem in i vuxenlivet. De kunde aldrig räkna med deras föräldrar, till exempel att inte 
veta om de skulle komma på studentfiranden och så vidare. Detta bekräftas av Vaught och 
Wittman (2011) där informanterna beskriver en sorts ensamhet. En av dem berättar att hon 
aldrig fick möjlighet att skapa goda relationer under sin uppväxt eftersom hon inte vågade ta 
hem kompisar till sig. Detta återspeglas även i en utav biografierna vi valt ut där informanten 
beskriver hur hon ljög för kompisar om sin hemsituation, då hon inte ville att någon skulle 
veta hur det egentligen var. I vår studie framkom hur informanterna upplevde 
relationsproblem senare i livet. Detta lyfter även Kelley et. al (2005) fram i sin artikel där 
resultatet visar svårigheter att skapa relationer hos dessa personer. Författarna redovisar 
tydliga samband mellan att ha vuxit upp med missbrukande föräldrar och svårigheter med 
kärleksrelationer i vuxenlivet då de ofta undviker eller flyr från dessa typer av relationer.  
 
Andra konsekvenser som framkom i vårt resultat var att informanterna senare i livet upplevde 
att sin uppväxt skapat ohälsa, till exempel missbruksproblem samt psykologiska problem så 
som ångest och självskadebeteenden. De kvinnliga informanterna beskrev hur de samtliga 
upplevt olika typer av ångest under sitt vuxna liv. Det hade då handlat om till exempel 
separationsångest, panikångest eller dödsångest. Flera gånger hade den psykiska ohälsan 
resulterat i ett självskadebeteende, där flera av informanterna beskrev att det i själva verket 
var ett rop på hjälp. Liknande problematik visas av Kelley, Pearson, Trinh, Klostermann och 
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Karakowski (2011) som redovisar hur personer som vuxit upp med missbrukande föräldrar 
löper en ökad risk att drabbas av depression. Detta menar artikelförfattarna kan bero på att 
föräldrarna inte varit känslomässigt tillgängliga under uppväxten, då de kan se samband 
mellan en dålig relation till föräldrarna och depression.  
 
En av de kvinnliga informanterna i vår studie beskrev hur hon hade använt droger och alkohol 
för att dämpa den ångest hon upplevde, vilket gjorde att hon själv hamnade i ett missbruk. 
Pearson, D’Lima och Kelley (2011) visar ett liknande resultat och redovisar i sin studie hur 
vuxna personer som vuxit upp med missbrukande föräldrar har en högre alkoholkonsumtion 
under sin collegeperiod än övriga studiekamrater och de får dessutom uppleva fler 
alkoholrelaterade konsekvenser på grund av detta. 
 
Hälsa är ett begrepp som är högst individuellt och upplevs därför olika hos alla personer. 
Informanterna beskrev hur de upplevde ohälsa i form av ångest eller ensamhet. De beskrev 
även hur de upplevde hälsa i form av en drivkraft och stöd som hjälpt dem gå vidare i livet. 
Skärsäter (2009) förklarar hur ångest kan påverka personers livskvalitet och sociala funktion, 
vilket informanterna upplevde då de beskrev hur de haft svårt att skapa och bibehålla 
relationer. Sjuksköterskor kan därför möta dessa personer överallt i vården, och det kan då 
vara viktigt att identifiera deras behov av stöttning om de upplever psykisk ohälsa. I dessa 
möten finns det vissa frågor man kan ställa till dessa personer, så som ”finns det något som 
får dig att känna dig glad” eller försöka fråga hur deras sömnrutiner ser ut, då sömnstörningar 
kan vara ett tidigt tecken på psykisk ohälsa (Skärsäter, 2009). Att försöka hitta något som får 
personen i fråga att hitta en drivkraft eller livslust kan vara positivt då informanterna beskrev 
hur just det var deras räddning för att kunna gå vidare i livet.    
 
Ostendorf, Enright, Holter och Klatt (2011) förklarar vikten av att var och en av dessa 
personer behandlas individuellt utifrån sina egna förutsättningar. I sin studie bevisar dock 
författarna att det finns metoder för att minska risken att dessa personer drabbas av 
exempelvis depression eller utvecklar relationsproblem. I grunden handlar metoderna om att 
dessa personer lär sig hantera sitt förflutna och får hjälp att gå vidare. För sjuksköterskans del 
kan det handla om att bry sig om och ta sig tid till den enskilda personen. Sjuksköterskan har 
med andra ord en viktig roll i mötet med dessa personer, genom att använda sin samlade 
kunskap och samtidigt försöka se, lyssna, känna, tänka och förstå skapas förutsättningar för 
ett öppet och följsamt vårdande oavsett vårdkontext (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Överraskande nog redovisar Jones et al. (2007) i sin studie att de inte kunde bevisa någon 
skillnad vad gäller missbruksproblematik mellan vuxna personer som hade vuxit upp med 
missbrukande föräldrar och personer som inte hade vuxit upp under dessa förhållanden. 
Vidare diskuterar artikelförfattarna hur även tidigare studier misslyckats att påvisa skillnader 
mellan grupperna i bland annat bekräftelsebehov och känslan av att vara annorlunda. Dessa 
fynd påvisar alltså att vuxna personer som har vuxit upp med missbrukande föräldrar inte är 
en homogen grupp där vissa egenskaper kan förväntas. Detta innebär därför att alla personer 
bär på en unik livsvärld, vilket även innebär att alla som vuxit upp med en missbrukande 
förälder inte upplever ohälsa (ibid.) Dock utesluter inte detta att det finns en grupp personer 
som vuxit upp under förhållanden som kommit att påverka dem negativt senare i livet.  
 
Var och en är med andra ord en unik person med egna upplevelser och förmågor att klara sin 
situation. Trots detta menar Jones et. al. (2007) att sjuksköterskan bör vara medveten och 
öppen för dessa personers livsvärld, genom att öka sjuksköterskans förståelse minskas risken 
att deras behov blir förbisedda. Därför är det viktigt att sjuksköterskor kan bära med sig 
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kunskapen om att alla bär på en individuell livsvärld, vilket kräver att de bemöter varje person 
med en öppenhet och följsamhet. Genom att låta personer uttrycka sina egna upplevelser utan 
att tvinga in dem i förutbestämda strukturer låter vi personens egna upplevelser av hälsa och 
ohälsa visas (Dahlberg och Segesten, 2010). Informanterna i studien beskrev hur de på flera 
olika sätt hade upplevt konsekvenser senare i livet på grund av sin uppväxt. Sjuksköterskor 
bör därför alltid finnas till hands och vara följsamma för personens olika behov. På så vis 
skapas förutsättningen för ett bra vårdande för personer som vuxit upp med missbrukande 
föräldrar, då alla har olika förutsättningar för att ta sig vidare i livet (ibid.).   

Slutsats 
I denna studie besvarades syftet med hjälp av biografier, där det framkom att personer som 
vuxit upp med missbrukande föräldrar upplevde konsekvenser senare i livet som kunde bidra 
till och skapa ohälsa. Detta kan leda till att dessa personer söker sig till vården. Därför anser 
författarna till denna studie att det är viktigt för sjuksköterskor att ha denna kunskap då det 
ingår sjusköterskornas profession att möta varje person med respekt samt kommunicera på ett 
lyhört och empatiskt sätt. Det alltid är viktigt att sjuksköterskor kan bemöta personer med en 
förståelse för deras livsvärld och upplevelser av hälsa samt ohälsa. Informanternas upplevelse 
av drivkraft att gå vidare i livet kan överföras till en upplevelse av hälsa, vilket är viktigt för 
sjuksköterskan att stötta.  
 
Denna studie bidrar alltså till en ökad förståelse för vuxna personers upplevelser av att ha 
vuxit upp med missbrukande föräldrar, vilket skapar förutsättningar för ett bra vårdande. 
Författarna anser dock att fortsatt forskning inom detta ämne behövs, där ytterligare 
hälsoeffekter undersöks och dess eventuella påverkan på individen. Även forskning där 
sjuksköterskans roll speglas ytterligare anser författarna behövs.  
 
Författarnas bidrag till uppsatsen 
I denna studie har författarna gemensamt planerat och genomfört studien, och de har därför 
båda bidragit lika mycket till studien och dess utformning.  
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Exempel på innehållsanalys       Bilaga 2 s. 1(2) 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Underkategori Kategori 

Inser jag för 
första gången att 
det är jag som 
bestämmer om 
jag ska låta mig 
styras av min 
barndom. Ingen 
skulle klandra 
mig om jag tog 
den som ursäkt … 
Men då kommer 
jag aldrig kunna 
gå vidare … 

Jag ska inte 
låta mig styras 
av min 
barndom. Jag 
hade kunnat 
skylla på den, 
men då 
kommer jag 
aldrig kunna 
gå vidare. 

Viljan att gå 
vidare 

- Inre styrka 
och drivkraft 
 

Ungdomar har 
mycket liten 
tilltro till 
socialtjänsten, 
tror att deras 
huvudsyssla är 
att ta barn ifrån 
deras föräldrar. 
Det är klart det 
kan vara svårt att 
anförtro sig till 
en vuxen … 

Ungdomar tror 
att 
Socialtjänsten 
ska ta dem 
ifrån deras 
föräldrar och 
har därför 
svårt att 
anförtro sig till 
vuxna. 

Ingen tilltro 
till Social-
tjänsten eller 
vuxna. 

- 
 

Stöd av andra 
 

Fortfarande 
tycker jag det är 
jättejobbigt när 
folk i min närhet 
blir ledsna … Det 
som händer är att 
jag tar på mig 
ansvaret för att 
de är ledsna. 

Det är jobbigt 
när folk är 
ledsna, det 
känns som om 
det är mitt fel. 

Att ta ansvar 
för andra 

Ta ansvar för 
andra 
 

Att bli 
bortprioriterad 

Det jag fick 
uppleva då var 
att jag inte hade 
något att komma 
hem till, det var 
ingen som ville 
ha mig … Den 
sorgen bär jag 
med mig än idag. 

Sorg över att 
inte ha något 
att komma 
hem till. 

Känna sig 
ensam 

Att vara ensam 
 

Att bli 
bortprioriterad 
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Jag prövar en 
nasal röst och 
då skrattar min 
klass … 
Klassen 
skrattar igen. 
Jag förstår inte 
varför men det 
spelar ingen 
roll. Det 
viktigaste är 
att de skrattar.  

De skrattar åt 
mig. Det är det 
viktigaste.  

Vill att folk 
ska skratta.  

Psykosociala 
konsekvenser 
 

Konsekvenser i 
vuxenlivet  
 

Ja började fly 
från mina 
känslor … Det 
första jag 
flydde till var 
alkoholen, 
berusningen 
gjorde att jag 
glömde för ett 
tag.  

Jag drack 
alkohol för att 
fly från mina 
känslor.  

Börja 
missbruka 
alkohol.  

Missbruks-
problematik  
 

Konsekvenser i 
vuxenlivet  
 

En gång nitton 
år senare 
bodde jag 
där… Där 
började jag 
varje natt 
vakna till min 
egen kallsvett. 
Hjärtat bultade 
sönder min 
kropp, tyngde 
mina ben så att 
de inte kunde 
röra sig.  

Jag vaknade 
varje natt 
kallsvetting. 
Hjärtat 
bultade, jag 
kunde inte röra 
mig.  

Att få 
panikångest.  

Att känna 
ångest 
 

Konsekvenser i 
vuxenlivet  
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Morgan Alling – Kriget är slut (2010) 
Morgans barndom var fylld av svåra upplevelser, fyllor, polisingripanden och slagsmål. 
Morgan föddes 1968 och när han var fyra år skiljdes han från sin alkoholiserade mor, 
hamnade på barnhem och skickades sedan mellan olika fosterfamiljer. Morgans framtid 
tycktes vara förutbestämd med missbruk och misär. Vändningen kom dock när han slutligen 
fick en kärleksfull fosterpappa som vågade ställa krav och när han fann teatern som blev hans 
andra hem.  
 
Jessica Andersson – När kalla nätter plågar mig med minnen om hur det var (2009) 
Jessica blev uppmärksammad när hon var med i tv-serien Fame Factory och senare var med 
och bildade duon Fame. Hon föddes 1973 och växte upp med en alkoholmissbrukande 
mamma, där hon tidigt fick lära sig att ta hand om sig själv och hennes syskon. Detta är 
Jessicas berättelse om uppväxten och senare även vuxenlivet, och hennes sökande efter en 
familj och en trygghet. Jessica har vandrat mellan olika våldamma förhållanden där hennes 
pojkvänner aldrig respekterat henne utan misshandlat hennes både fysiskt och psykiskt. Till 
sin hjälp med boken har Jessica en medförfattare, Lena Katarina Swanberg. 
 
Doris Dahlin – Skammens boning (2007) 
Doris föddes 1952. Detta är hennes berättelse om uppväxten med en alkoholmissbrukande 
pappa och en mamma som kämpade, slet och sopade alla problem under mattan. Doris 
beskriver även återblickar hur släkten hade det på både mammas och pappas sida och hur 
omgivningen såg på familjen. En gång om året tog Doris skolfoto, hon fick tidigt lära sig att 
hålla munnen stängd för att inte visa de smutsiga och trasiga tänderna. Le med ögonen istället,  
sa mamma. Flickan Doris var lydig och gjorde allt för att mamma skulle orka med vardagen, 
bland annat genom att spela med i familjens spel utåt. 
 
Therése Eriksson – Vi har ju hemligheter i den här familjen (2009) 
Detta är en berättelse om Therése, född 1987, som växer upp med en alkoholiserad mamma. 
Under tonåren, då Theréses mamma försöker bli nykter en gång för alla, drabbas hon av 
perioder med depression. Missbruket fortsätter och i samband med att hon läggs in på 
behandlingshem ställs även diagnosen bipolär sjukdom. Under gymnasiet skapar Therése 
organisationen Maskrosbarn, vars mål är att uppmärksamma, stötta och hjälpa barn som växer 
upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar.  
 
Ingela Hillblom – Jag kan för jag vill (2009) 
Ingela föddes 1966 och fick genomlida en mycket svår barndom och uppväxt. Under hennes 
uppväxt var fyllefester, slagsmål, narkotika och otrohet en vardag. Hennes biologiska 
föräldrar var inte kapabla att ta hand om henne, vilket innebar att Ingela vandrade mellan flera 
fosterhem. Vilket innebar att Ingela aldrig fick uppleva känslan av en riktig familj och 
trygghet. Ingela hamnade sedan själv i ett missbruk och förlorade två av sina fyra barn. Detta 
är hennes berättelse om Ingelas kamp för att komma tillbaka till samhället och sin 
mammaroll. 
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Åsa Linderborg – Mig äger ingen (2008) 
Åsa är född 1968 och berättar här om sin uppväxt med en ensamstående, alkoholiserad pappa. 
Det är en berättelse om klasstillhörighet, utanförskap och om alkoholens makt. Åsa pendlar 
mellan att vara otroligt stolt över sin pappa, härdarmästare Leif Andersson på Metallverken i  
Västerås, samtidigt som hon skäms otroligt mycket och vågar knappt ta hem kompisar eller 
pojkvänner. Åsa berättar om sin barndom, genom uppväxten och slutligen hur hon har 
påverkats senare i vuxenlivet. 

 

 


