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Abstract 

Experiences of growing up with a parent with alcohol abuse 

“I felt discouraged, not needed, not loved and the memories still appear time by time” 

A qualitative study of young adult children of alcoholics 

The purpose of the study was to create an increased knowledge and understanding of young 

adults’ experiences from growing up as a child in a family with alcohol abuse, as well as 

studying long-term consequences of this. In the study five qualitative interviews were 

conducted, with young adults who grew up with a parent who abused alcohol. The results of 

the study were analyzed by Bronfenbrenner's developmental ecological model, as well as by 

the theoretical concepts risk, protective factors and resilience. Results and conclusions 

showed, that all informants experienced negative consequences during childhood and in adult 

life, due to the parent’s abuse. The families of the informants were characterized by an 

abnormal use of alcohol during their childhood, which led to a high level of conflict, lack of 

relationships, a major responsibility at home for the informants, negative health effects and 

school difficulties. The young adults stated, that they are living a good life today, but that 

childhood has made its mark in their minds. The informants narrated experienced health 

problems, difficulties with feeling trust and expressing how they feel as well as a lack of 

relation to the parent with addiction. 

 

Keywords: Alcohol abuse, young adult children to alcoholics, consequences, consequences in 

adulthood.



 
 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att skapa en ökad kunskap och förståelse för unga vuxnas erfarenheter att 

som barn växa upp i en familj med alkoholmissbruk, samt att studera långtidskonsekvenser av 

detta. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med unga vuxna, som vuxit upp med 

en förälder som missbrukat alkohol. Studiens resultat analyserades genom Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell samt begreppen risk- och skyddsfaktorer och resiliens. Resultat 

och slutsatser visade att samtliga informanter upplevt negativa konsekvenser under 

barndomen och i det vuxna livet, till följd av förälderns missbruk. Informanternas familjer 

karaktäriserades under uppväxten av ett onormalt bruk av alkohol, vilket medförde en hög 

konfliktnivå, bristande relationer, ett stort ansvarstagande hemma för informanterna, negativa 

hälsoeffekter och skolsvårigheter. De unga vuxna uppgav att de idag lever ett bra liv, men att 

barndomen har satt sina spår. Informanterna berättade om upplevda hälsoproblem, svårigheter 

med tillit och att uttrycka känslor samt en bristande relation till föräldern med missbruk.  

 

Nyckelord: Alkoholmissbruk, unga vuxna barn till alkoholister, konsekvenser, konsekvenser 

i vuxenlivet.



 
 

Förord 

Vi vill börja med ett stort tack till de informanter som deltagit i vårt examensarbete och gjort 

det möjligt för oss att genomföra denna studie, det hade inte gått utan er! Vi vill även 

framföra ett tack till vår handledare Annemi Skerfving som varit ett stöd under 

skrivprocessen, och kommit med goda råd och konstruktiv kritik. Vi, Ida Eskilsson och 

Nathalie Ström, har tillsammans skrivit varje avsnitt i uppsatsen och varit lika delaktiga under 

hela processen. 
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Ida Eskilsson & Nathalie Ström



 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund .............................................................................................................. 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 3 

1.3 Uppsatsen disposition ....................................................................................................... 3 

1.4 Förklaring av begrepp ....................................................................................................... 4 

2. Tidigare forskning ................................................................................................................ 4 

2.1 Sökprocess ........................................................................................................................ 4 

2.2 Missbruk inom familjen .................................................................................................... 5 

2.3 Hur barn och ungdomar påverkas av missbruk inom familjen ......................................... 6 

2.4 Hur vuxna barn påverkas av missbruk inom familjen ...................................................... 7 

2.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen ................................................................... 9 

3. Teorianknytning ................................................................................................................. 10 

3.1 Systemekologisk teori - Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell ..................... 11 

3.2 Risk- och skyddsfaktorer och resiliens ........................................................................... 12 

3.3 Användning av teori och begrepp ................................................................................... 13 

4. Forskningsmetod ................................................................................................................ 14 

4.1 Forskningsdesign ............................................................................................................ 14 

4.2 Intervjuguide ................................................................................................................... 14 

4.3 Urval ............................................................................................................................... 14 

4.4 Datainsamling ................................................................................................................. 15 

4.5 Analysverktyg ................................................................................................................. 16 

4.6 Studiens trovärdighet ...................................................................................................... 17 

4.7 Etiska ställningstaganden ............................................................................................... 18 

5. Resultatredovisning och analys av empiri ....................................................................... 18 

5.1 Presentation av intervjupersoner .................................................................................... 19 



 
 

5.2 Missbruket inom familjen ............................................................................................... 20 

5.2.1 Förälderns missbruk, dess karaktär och omfattning................................................. 20 

5.2.2 Relationer och samspel inom familjen ..................................................................... 22 

5.3 De unga vuxnas egna liv under uppväxten ..................................................................... 27 

5.3.1 Hälsa och mående .................................................................................................... 27 

5.3.2 Viktiga personer i barnets liv ................................................................................... 30 

5.3.3 Stöd och hjälp av professionella .............................................................................. 30 

5.3.4 Skolgången ............................................................................................................... 32 

5.4 De unga vuxnas livssituation idag .................................................................................. 34 

5.4.1 Påverkan i vuxenlivet ............................................................................................... 34 

5.4.2 Relation till den missbrukande föräldern ................................................................. 37 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 39 

6.1 Studiens viktigaste resultat ............................................................................................. 39 

6.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 40 

6.3 Diskussion med utgångspunkt i tidigare forskning ........................................................ 41 

6.4 Metoddiskussion ............................................................................................................. 43 

6.5 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................... 45 

7. Referenslista ........................................................................................................................ 46 

8. Bilagor ................................................................................................................................. 51 

8.1 Intervjuguide ................................................................................................................... 51 

8.2 Informationsbrev ............................................................................................................ 53 



1 
 

1. Inledning  

Sociala problem är något som vi studenter, på socionomprogrammet i Gävle, har bekantat oss 

med alltsedan den första terminen. Vi har under vår studietid reflekterat över barns situation i 

familjer som lever i problematiska förhållanden, och funnit ett genuint intresse att i framtiden 

arbeta med dessa barn och ungdomar. Att tillsammans med dem skapa goda förutsättningar 

för en gynnsam utveckling, trots traumatiska upplevelser från barndomen. Vi har båda vänner 

och anhöriga som vuxit upp med en förälder som har eller har haft ett alkoholmissbruk. 

Funderingar har väckts hos oss kring vad som bidragit till att dessa individer har haft ork att ta 

sig igenom sin uppväxt, detta har skapat en nyfikenhet och ett intresse för barn som vuxit upp 

i en familj med alkoholmissbruk. 

 

Genom detta arbete vill vi framföra unga vuxnas erfarenheter från barndomen, för att belysa 

konsekvenser som kan uppstå till följd av att leva med en förälder med missbruksproblematik 

och skapa en större förståelse av vikten att i ett tidigt skede fånga upp dessa barn och 

investera samhälleliga resurser. Detta för att förebygga en negativ utveckling och fortsatta 

upplevda konsekvenser i det vuxna livet. Vår förhoppning är att vår studie kan bidra med 

större kunskap om detta ämne, som kan vara till hjälp för socialarbetare och andra 

professionella som kommer i kontakt med denna målgrupp. 

 

1.1 Problembakgrund 

Alkohol är det berusningsmedel som representerar samhällets största missbruksproblem. 

Majoriteten av befolkningen konsumerar periodvis måttlig mängd alkohol, tillfälligt bruk av 

små doser som ofta ger positiva upplevelser (Hansen, 1995). Något som till en början är ett 

nöje, kan resultera i ett beroende som man inte har nöje av. En större mängd och långvarig 

alkoholkonsumtion ger negativa verkningar och har en tendens att ta över allt mer (Bengtsson 

& Gavelin, 2004). En förälders problematiska alkoholvanor påverkar inte bara dem själva 

utan deras barn, familj och den totala samvaron (Socialstyrelsen, 2012). Missbruk inom 

familjen kan sätta hela familjesystemet i gungning, oavsett om det är en eller båda föräldrarna 

som har ett alkoholmissbruk, om missbruket enbart varar under helgerna, i längre eller kortare 

perioder eller om det är kroniskt (Bengtsson & Gavelin, 2004). Missbruket kan påverka 

vardagliga rutiner, det känslomässiga klimatet, konfliktnivån inom familjen och 

föräldraansvaret (Socialstyrelsen, 2012). Bengtsson & Gavelin (2004) beskriver missbruket 

som förödande för föräldraförmågan. 
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Det är svårt att fastställa hur många barn i Sverige som lever i familjer med 

missbruksproblematik, då problematiken i många fall hanteras inom familjen 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Missbruk är tabubelagt och blir därmed ofta en hemlighet 

inom familjen. Hemligheten kan beskrivas med liknelsen om att ha en elefant i 

vardagsrummet, alla ser och hör den men ingen benämner dess närvaro (Bengtsson & 

Gavelin, 2004; Kroll, 2004). Detta medför en begränsad kännedom om antalet barn som är 

utsatta. Statistik från Folkhälsomyndigheten (2016) visar att en femtedel av alla barn, under 

åren 2004-2007, levde i ett hushåll där någon förälder hade en alkoholkonsumtion som 

betraktades som riskabel. Detta motsvarade omkring 385 000 barn. Den svenska statistiken 

ligger i linje med såväl nordiska som internationella siffror. Icke att förglömma är dock det 

mörkertal som finns bland de barn som är utsatta (Larm, 2012). 

 

Familjehemligheten medför diverse problematik. Barnet anses vara dubbelt så drabbad i och 

med en uppväxt där barnet tidigt får lära sig att förneka känslor och att visa tystnad och 

lojalitet i samspel med familjen och den rådande missbruksproblematiken. Familjesituationen 

kan orsaka skolproblem, då barnet inte har ork att koncentrera sig i skolan (Bengtsson & 

Gavelin, 2004). Barn i familjer med missbruksproblem har även en tendens att ta över 

vuxenansvaret när föräldern inte förmår att fylla den rollen (Mortensen, 1995). 

Självdestruktivitet, depression, eget missbruk och ångest är också problem som barnen kan 

utveckla (Hansen, 1995). När barn till alkoholister blir vuxna fortsätter majoriteten att 

uppleva ovan nämnda symptom (Larm, 2012). “Att vara vuxet barn till en missbrukare 

innebär att vara sårbar som ett barn. Men det innebär också att ha resurser som en vuxen” 

(Bengtsson & Gavelin, 2004). 

 

Att växa upp som barn i en familj med missbruksproblematik kan medföra långsiktiga 

konsekvenser, det är därför av stor vikt att finna de barn som lever under dessa förhållanden. 

Socialtjänsten arbetar med att vidta åtgärder för att beakta barnets bästa (Socialtjänstlagen 

[SoL], SFS 2001:453, 1 kap, 2 §) och att barn och ungdomar har trygga uppväxtförhållanden. 

Socialtjänstens arbete främjar även att förhindra barn från att fara illa och att aktivt förebygga 

och motverka missbruk i miljöer där barn vistas. Det finns också ett ansvarstagande gällande 

barn och ungdomar som visar tecken på en ogynnsam utveckling (Socialtjänstlagen [SoL], 

SFS 2001:453, 5 kap, 1 §). Som nämnts tidigare kan det vara problematiskt att finna de barn 

som är utsatta (Socialstyrelsen, 2009) dock är det av värde att som socialarbetare känna till 
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möjligt förekommande symptom och konsekvenser som kan uppvisas hos barn som lever i en 

familj med missbruk. 

 

Svensk forskning kring kombinationen av missbruk och föräldraskap är knapphändig. I den 

omfattning det finns forskning handlar det nästan uteslutande om missbrukande mödrars 

föräldraskap och få studier handlar om hur förälderns missbruk påverkar barnets utveckling, 

välbefinnande och levnadsvillkor (Andersson, Bangura Arvidsson, Rasmusson & Trulsson, 

2006; Hansen, 1995). Även om forskningen är bristfällig kring vilka konsekvenser missbruket 

kan medföra, finns det belägg för att dessa barn är i riskzonen för en rad olika problem som 

kan följa dem genom livet (Socialstyrelsen, 2012). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap och förståelse för unga vuxnas erfarenheter av att 

som barn växa upp i en familj med alkoholmissbruk, samt att studera långtidskonsekvenser av 

detta. Våra frågeställningar blir därmed dessa: 

1) Hur beskriver unga vuxna sin uppväxt med en missbrukande förälder? 

2) Vilka konsekvenser beskriver sig unga vuxna uppleva idag till följd av förälderns 

missbruk? 

 

1.3 Uppsatsen disposition 

Vår uppsats är indelad i sex kapitel, med numrerade rubriker och underrubriker. I det första 

kapitlet presenteras uppsatsens inledning och problembakgrund. Därefter följer studiens syfte 

och de frågeställningar som vi önskar besvara. Avslutningsvis presenteras de centrala begrepp 

som vi anser är relevanta att definiera i vår uppsats. I det andra kapitlet lyfter vi fram tidigare 

forskning inom området, samt sökprocessen vi gjort för att finna den. I tredje kapitlet 

framställs våra valda teoretiska utgångspunkter, vilka är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell samt begreppen risk-och skyddsfaktorer och resiliens. I det 

fjärde kapitlet presenteras de metodiska tillvägagångssätt vi har använt i uppsatsskrivandet. I 

femte kapitlet finner du studiens resultat samt vår analys av det empiriska materialet utifrån 

de valda teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. I det sjätte kapitlet 

presenteras en sammanfattning av studiens viktigaste resultat, som följs av resultatdiskussion. 

Sedan diskuteras skillnader och likheter med den tidigare forskningen, därefter följer 

metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 
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1.4 Förklaring av begrepp 

Missbruk: I den här uppsatsen definieras missbruk som ett onormalt bruk av alkohol med 

negativa konsekvenser som följd. Onormalt bruk, eller missbruk, är institutionaliserat som ett 

normbrytande beteende och ett socialt problem (Billinger & Hübner, 2009). 

 

Barndom: En tidsperiod i livet som avgränsas av 18-årsdagen (Förenta nationerna [FN], 

1989). 

 

Unga vuxna: Vi har inte hittat någon entydig definition av begreppet unga vuxna. I en artikel 

från Socialstyrelsen (2013a) som behandlar psykisk ohälsa bland unga används begreppet 

unga vuxna för att definiera individer mellan 18-24 år. I ett forskningsprojekt vid 

Kriminologiska institutionen (http://www.criminology.su.se), vid Stockholms universitet, var 

deltagarna i åldersgruppen 20-29 år och definierades även de som unga vuxna. Begreppet 

unga vuxna används således med olika betydelser. Informanterna i vår studie är alla mellan 

20-29 år och begreppet unga vuxna definierar således att inkludera individer mellan 20 och 29 

år. När vi i studien nämner unga vuxna menar vi individer som befinner sig i detta 

åldersspann. 

 

2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för att finna relevant forskning. Därefter följer 

en genomgång av tidigare forskning, där studier som vi anser är relevanta för uppsatsens syfte 

tas upp. Forskningen presenteras i olika teman för att skapa en tydlig struktur för läsaren, 

dessa är Missbruk inom familjen, Hur barn och ungdomar påverkas av missbruk inom 

familjen och Hur vuxna barn påverkas av missbruk inom familjen. Avslutningsvis 

sammanfattas resultaten från tidigare forskning för att ge en samlad bild över 

kunskapsområdet.  

 

2.1 Sökprocess  

För att ta del av tidigare forskning har vi sökt i dessa databaser: Discovery, Google Scholar, 

SocIndex och Web of Science. De sökord som användes var alkohol, barn, föräldrar, 

alkoholmissbruk, konsekvenser, vuxna barn till alkoholister, alcohol, child, parent, parental 

alcoholism, parental drinking, consequences, effects, children, young adults, adolescent, adult, 

adulthood, adult children of alcoholics, ACOAs. Vi har sökt på orden enskilt och kombinerat 
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olika sökord för att specificera vår sökning. Vi har avgränsat vår sökning till artiklar som är 

peer reviewed och i fulltext. De svenska sökorden gav mindre än ett tiotal träffar, men ingen 

var relevant för vår studie. De engelska sökorden gav träffar i tusental. Efter att vi studerat 

och läst rubriker samt abstract kunde ett stort antal artiklar sorteras bort då forskningen inte 

låg i linje med vår studies syfte. Vi använde oss slutligen av åtta artiklar i avsnittet tidigare 

forskning.  

 

2.2 Missbruk inom familjen  

Viktiga grunder i en välfungerande familj är ärlighet (Bengtsson & Gavelin, 2004), 

omsorgspersoner som ser och bekräftar barnet, visar engagemang och empati inför barnets 

känslouttryck samt har realistiska förväntningar på barnets förmåga (Killén, 2009). Detta 

skiljer sig från en familj med alkoholmissbruk, som i många fall kännetecknas av 

oförutsägbarhet, hög konfliktnivå och bristande struktur, planering och kontinuitet. Psykisk 

ohälsa och våld är även faktorer som i högre grad förekommer i en familj med missbruk 

(Socialstyrelsen, 2012, 2013b). Enligt Killén (2000) är missbruk en riskfaktor som påverkar 

föräldraförmågan negativt. Många föräldrar med denna problematik är upptagna av sina egna 

behov, vilket påverkar deras förmåga att vara väl fungerande omsorgspersoner. Förmågan att 

se barnet och dess behov hamnar i skymundan av förälderns egna behov (Killén, 2009).   

 

Windle (1996) tar i sin studie upp ytterligare exempel på hur den missbrukande förälderns 

omsorgsförmåga kan vara bristfällig, exempelvis genom en bristande förmåga att sätta gränser 

och att vara emotionell tillgänglig. Föräldern kan i vissa situationer ha svårt för gränssättning 

och i och med detta vara mer tillåtande, till exempel vid barnets egna alkoholbruk. Studien 

visar också på en motsats till detta, att den missbrukande föräldern i vissa situationer har 

tydliga regler och hård disciplin. Detta skapar en oförutsägbarhet i relationen mellan föräldern 

och dennes barn. Emotionell otillgänglighet kan, som nämnts ovan, också vara en följd av de 

konsekvenser som förälderns alkoholmissbruk medför, såsom baksmälla, irritabilitet och 

humörsvängningar. Detta kan påverka barnets emotionella utveckling negativt (a.a.). 

 

I och med en upptagenhet av partnerns problematik kan även den nyktra förälderns 

omsorgsförmåga vara bristfällig. Det kan medföra svårigheter för den nyktra föräldern att se 

och synliggöra barnets behov och att få tid till samvaro och samtal med barnet (Allmänna 

barnhuset, 2007; Socialstyrelsen, 2013b). Studier visar på att barn med en god relation till den 

nyktra föräldern kan ses som en skyddande faktor, vilket kan motverkar negativa 
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konsekvenser som blir till följd av att en förälder missbrukar (Socialstyrelsen, 2013b). De 

flesta barn som växer upp i en familj med alkoholproblematik påverkas dock negativt i något 

avseende (Larm, 2012).   

 

2.3 Hur barn och ungdomar påverkas av missbruk inom familjen  

Barn och unga som lever med missbruksproblematik i familjen växer upp under 

omständigheter som kan påverka deras hälsa och utveckling negativt, vilket kan leda till en 

rad problematiska utfall. Barnet kan svara på den rådande familjesituationen genom att 

införliva normbrytande beteenden. Detta genom att till exempel vara utagerande och 

aggressiv eller inåtvänd och tillbakadragen (Larm, 2012; Socialstyrelsen, 2013b). Barnet lär 

sig i ett tidigt stadie att trycka undan och förneka sina känslor, med hänsyn till föräldrarna och 

andra familjemedlemmar (Bengtsson & Gavelin, 2004). Barnet kan även uppleva känslor om 

att vara oönskad, betydelselös och avvisad då föräldrarna inte inkluderar barnet, utan istället 

försöker hemlighålla problematiken (Barnard & Barlow, 2003). Självdestruktivitet, ökad risk 

för eget missbruk och kriminalitet kan också utvecklas hos barnet, på grund av 

familjesituationen (Hansen, 1995; Socialstyrelsen, 2013b).   

 

Pisinger, Bloomfield & Tolstrup (2016) har i en tvärsnittsstudie undersökt barn och ungdomar 

i Danmark, med syftet att studera om barn och ungdomars relation till sina föräldrar skiljer sig 

åt om de lever i en familj med alkoholmissbruk eller inte. Syftet var även att studera om barn 

till föräldrar med alkoholproblematik har fler upplevda emotionella symptom. Studien visar 

att barn och ungdomar som lever i en familj med missbruksproblematik i större grad har en 

bristande föräldra-barn relation, kommunikationssvårigheter och fler upplevda negativa 

hälsoeffekter som till exempel depression, ångest, låg självkänsla och bristande tillitsförmåga. 

Detta är problem som kan följa med individen i vuxen ålder. I studien framkom det att flickor 

upplever sig ha en sämre relation till den missbrukande föräldern än pojkar. I övrigt framkom 

det inga större skillnader mellan könen, när det kom till upplevda konsekvenser av att växa 

upp i en familj med alkoholmissbruk (a.a.).  

 

Barn till missbrukande föräldrar blir i vissa fall tvungna att ta ansvar utöver det vanliga, i 

vardagliga situationer, för både syskon och föräldrar (Socialstyrelsen, 2013b). Det kan skapa 

känslor som bidrar till barnets självförtroende, en förmåga att klara svårigheter och att hjälpa i 

problematiska situationer. Blir ansvaret för stort kan det istället upplevas betungande och 

påverka barnet negativt, vilket i sin tur kan ha en dålig inverkan på skolgången och relationer 
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till kamrater (a.a.; Hansen, 1995). I och med förälderns problematik och den skam det kan 

medföra för barnet, kan denne uppleva svårigheter med att ta hem kamrater. Detta blir 

ytterligare en faktor som påverkar barnets kamratrelationer negativt (Socialstyrelsen, 2013b).   

 

Hill (2015) har utfört en kvalitativ studie i Skottland med 30 barn och ungdomar, som alla har 

erfarenhet av att leva i en familj med alkoholmissbruk. I studien framgår det att en majoritet 

av de barn och ungdomar som deltog, inte hade erfarenhet av att tala om problematiken inom 

familjen. Det var något som tystades ned och förblev en hemlighet. Somliga informanter 

delgav erfarenhet av att spenderade helger hos anhöriga eller andra närstående till familjen. I 

familjer med kris, har anhöriga en betydande roll för barnet, detta skapar en möjlighet för 

denne att komma ifrån problematiken i hemmet. I Hills studie framkom det även att ett flertal 

av de barn och ungdomar som deltog hade skolsvårigheter, orsaker till detta kunde vara att de 

blev mobbade i skolan, inte blev väckt i tid eller uppmuntrade till ett aktivt skoldeltagande 

(a.a.).  

 

Lagerberg & Sundelin (2003) hänvisar till Wilens (1994) sammanställning av studier som alla 

redogör för negativa effekter på barnets hälsa och utveckling av föräldrars missbruk. Oavsett 

material eller metodval i studierna visar alla på ett flertal problem hos barn till missbrukare. 

Barnet kan till exempel utveckla psykiska problem eller eget missbruk. Lagerberg & Sundelin 

(2003) och Steinhausen (1995) belyser andra faktorer utöver missbruket som också kan ses 

som orsaksfaktorer till en negativ utveckling hos barnet, som till exempel fattigdom, 

familjekonflikter, separationer och antisocialt beteende. Dock utvecklar inte alla barn och 

unga som växer upp i en familj med alkoholproblematik ohälsa, eget missbruk eller andra 

svårigheter (Folkhälsoinstitutet, 2012; Lagerberg & Sundelin, 2003; Larm, 2012; Pisinger et 

al., 2016 ). Dessa barn brukar benämnas som motståndskraftiga, som mot alla odds har klarat 

sig bra (Werner & Smith, 2003).   

 

2.4 Hur vuxna barn påverkas av missbruk inom familjen  

Att växa upp med en förälder som har alkoholmissbruk kan innebära svårigheter för barnet att 

nå vuxenlivet utan upplevda konsekvenser från barndomen (Kroll, 2004). När barn till 

alkoholister blir vuxna fortsätter majoriteten att uppleva problem med tillit, eget beroende, att 

identifiera och uttrycka känslor samt psykisk ohälsa (Black, 1993; Hansen, 1995; Hjern, Arat 

& Vinnerljung, 2014). Svårigheter med att identifiera och uttrycka känslor kan ha sin grund i 

att barnet under uppväxten förnekade och tryckte undan sina känslor med hänsyn till 
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familjemedlemmarna. Det kan i vuxen ålder medföra problem med att känna igen sina känslor 

och signaler (Bengtsson & Gavelin, 2004).   

 

Järvinen (2015) har utfört en kvalitativ studie i Danmark med syftet att undersöka vuxna 

barns syn på och förståelse av sina föräldrars alkoholproblematik samt att studera föräldra-

barn relationer utifrån de vuxna barnens förståelse av fenomenet alkoholism. Studien tar upp 

tre olika sätt att beakta alkoholism, ett av dessa är alkoholism som en sjukdom, då 

alkoholproblematiken inte anses vara självvald utan något som personen har drabbats av. Ett 

annat perspektiv är alkoholism som självvald, då det anses vara personens eget val att 

konsumera alkohol i problematiska mängder. Det tredje perspektivet är alkoholism som ett 

socialt betingat fenomen, då alkoholism förklaras utifrån sociala faktorer, som till exempel en 

dålig vana som personen gradvist har utvecklat tillsammans med andra människor med 

problematiska dryckesvanor. Järvinens studie visar att de vuxna barnens syn på sina föräldrars 

missbruk avgör deras inställning och relation till föräldrarna. De vuxna barn som beaktade 

alkoholism som en sjukdom, uttryckte ambivalenta känslor gentemot sina föräldrar. Å ena 

sidan kunde de inte skuldbelägga föräldrarna för deras missbruk, å andra sidan upplevde sig 

somliga utnyttjade i och med ett stort ansvarstagande i hemmet. Dock hade nästintill alla 

kontakt med sina föräldrar. De vuxna barn som beaktade alkoholism som självvald var mer 

negativt inställd till sina föräldrars missbruk och ett flertal hade brutit kontakten med dem. De 

vuxna barn som beaktade alkoholism som ett socialt betingat fenomen, visade en större 

förståelse och acceptans av föräldrarnas missbruk i jämförelse med de andra perspektiven. I 

många fall är, oavsett perspektiv på förälderns missbruk, relationen mellan det vuxna barnet 

och den missbrukande föräldern bristfällig (a.a.).   

 

I en annan studie, utförd av Balsa (2008), har samband mellan föräldrars problemdrickande 

och deras barns etablering på arbetsmarknaden i vuxen ålder undersökts. Studien visar att de 

vuxna barnen har längre perioder utanför arbetsmarknaden, är överrepresenterade bland 

långtidsarbetslösa och har en lägre timlön. Detta är mer förekommande bland män, än hos 

kvinnor i undersökningen. Balsas studie visar även att kvinnor till missbrukande föräldrar har 

lägre lön än kvinnor i övrigt. Resultaten är kopplade till upplevda hälsoproblem, eget 

missbruk samt lägre utbildningsnivå bland de vuxna barnen. Detta begränsar deras 

arbetsmöjligheter (a.a.).  
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Det är av stor vikt att förstå sambandet mellan erfarenheter från barndomen och den 

nuvarande situationen. Det de unga vuxna inte fick under sin barndom på grund av de rådande 

familjeförhållandena, är något som de i vuxen ålder kan sakna (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

Dock finns de vuxna barn som mot alla odds utvecklar en god kompetens, empatisk förmåga 

och bra självkänsla (Werner & Smith, 2003). Werner & Smiths longitudinella studie om 

motståndskraftiga barn visar, att skyddsfaktorer som att inneha en stor social kompetens, 

känslomässigt stöd från utomstående och ett aktivt deltagande i diverse fritidsaktiviteter under 

uppväxten, genererar en gynnsam utveckling i vuxen ålder. De motståndskraftiga vuxna i 

studien kännetecknades alla av en stark tro på sig själva, god kompetens och handlingskraft 

samt ett betydelsefullt stöd från en partner. Ett flertal hade vidareutbildat sig och de flesta 

hade ett arbete som de trivdes med. Livet de levde nu skilde sig avsevärt från den 

problembelastade barndomen. Trots dåliga förutsättningar för en gynnsam utveckling, fanns 

det, enligt Werner & Smith skyddande faktorer i deras liv som minskade risken för negativa 

utfall (a.a.). 

 

2.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen  

Det vi kan se som gemensamt för alla studierna är att missbruk i en familj påverkar de flesta 

barn i något avseende. Killén (2000) och Windle (1996) skriver att barnet och dess behov i 

många fall hamnar i skymundan av förälderns missbruksproblematik. Missbruket beskrivs 

som en riskfaktor med negativ inverkan på föräldraförmågan, vilket kan påverka barnets hälsa 

och utveckling negativt. Även den nyktra förälderns omsorgsförmåga kan vara bristfällig i 

och med upptagenhet av partnerns problematik, vilket skapar svårigheter för denne att 

synliggöra och få tid till samvaro och samtal med barnet. Detta blir ytterligare en konsekvens 

för barnet i och med förälderns missbruk (Allmänna barnhuset, 2007; Socialstyrelsen, 2013b).  

 

Tidigare forskning belyser konsekvenser barnet kan få till följd av förälderns missbruk, 

exempel på dessa är psykisk ohälsa, normbrytande beteenden, låg självkänsla, ansvarstagande 

utöver de vanliga, bristande föräldra-barn relationer och tillitsförmåga (Hansen, 1995; Larm, 

2012; Socialstyrelsen, 2013b; Pisinger et al., 2016). Ytterligare en konsekvens av förälderns 

missbruk är att barnet i ett tidigt stadium lär sig att trycka undan och förneka sina känslor, 

med hänsyn till föräldrarna och andra familjemedlemmar (Bengtsson & Gavelin, 2004). Hills 

(2015) studie visar att ett flertal barn som har vuxit upp i en familj med alkoholmissbruk inte 

har erfarenhet av att tala om problematiken inom familjen. Det var något som tystades ned 

och förblev en hemlighet. Barnard & Barlow (2003) skriver att barnet kan uppleva känslor att 
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vara oönskad, betydelselös och avvisad när föräldrarna försöker hemlighålla problematiken. I 

Hills (2015) studie framkom det även att ett flertal av dessa barn hade skolproblem, orsaker 

till detta kunde vara att de blev mobbade i skolan, inte blev väckt i tid eller uppmuntrade till 

ett aktivt skoldeltagande.  

 

Att växa upp med en förälder som har alkoholmissbruk kan innebära svårigheter för barnet att 

nå vuxenlivet utan upplevda konsekvenser från barndomen (Kroll, 2004). När barn till 

alkoholister blir vuxna fortsätter majoriteten att uppleva problem med bristande tillit, eget 

beroende, att identifiera och uttrycka känslor samt psykisk ohälsa (Black, 1993; Hansen, 

1995; Hjern et al., 2014). Balsas (2008) studie visar ett samband mellan vuxna barn till 

alkoholister och längre perioder utanför arbetsmarknaden, långtidsarbetslöshet och en lägre 

timlön. Resultaten är kopplade till upplevda hälsoproblem, eget missbruk samt lägre 

utbildningsnivå bland de vuxna barnen, vilket begränsar deras arbetsmöjligheter (a.a.).  

 

Det finns dock vuxna barn som mot alla odds utvecklar en god kompetens, empatisk förmåga 

och bra självkänsla. Werner & Smiths (2003) studie visar att skyddsfaktorer som att inneha en 

stor social kompetens, känslomässigt stöd från utomstående och ett aktivt deltagande i diverse 

fritidsaktiviteter under uppväxten, kan genererar i en gynnsam utveckling i vuxen ålder trots 

dåliga förutsättningar från barndomen.  

 

Syftet med vår uppsats är att få ökad kunskap och förståelse för unga vuxnas erfarenheter av 

att som barn växa upp i en familj med alkoholmissbruk, samt studera långtidskonsekvenser av 

detta. Tidigare forskning har delats in i tre teman som vi upplever är relevanta i och med 

uppsatsens syfte. Utifrån dessa teman har vi sökt efter tidigare genomförda studier som ligger 

i linje med det fenomen som vi har studerat, detta har givit oss en möjlighet att jämföra 

skillnader och likheter med tidigare forskning och den kvalitativa data som har samlats in.  

 

3. Teorianknytning  

I detta avsnitt presenteras vårt valda teoretiska perspektiv samt nyckelbegrepp som används 

vid analysen av den insamlade empirin. Dessa är systemekologisk teori, med utgångspunkt i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt begreppen risk- och skyddsfaktorer och 

resiliens.  
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3.1 Systemekologisk teori - Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  

Den systemekologiska teorin är en av få sociologiskt grundade teorier inom socialt arbete. 

Denna teori bygger på ett helhetsperspektiv av fenomen på skilda nivåer, där individer och 

dess omgivning ses som olika sammanhängande system som är beroende av och påverkar 

varandra (Payne, 2008). Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell utgår ifrån det 

systemekologiska perspektivet. Teorin lägger fokus på individens utveckling i samspel med 

sin sociala miljö (Hwang & Nilsson, 2011), utifrån fyra olika systemnivåer, mikro-, meso-, 

exo- och makronivå (Andersson, 2013).  

 

Mikronivå innefattar system som individen kommer i direkt kontakt med, som till exempel 

familjen, där problem kan förkomma som föräldrarnas förmåga att ge omsorg och fostran, och 

förekomst av eventuella svårigheter såsom missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relationer 

(Broberg, Almqvist, Risholm Mothander, Tjus, 2015). Andra mikrosystem är skolan, 

vänskapskrets och andra viktiga vuxna som individen kommer i kontakt med i det vardagliga 

livet (Bronfenbrenner, 1977).   

 

Mesonivå förbinder olika mikrosystem som individen befinner sig i. Närmare förklarat, 

exempelvis den interaktion som sker mellan individens familj, vänskapskrets och skola 

(Andersson, 2013; Bronfenbrenner, 1977). Hur interaktionen (mesosystem) mellan olika 

mikrosystem fungerar, får betydelse för de olika mikrosystemen (Broberg et al., 2015).  

 

Exonivå innefattar miljöer och förhållanden som ligger utanför individen och som indirekt 

påverkar mikrosystemen. Exempel på dessa är anhörigas arbetsplatser, det sociala nätverket, 

myndigheter och politik på lokal nivå (Andersson, 2013; Bronfenbrenner, 1977; Lagerberg & 

Sundelin, 2012).  

 

Makronivå omfattar samhällets övergripande politiska och kulturella förhållanden, normer 

och värderingar, där individen lever. Dessa system får påtaglig betydelse för mikro-, meso- 

och exosystemen (Andersson, 2013; Bronfenbrenner, 1977; Lagerberg & Sundelin, 2012).  

 

Bronfenbrenners forskning har fokus på barnets utveckling, men han betonar att modellen är 

tillämpbar under hela livsloppet, eftersom människan genom hela livet utvecklas i ett 

dynamiskt samspel med föränderliga omgivningsfaktorer (Andersson, 2013).  

 



12 
 

3.2 Risk- och skyddsfaktorer och resiliens  

Barns utveckling under barndomen påverkas av olika faktorer, som kan leda till både positiv 

och negativ riktning, så kallade riskfaktorer och skyddande faktorer eller skyddsfaktorer. 

Riskfaktorer och skyddsfaktorer samvarierar med varandra (Werner & Smith, 2003). 

Riskfaktorerna brukar kopplas samman med en ökad sannolikhet för framtida negativa utfall. 

Ju fler riskfaktorer som finns närvarande, desto större är risken för en negativ utveckling. 

Närvaron av skyddande faktorer kan dock minska sannolikheten för att detta sker (Andershed 

& Andershed, 2009; Durlak, 1998). Risk- och skyddsfaktorer går att finna på olika nivåer, till 

exempel på individnivå, familjenivå och i den övergripande sociala kontexten (Borge, 2012; 

Broberg et al., 2015). 

 

Riskfaktorer på individnivå är egenskaper eller beteenden som är ärftliga eller förvärvda av 

individen i samspel med den omgivande miljön. Depression, utagerande beteende, 

självskadebeteende och eget missbruk är fler exempel på egenskaper hos individen som kan 

vara riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2009). Riskfaktorer i familjen är 

sammankopplade med de vuxnas föräldraroll och ogynnsamma situationer som barn kan 

uppleva, exempel på dessa risker är alkoholmissbruk, bristande förmåga att uppfostra och ge 

omsorg samt konflikter i parförhållanden. Ytterligare riskfaktorer i familjen är belastning från 

enskilda familjemedlemmar i form av sjukdom, ekonomisk problematik och 

institutionsvistelser med dålig standard (Borge, 2012). Riskfaktorer i den övergripande sociala 

kontexten kan till exempel vara individens umgängeskrets (Broberg et al., 2015). Som nämnts 

ovan brukar riskfaktorer kopplas samman med en ökad sannolikhet för framtida negativa 

utfall, all risk och stress är dock inte av negativ karaktär utan kan tvärtom skapa en positiv 

utveckling hos individen, i och med mötet med olika utmaningar och påfrestningar (Borge, 

2012). 

 

Skyddsfaktorer på individnivå kan vara god hälsa, en stark känsla av ett självständigt jag, 

social kompetens, god initiativ- och problemlösningsförmåga, samt en känsla av 

sammanhang. Skyddsfaktorer på familjenivå är en engagerad och stödjande familj, med 

positiv attityd och tydliga strategier för fostran. Skyddande faktorer utanför familjen, i den 

övergripande sociala kontexten, är andra stödjande vuxna som till exempel far- och 

morföräldrar, släktingar, lärare eller andra utomstående (Broberg et al., 2015; Werner & 

Smith, 2003). Förskola och skola är också miljöer utanför familjen, som kan vara skyddande 

faktorer för individen och dennes psykiska hälsa. Det är därför av vikt att kvaliteten är bra 
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inom dessa verksamheter (Broberg et al., 2015). Vändpunkter i livet, som att till exempel 

avsluta studier och börja arbeta eller från att vara ensamstående till att ingå ett partnerskap, är 

skyddsfaktorer som kan medföra positiva förändringar för individen. En vändpunkt kan även 

leda till att situationen förvärras, om individen exempelvis förlorar en närstående eller tvingas 

att byta bostad. Detta kan öka risken för psykiska problem, sömnlöshet, isolering eller annat 

liknande (Borge, 2012; Werner & Smith, 2003).  

 

Resiliens, även benämnt motståndskraft och återhämtningsförmåga, är ett begrepp som 

betecknar en förmåga hos individen att komma igen efter mötet med olika risker och 

motgångar i livet. Att ha resurser som individ är av vikt för att kunna vara resilient och 

utvecklas i en positiv riktning. Dessa resurser kan exempelvis vara social kompetens, eller 

andra skyddande faktorer (Broberg et al., 2015; Rutter, 2006). Individer kan vara mer eller 

mindre resilienta i förhållande till andra, resiliensen kan även variera för individen i relation 

till tid och miljö. Vid vissa tidpunkter och kontexter kan individen vara resilient, för att vid ett 

annat tillfälle inte vara det (Rutter, 2006; Werner & Smith, 2003). De individer som trots en 

problembelastad barndom kommer igen och utvecklas i en positiv riktning brukar benämnas 

motståndskraftiga (Broberg et al., 2015).  

 

3.3 Användning av teori och begrepp   

Vi bedömer att Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är relevant för vår studie av 

unga vuxnas erfarenheter och de konsekvenser det kan medföra av att växa upp i en familj 

med alkoholmissbruk. Något som framgår i tidigare forskning är att missbruk inte enbart 

påverkar den som missbrukar själv, utan även barnen, familjen och hela samvaron. För att 

skapa en förståelse för familjesituationen och de konsekvenser missbruket kan medföra de 

unga vuxna bör förälderns missbruk ses i ett större sammanhang. I uppsatsen har vi främst 

valt att fokusera på mikrosystem, i och med att det är ett system som individen dagligen 

kommer i kontakt med och som har en direkt inverkan på individen. Vi har även sett på meso-

, exo- och makrosystemen och deras betydelse för individen. I uppsatsen har vi analyserat 

interaktionen i och mellan dessa system och deras koppling till individens utveckling och 

samspel med den sociala miljön. 

 

De centrala begrepp vi också har använt oss av är begreppen risk- och skyddsfaktorer och 

resiliens. Vi bedömer att dessa är relevanta för vår studie, utifrån tidigare forskning, som visar 

att barn och unga som växer upp med missbruksproblematik påverkas på olika sätt av de risk-
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och skyddsfaktorer som de har i miljön runt om sig. Detta skapar olika förutsättningar för 

resiliens. Att använda begreppen risk- och skyddsfaktorer och resiliens i analysen av empirin 

ger oss en bild av vilka faktorer som har påverkat de unga vuxna negativt, samt vilka faktorer 

som verkat positivt och minskat sannolikheten för negativa utfall.  

 

4. Forskningsmetod  

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet i studien. Nedan beskrivs uppsatsens 

forskningsdesign, utformandet av intervjuguide och urvalet av intervjupersoner. Därefter 

redogörs för uppsatsens datainsamling, analysverktyg, dess trovärdighet samt vilka etiska 

ställningstaganden vi hade i åtanke.  

 

4.1 Forskningsdesign  

Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie. Syftet med en kvalitativ metod är att förstå 

intervjupersonens perspektiv på dennes livsvärld, vilket är passande i denna studie då avsikten 

är att nå kunskap om intervjupersonens subjektiva upplevelser. Den kvalitativa intervjun ger 

ett privilegierat tillträde till människors erfarenheter, utifrån ett helhetsperspektiv. Det är av 

vikt att forskaren gör vissa begränsningar, som att till exempel utgå från bestämda teman, för 

att kunna samla in djupgående och beskrivande data till undersökningen (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Larsson, 2005). Vi har avgränsat vår studie till att titta på unga vuxnas 

erfarenheter av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk och vilka konsekvenser detta 

kan medföra i vuxenlivet.  

 

4.2 Intervjuguide  

Vid skapandet av vår intervjuguide fick vi inspiration av tidigare intervjuguider till relevanta 

frågor och intervjuupplägg. Utifrån studiens syfte och frågeställningar skapade vi en 

intervjuguide med 34 öppna frågor. Se Bilaga 1. Innan utförandet av intervjuerna gav vår 

handledare förslag på förändringar i intervjuguiden, som vi beaktade och gjorde ändringar 

utifrån. Vi intervjuade även varandra och anhöriga för att ta reda på om frågorna gav 

beskrivande och givande svar. 

 

4.3 Urval  

Vid kvalitativa undersökningar finns inga särskilda regler att följa vid valet av urval, det är 

trots detta av vikt att tänka över valet av intervjupersoner (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 
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2015). För att beakta detta formulerades några urvalskriterier som intervjupersonerna i denna 

studie uppfyller. Ett av kriterierna var att intervjupersonen skulle vara mellan 20 och 29 år, 

detta för att definieras som ung vuxen i vår studie. Den nedre åldersgränsen var 20 år, då 

individen vid denna ålder definieras som vuxen och i många fall har flyttat hemifrån. 

Barndomen begränsas enligt FN (1989) av 18-årsgränsen, men då vi ville intervju unga vuxna 

som inte längre bodde hemma, valde vi 20 år som undre gräns. Den övre åldersgränsen var 29 

år, eftersom vi tänker att individen då fortfarande kan inkluderas i gruppen unga vuxna och 

troligen har en tydlig minnesbild av erfarenheter från sin uppväxt. Ytterligare ett kriterium var 

att individen skulle ha vuxit upp med en förälder som har missbrukat alkohol. Vår geografiska 

avgränsning var 20 mil från vår boendeort, på grund av tidsmässiga begränsningar.   

 

Vi valde att intervjua fem personer. Tanken var att ta kontakt med föreningar som arbetar med 

vår målgrupp för att komma i kontakt med potentiella intervjupersoner. Dessvärre hade ingen 

av föreningarna möjlighet att hjälpa oss. Tillsammans med vår handledare diskuterade vi 

andra tillvägagångssätt för att komma i kontakt med intervjupersoner. Vi kom då fram till 

lösningen att publicera anslag på sociala medier med information om studien samt att sätta 

upp informationslappar i högskolan och på andra offentliga platser. De sociala medier som vi 

använde oss av var Facebook och Instagram. Facebook är en social nätverkstjänst, där du med 

ett användarkonto kan skapa ditt egna nätverk och interagera med andra. Instagram har många 

likheter med Facebook, även det är en social tjänst som bygger på olika nätverksinteraktioner 

(Friends, 2016). Vi publicerade ett varsitt anslag på Facebook och Instagram, dessa delades 

sedan vidare och spreds utanför våra nätverk. Detta kan liknas vid en form av så kallad 

snöbollsurval (Patton, 2015). Patton beskriver snöbollsurval som en metod för att finna 

informationsrika fall, genom att kontakta en person som sedan leder en vidare till nästa 

person, som i sin tur gör samma sak och på detta sätt samla informanter. Publiceringarna 

genererade i att ett flertal kontaktade oss för att visa ett intresse för studien. Några föll utanför 

ramen för uppsatsens urvalskriterier och blev därmed bortvalda. Ett flertal uppfyllde 

urvalskriterierna, av dessa valdes de fem individer ut som bodde geografiskt närmast oss, ett 

val med tanke på de begränsade tidsramarna för uppsatsen. Till dessa fem skickades ett 

informationsbrev och därefter bokades tid och plats för intervjuerna. Se Bilaga 2.  

 

4.4 Datainsamling  

Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer, en intervjuform som befinner sig mellan ett 

öppet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. Forskaren utgår från en intervjuguide som 
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innefattar olika teman som är i fokus under intervjun och som ger förslag till utformning av 

frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ansåg att det var en lämplig intervjumetod att 

använda för att få en ökad kunskap och förståelse för unga vuxnas erfarenheter av att växa 

upp i en familj med alkoholmissbruk. Intervjuerna tog mellan 40-80 minuter att genomföra. 

Platserna som intervjuerna ägde rum på varierade utifrån intervjupersonernas önskemål, 

genomförandet av intervjun gjordes hemma hos intervjupersonen, i skolan eller på ett café. 

Innan vi påbörjade intervjun frågade vi intervjupersonen om lov att spela in samtalet med våra 

mobiltelefoner och samtliga intervjupersoner samtyckte till detta. Under intervjuerna 

ansvarade vi varannan gång för att ställa frågor utifrån vår intervjuguide och att ansvara för 

det tekniska, att spela in intervjun samt föra anteckningar av det som sades, på datorn. 

 

4.5 Analysverktyg  

I våra halvstrukturerade intervjuer har vi använt oss av en fenomenologisk ansats. Detta 

innebär ett intresse för intervjupersonens livsvärld och dennes erfarenheter av olika 

livsvärldsfenomen. Syftet med att använda fenomenologi är att ta del av rika och exakta 

beskrivningar av intervjupersonens upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014; Patton, 2015), 

som i vårt fall är unga vuxnas erfarenheter av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk 

och de konsekvenser det kan medföra. För att samla in fenomenologiskt rika beskrivningar av 

ett visst fenomen är det bäst att genomföra intervjuer med personer som direkt har upplevt 

fenomenet, detta för att få en djupare förståelse av individens erfarenheter (Patton, 2015).   

 

Vi har använt oss av hermeneutisk analysmetod när vi analyserat våra insamlade data. Under 

intervjuerna använde vi oss av ett inspelningsinstrument för att sedan transkribera det 

insamlade materialet. Syftet med att använda hermeneutisk analysmetod är att skapa en 

förståelse av textens mening. Detta genom att använda den så kallade hermeneutiska cirkeln, 

vilket innebär att studera enskilda delar och dess mening i relation till textens helhet (Larsson, 

2005). Den hermeneutiska cirkeln som vi har använt i vår analys består av unga vuxnas 

erfarenheter och upplevda långtidskonsekvenser i förhållande till missbruket inom familjen.   

Detta beaktar vi som vår hermeneutiska cirkels mittpunkt, det vill säga helheten. Utifrån det 

insamlade materialet har vi även funnit olika teman, dessa beaktas som delar av helheten. 

Under analysen av det empiriska materialet har vi haft en växelverkan mellan dessa delar och 

helheten för att skapa en djupare förståelse av vår transkriberade data. I vår analys av 

intervjupersonernas beskrivningar har vi även använt oss av våra teoretiska analysverktyg, 



17 
 

som är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell samt begreppen risk- och 

skyddsfaktorer och resiliens.  

 

4.6 Studiens trovärdighet  

Det finns ett flertal strategier som kan användas för att höja kvaliteten och trovärdigheten i 

den kvalitativa empirin (Larsson, 2005). För att stärka studiens trovärdighet har vi gjort vårt 

yttersta för att ha en genomgående transparens i uppsatsen. Detta genom att tydligt redogöra 

för de val vi har gjort och varför, genom hela processen. Vi har även haft i åtanke att hela 

tiden försöka vara så objektiva och neutrala som möjligt, för att inte påverka studiens resultat. 

Frågorna i intervjuguiden har med noggrannhet utformats för att besvara syftet med 

uppsatsen. För att få så sanningsenliga svar som möjligt har vi formulerat olika frågor med 

lika fokus. Detta är något som Kvale & Brinkmann (2014) förespråkar, för att kunna pröva 

konsistenten, det vill säga att svaren pekar i samma riktning, och förebygga motsägelsefulla 

svar från intervjupersonen. För att minimera möjliga missuppfattningar av frågorna hos 

intervjupersonen, har vi testat intervjuguiden på varandra och anhöriga. Under genomförandet 

av intervjun ansvarade vi varannan gång för att ställa intervjufrågorna och att ha huvudansvar 

för att spela in samt föra anteckningar av det som sades. Detta skulle kunna påverkat resultatet 

av insamlad data, då vi omedvetet kan ha ställt frågorna på olika sätt, men vi deltog båda 

under intervjuerna och hade därför möjlighet att i efterhand resonera om genomförandet. 

 

Vi har beaktat forskartriangulering i vår studie, genom att analysera datainsamlingen separat 

och därefter prövat varandras tolkningar. Vi har även använt oss av teoritriangulering då vi 

har analyserat det empiriska materialet från olika perspektiv, utifrån Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell samt risk-och skyddsfaktorer och resiliens.   

 

I kvalitativa studier minskar möjligheten att generalisera resultaten i och med syftet att 

inhämta detaljerad kunskap om ett mindre antal personer (Patton, 2015). Dock kan 

möjligheten finnas att extrapolera resultatet, det vill säga att göra försiktiga uttalanden om hur 

studiens resultat kan tillämpas på liknande situationer (Larsson, 2005). Vi har i uppsatsen 

kontinuerlig redogjort för våra tankar. Vi har i resultatavsnittet återgivet delar av 

intervjupersonernas subjektiva berättelser, för att skapa en tydlig bild av fenomenet för 

läsaren och analyserat intervjupersonernas erfarenheter med hjälp av tidigare forskning och 

våra valda teoretiska perspektiv. Detta kommer förhoppningsvis bidra till en möjlighet för den 
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som läser uppsatsen att relatera till egna erfarenheter, när det gäller att växa upp med en 

förälder som har alkoholmissbruk.  

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

När det gäller etik i kvalitativa intervjuer finns det flera beaktanden som bör göras, för att 

värna om respondenternas integritet (Svensson & Ahrne, 2015). Vi har i vår studie tagit 

hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer som inkluderar fyra huvudkrav, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har 

beaktat dessa, genom att informera intervjupersonerna om uppsatsens syfte och 

tillvägagångssätt via ett informationsbrev. Vi informerade även i detta brev om att deltagandet 

var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under processen, samt att intervjupersonerna 

förblir anonyma. Detta var något som vi i början av varje intervju nämnde ännu en gång, för 

att försäkra oss om att intervjupersonen tagit del av informationen. Den data som har samlats 

in under forskningsprocessen har enbart använts för uppsatsens syfte och raderades när 

materialet inte längre behövdes. Kvale och Brinkmann (2014) tar även upp vikten av att 

forskaren är medveten om eventuella konsekvenser för deltagarna, som kan uppkomma under 

intervjuandet. Vi har under intervjuerna haft i åtanke att uppsatsens syfte, att undersöka unga 

vuxnas erfarenheter och de konsekvenser det kan medföra att växa upp i en familj med 

alkoholmissbruk, kan väcka känslosamma minnen hos intervjupersonerna. Efter genomförd 

intervju återkopplade vi till intervjupersonen, för att säkerställa att det kändes bra efter 

intervjun. Alla de fem intervjupersonerna uppgav att det kändes okej efter intervjun och att de 

mådde bra.  

 

5. Resultatredovisning och analys av empiri   

I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som har utförts, utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman, med tillhörande underrubriker, 

för att skapa en tydligare bild av resultatet. Vi har valt att föra en genomgående analys av 

resultatet i texten, för att skapa en sammanhängande struktur och underlätta för läsaren. 

Resultaten analyseras utifrån vårt valda teoretiska perspektiv samt våra valda nyckelbegrepp, 

och kopplas även till den tidigare forskningen. Vi har valt att använda begreppen 

intervjuperson och informant synonymt, för att undvika upprepningar. Avsnittet börjar med en 

kort presentation av de intervjupersoner som har deltagit i studien.  
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5.1 Presentation av intervjupersoner  

Vi har intervjuat fem personer, varav tre är kvinnor och två är män. I resultatredovisningen 

kommer intervjupersonerna benämnas som IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5.   

 

Intervjupersonen vi väljer att benämna IP1 är 23 år och har vuxit upp i en mellanstor stor stad 

i Sverige. Familjebilden består av IP1, mamma, pappa och en äldre syster. Den förälder som 

var aktiv i ett alkoholmissbruk var mamman, hon är idag nykter alkoholist.  

 

Intervjupersonen vi väljer att benämna IP2 är 25 år och har vuxit upp i en liten stad i Sverige. 

Familjebilden bestod av IP2, mamma, pappa och en äldre syster. Mamman och pappan 

separerade när IP2 gick i lågstadiet. Pappan träffade efter skilsmässan en ny kvinna, som 

också är en del av familjebilden idag. Den förälder som var aktiv i ett alkoholmissbruk var 

mamman, hon är idag fortfarande aktiv i sitt missbruk.   

 

Intervjupersonen vi väljer att benämna IP3 är 29 år och har vuxit upp i en liten stad i Sverige. 

Familjebilden består av IP3, mamma, pappa, en yngre bror och två yngre systrar. Mamman 

lider av psykisk ohälsa. Den förälder som var aktiv i ett alkoholmissbruk var pappan, han är 

idag fortfarande aktiv i sitt missbruk.   

 

Intervjupersonen vi väljer att benämna IP4 är 23 år och har vuxit upp i en mellanstor stad i 

Sverige. Familjebilden bestod av IP4, mamma, pappa och en yngre bror. Föräldrarna 

separerade när IP4 var ett litet barn. Pappan träffade efter skilsmässan en ny kvinna och de 

fick ett barn tillsammans. IP4 flyttade under ungdomsåren till en fosterfamilj som idag också 

är en del av familjebilden. Den förälder som var aktiv i ett alkoholmissbruk var mamman, hon 

är idag fortfarande aktiv i sitt missbruk. Mamman lider även av psykisk ohälsa.  

 

Intervjupersonen vi väljer att benämna IP5 är 22 år och har vuxit upp i en mellanstor stad i 

Sverige. Familjebilden bestod av IP5, mamma, pappa och en äldre bror på mammas sida. 

Mamman och pappan separerade när IP5 var ett spädbarn. Pappan träffade efter skilsmässan 

en ny kvinna, som hade en dotter sedan tidigare. Pappan och styvmamman fick en son 

tillsammans, ett halvsyskon till IP5. De är alla en del av familjebilden idag. Den förälder som 

var aktiv i ett alkoholmissbruk var pappan, han är idag fortfarande aktiv i sitt missbruk.  
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5.2 Missbruket inom familjen 

I detta avsnitt presenteras den missbrukande förälderns alkoholvanor under intervjupersonens 

barndom och relationer inom familjen under uppväxten. Det relaterar till vår första 

frågeställning; Hur beskriver unga vuxna sin uppväxt med en missbrukande förälder? 

Avsnittet har delats in i två underrubriker - Förälderns missbruk, dess karaktär och 

omfattning och Samspel och relationer inom familjen. 

 

5.2.1 Förälderns missbruk, dess karaktär och omfattning 

I vår uppsats ville vi undersöka hur de unga vuxna beskriver sin förälders missbruk, dess 

karaktär och omfattning. Detta för att få kännedom om det missbruk som satt prägel på deras 

barndom. Samtliga intervjupersoner beskriver att en av deras föräldrar haft alkoholproblem 

och att alkoholen var något som ofta var närvarande i hemmet under deras uppväxt, 

beskrivningarna av föräldrarnas dryckesvanor skiljer sig dock något åt. Några 

intervjupersoner berättar att föräldern missbrukade alkohol i perioder, konsumtionen 

minskade då föräldern arbetade eller inte hade ekonomi att beskosta sitt missbruk. En 

informant var ovetande om sin förälders problematik, då missbruket hölls dolt inom familjen 

och en annan berättar att föräldern drack varje dag. En intervjuperson beskriver att förälderns 

missbruk eskalerade under barndomsåren, missbruket fick sin början i samband med en ny 

partner och konsumtionen ökade, från att enbart dricka på helgerna till att även börja dricka 

under vardagarna. Under intervjuerna delgav informanterna beskrivningar av hur de upplevde 

att föräldern var när hon eller han drack. Några föräldrar beskrevs som ansvarslösa, om andra 

sades att de inte skötte sin hygien och om vissa att de blev nedstämda och ledsna. En av 

informanterna beskriver att förälderns humör kunde ändras på ett oförutsägbart sätt, från att 

vara glad och skämtsam till att plötsligt bli ledsen och argsint.  

 

IP2: Jag kan säga såhär, så länge hon hade pengar drack hon. Och drack hon inte så hade hon inte 

pengar. Det var de. Så man skulle väl kunna säga att hon hade kunnat druckit varje dag, men hon gjorde 

ju inte det …. Varje gång hon fick pengar gick hon till pizzerian och drack. Och hon drack för 

barnbidraget också som vi fick. 

 

IP4: Hon ville aldrig va med oss när hon drack … Vi fick ju, inte vet jag, laga mat, gå och handla, gå ut 

med hunden om vi hade en hund. Hon tog ju inget ansvar när hon drack, det var bara hon då. 

 

IP5: I början så, han skojade väldigt mycket först. Det är som att vända på en hand, en blick eller en 

suck det är liksom det som ger ut allt. Det är då först, man märker att han tittar snett på en, spänner 
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ögonen i en, sen kan han bli lite ledsen och att han börjar gråta. Och sen blir han galen. Han slåss och 

han slår sönder grejer, och det är hot och det är det ena och det andra. 

 

Intervjupersonernas beskrivningar av förälderns missbruk skiljer sig åt. Oavsett missbrukets 

karaktär och omfattning, skriver Bengtsson & Gavelin (2004) att missbruk inom familjen kan 

medföra negativa konsekvenser, om det så är en eller båda föräldrarna som har ett 

alkoholmissbruk, om missbruket enbart varar under helgerna, i längre eller kortare perioder 

eller om det är kroniskt. Informanterna delgav även under intervjuerna hur de upplevde att 

föräldrarna var när de drack, de beskrevs ansvarslösa, självförsummande och emotionellt 

instabila. Detta stämmer överens med det Killén (2000) har beskrivit. Enligt Killén är 

missbruk en riskfaktor som påverkar föräldraförmågan negativt och många föräldrar med 

denna problematik är upptagna av sina egna behov. En konsekvens av detta kan bli att barn 

till missbrukande föräldrar i vissa fall tvingas att ta ansvar utöver det vanliga (Socialstyrelsen, 

2013b).  

 

5.2.1.1 Missbruket som en familjehemlighet 

De flesta informanterna hade inte talat om problematiken inom familjen och missbruket blev 

därmed en familjehemlighet. Några informanter uppger att de kunde tala med ett syskon eller 

annan familjemedlem om problematiken, men de talade aldrig öppet om problemet i hela 

familjen eller med den förälder som var aktiv i missbruket. 

 

IP1: Man prata inte om det utan det var ‘hyss, hyss’. Inte ens inom familjen prata man om det.  

 

Vi kan här dra en parallell till den ofta använda liknelsen om att ha en elefant i 

vardagsrummet, alla ser och hör den men ingen benämner dennes närvaro (Kroll, 2004). 

Föräldrars missbruk är ett tabubelagt ämne i vårt samhälle och det blir därför ofta en 

hemlighet även inom familjen (Bengtsson & Gavelin, 2004). Även Hill (2015) har i sin 

forskning visat, att en majoritet av barn och unga som har erfarenhet av att leva i en familj 

med alkoholmissbruk inte talar om problematiken i familjen.  

 

Enligt Bronfenbrenners (1977) modell omfattar makronivån samhällets övergripande normer 

och värderingar, och detta får betydelse för såväl mikro-, som mesosystemen. Det innebär att 

samhällets syn (makronivå) på missbruk, som ett normbrytande beteende och ett socialt 

problem (Billinger & Hübner, 2009), även påverkar familjen, det vill säga på mikronivå. Dess 
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samspel med andra system i barnets närmiljö, det vill säga på mesonivå, påverkas också, i och 

med familjemedlemmarnas önskan att hålla problematiken dold, såväl inom som utanför 

familjen. 

 

5.2.2 Relationer och samspel inom familjen 

För att studera unga vuxnas erfarenheter av att leva i en familj med alkoholmissbruk, ville vi 

undersöka hur intervjupersonen upplevt att relationer och samspel inom familjen varit under 

uppväxten.  

 

5.2.2.1 Relationen till den missbrukande föräldern 

Majoriteten av informanterna beskriver sin relation till den missbrukande föräldern som 

bristfällig, och förklarar att orsaker som låg till grund för detta kunde vara att 

intervjupersonen tillrättavisade sin förälder och framförde sin åsikt om missbruket. Att tala 

med professionella om problematiken var något som ogillades av föräldern med missbruk, då 

det fanns en önskan om att det skulle förbli en hemlighet. Relationen till den missbrukande 

föräldern kunde även vara bristfällig, eftersom föräldern prioriterade missbruket i första hand 

och valde sina barn och deras behov i andra hand. Det kunde även finnas en rädsla för 

föräldern när denne var påverkad, vilket hade en negativ inverkan på föräldra-barn relationen, 

trots att relationen i stora drag var bra när föräldern var nykter. En av intervjupersonernas 

berättelse skiljer sig från majoriteten, då denne ansåg sig ha en god relation till föräldern trots 

missbruksproblematiken.  

 

IP5: Det var ju såhär att man, jag var ju livrädd för han. Det var jag ju. Så det var ju därför jag aldrig 

ifrågasatte någonting …. Men som sagt, när han var nykter så var han ju världens bästa. Vi hittade ju 

alltid på grejer, men så varje kväll spårade det. 

 

Här kan vi se en likhet med tidigare forskning av Pisinger et al. (2016). I deras studie 

framkom att de barn och ungdomar som lever i en familj med alkoholmissbruk i högre grad 

har en bristande föräldra-barn relation än barn i normalpopulationen. Våra informanter delgav 

olika orsaker som, enligt dem, låg till grund för den bristande relationen, som exempelvis 

förälderns upptagenhet av sina egna behov, kravet hemifrån på barnet att inte tala om 

problematiken eller det obehag barnet upplevde i samband med att föräldern drack. Vår 

tolkning är att föräldra-barn relationen brast i och med den problematik missbruket medförde. 

De orsaker som informanterna berättar om, tolkar vi, är konsekvenser till följd av förälderns 
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missbruk, att det i grund och botten är alkoholmissbruket som är den viktigaste orsaken till att 

relationen brister. I studien av Pisinger et al. (2016) framkom, att flickor upplevde sig ha en 

sämre relation till den missbrukande föräldern än pojkar. I vår studie kunde vi inte finna några 

skillnader mellan könen när det kommer till en bristande föräldra-barn relation. 

 

5.2.2.2 Relationen till den andra föräldern, syskon och styvförälder 

Relationen till den förälder som inte hade missbruksproblematik såg olika ut för 

intervjupersonerna. Två informanter beskriver att deras förälder arbetade mycket och var 

därför borta en del, en av dem berättar att relationen för övrigt var god, medan den andra 

beskriver en rädsla för den nyktra föräldern i och med det våld föräldern utsatte den 

missbrukande föräldern för. Två informanter berättar att de hade en god relation till den 

nyktra föräldern och upplevde att de var ett stöd i den problematiska situationen. De hade 

separerade föräldrar och upplevde att den nyktra förälderns hushåll var en frizon och en 

möjlighet att distansera sig från missbruksproblematiken. En annan informant berättar att den 

nyktra föräldern var psykiskt sjuk och beskriver relationen varken som bra eller dålig. Under 

intervjuerna framkom det att samtliga informanter ansåg sig ha en relativt god relation till sina 

syskon. En del syskon talade med varandra om förälderns missbruk, andra gjorde inte det. 

Några informanter uppgav att de hade en styvförälder. En av dessa informanter beskriver 

relationen till sin styvförälder som bra och att de kunde prata om den missbruksproblematik 

som fanns i familjen. De övriga informanterna beskriver att de kände en konkurrens med 

styvföräldern om den biologiska förälderns uppmärksamhet.  

 

IP2: Ja eftersom, det är de som är lite synd eftersom jag var väldigt rädd för min pappa när jag var liten, 

så vände jag mig väldigt mycket till min mamma [föräldern med alkoholmissbruk]. Och min mamma 

var den som inte var den ansvariga av dom …. Och sen skaffade han en fru som hatade mig, på grund 

av vem min mamma är. Och då beter hon [styvföräldern] sig väldigt orättvist mot mig, hon är taskig, 

hon säger dumma saker. 

 

IP4: Med pappa var det att man pratade om kanske de här jobbiga grejerna, typ om mamma [föräldern 

med alkoholmissbruk], som vi mådde mest dåligt över. Det kunde vi prata om där, men inte hos 

mamma. 

 

IP5: Jag har alltid pratat med min styvmamma om det, och grejen med henne, jag sa det redan när jag 

var liten att ‘stick, dra, var inte kvar här’. Från början försökte jag få det som att jag inte tyckte om 

henne. Men det gjorde jag ju, jag tyckte om henne jättemycket. 
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Borge (2012) förklarar att alkoholmissbruk är en riskfaktor i familjen som är sammankopplat 

med brister i föräldrarollen och ogynnsamma situationer som barn kan uppleva. Att ha en god 

relation till den nyktra föräldern kan ses som en skyddande faktor, som kan motverka negativa 

konsekvenser till följd av att en förälder missbrukar (Socialstyrelsen, 2013b). Majoriteten av 

informanterna sade att de hade en bra relation till den förälder som inte missbrukade och en 

del beskrev den nyktra föräldern som ett stöd. För de informanter vars föräldrar hade separerat 

beskrevs den nyktra förälderns hushåll som en frizon, fri från missbruk. Vår tolkning utifrån 

det som framkommit under intervjuerna och begreppen risk-och skyddsfaktorer är, att den 

nyktra föräldern har en betydelsefull roll för barn som växer upp i en familj med missbruk. 

Att få distans till föräldern med missbruksproblem och de risker det medför, kan utgöra ett 

skydd för barnet. En av informanterna berättade att den föräldern som inte missbrukade led av 

en psykisk sjukdom. Detta innebar ytterligare en riskfaktor i familjen. Att en familjemedlem 

lider av en psykisk sjukdom är en välkänd riskfaktor för barns utveckling (Borge, 2012). 

Enligt Andershed & Andershed (2009) och Durlak (1998) ökar sannolikheten för framtida 

negativa utfall ju fler riskfaktorer individen utsätts för. 

 

5.2.2.3 Uppfostran 

Under intervjuerna ställdes frågor till intervjupersonerna, om hur de upplevde att deras 

uppfostran var under barndomen. En informant beskriver sin uppfostran som bra och berättar 

att föräldrarna alltid uppmuntrat denne till att gå sin egen väg. En annan informant kan inte 

minnas om det fanns några regler att förhålla sig till, och uttrycker en upplevelse av att själv 

ha fått forma sin uppväxt. Ytterligare en informant beskriver en barndom med avsaknad av 

regler. Uppfostran såg olika ut hos mamman och pappan för två av de informanter som hade 

föräldrar som separerat. En av dem beskriver att den missbrukande föräldern ”smet från sitt 

ansvar” när det kom till regelsättning och var tillåtande när det kom till informantens eget 

alkoholbruk. Föräldern utan missbruksproblem hade konsekventa regler i hemmet, som 

informanten anser har format dennes fostran i en positiv riktning. Den andra informanten 

beskriver en fri uppfostran hos den nyktra föräldern och ett hushåll som var mer regelstyrt hos 

den missbrukande föräldern. 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver att de i hemmet tog ett stort ansvar för olika saker, vissa 

tog rollen som medlare i konflikter mellan föräldrarna, andra beskriver att de tog på sig 

föräldrarollen och ett ansvar för den missbrukande föräldern och yngre syskon.  
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IP3: Min roll var lite sån här medlare, jag lugnade ned det när det blev för högljutt och för mycket bråk. 

Löste sådana här problem som de inte hade förmågan att lösa, som långsiktig planering med såhär 

räkningar och ekonomi …. Mina syskon, framförallt mina systrar, ansvarade i princip för hela hushållet 

från väldigt tidig ålder. 

 

IP4: Ja men att man tog hand om mamma när hon liksom inte vet jag, när hon kom hem när hon hade 

varit ute på pizzerian eller något och var jättefull, man försökte ju skydda lillebror att, ’ja men du ska 

inte se det här, det är okej, jag kan ta det här men du ska liksom inte växa upp i det här typ, så gå upp 

och lägg dig, jag tar hand om det här’ …. Jag har alltid typ känt att jag måste skydda honom för att jag 

är äldre. 

 

IP5: Hos pappa [föräldern med alkoholmissbruk] där var det, jag städar, jag diskar, jag tvättar och 

hänger tvätt, jag gör allt. Och så var det bara. Det var ingenting som skulle ifrågasättas. I min värld då 

var det så det var. Alltså för mig så var det ju normalt. Jag visste ju bara att när jag kom hem till 

mamma så var det ju lite mer semester. 

 

Windles (1996) forskning visar på att den missbrukande förälderns omsorgsförmåga kan vara 

bristfällig i olika avseenden, i och med missbruket. Omsorgen kan brista till följd av 

förälderns svårighet att sätta gränser, vilket kan skapa en oförutsägbarhet i relationen mellan 

förälder och barn (a.a.). Informanternas berättelser i vår studie om förälderns omsorgsförmåga 

ligger i linje med Windles forskning. Som ovan nämnts, upplever majoriteten av 

informanterna att de hade en bristfällig relation till föräldern med missbruksproblem under 

barndomen. Vår tolkning är att förälderns svårigheter med att sätta gränser också kan vara en 

faktor som påverkar föräldra-barn relationen. Windles (1996) forskning visar att den 

missbrukande föräldern i vissa situationer kan vara mer tillåtande, till exempel vid barnets 

eget bruk av alkohol, detta stämmer överens med en informants berättelse. Samma informant 

berättade att föräldern utan missbruksproblematik, till skillnad från föräldern som 

missbrukade, hade konsekventa regler i hemmet och upplevde att detta formade dennes 

fostran i en positiv riktning. Broberg et al. (2015) och Werner & Smith (2003) beskriver att 

tydliga strategier för fostran är en skyddsfaktor på familjenivå. Vi tolkar utifrån detta att en 

förälder med tydliga strategier för fostran kan kompensera för den andra förälderns oförmåga 

att sätta gränser och därmed utgöra en skyddsfaktor för individen. 

 

Omsorgen brister när en förälder inte kan uppfylla det ansvar föräldrarollen kräver (Killén, 

2009). Samtliga intervjupersoner i vår studie delgav att de tagit ett stort ansvar i hemmet. 

Detta stärker det Mortensen (1995) och Socialstyrelsen (2013b) beskriver, att barn till 
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missbrukande föräldrar i vissa fall blir tvungna att ta ansvar utöver det vanliga, i vardagliga 

situationer, för både syskon och föräldrar. Om ansvaret blir för stort och upplevs betungande 

kan det påverka barnet negativt, vilket kan få en dålig inverkan på skolgången (a.a.; Hansen, 

1995). Vi gör en tolkning att informanterna i vår studie tagit ett stort ansvar i hemmet på 

grund av förälderns upptagenhet av sitt missbruk. Ett ansvarstagande utöver det vanliga för 

barn i vårt samhälle, som genererat konsekvenser för individen. 

 

5.2.2.4 Konflikter i hemmet och tillit inom familjen 

Konflikter i hemmet är något som alla informanter uppger att de upplevt under barndomen, de 

flesta hade sin grund i missbruksproblematiken. En del berättar om osämja mellan sina 

föräldrar, andra om bråk mellan den missbrukande föräldern och dennes nya partner. Det 

förekom även konflikter mellan föräldrar och barn. Informanterna beskrev händelser som 

hade uppstått till följd av konflikter mellan dem och den missbrukande föräldern, en 

informant berättar att föräldern hade varit våldsam, en annan berättar att föräldern tog livet av 

dennes husdjur, då de var osämja mellan dem. Några informanter berättar att de bevittnat våld 

i hemmet, en informant förklarar att det var föräldern utan missbruk som blev utsatt för våld, 

och berättar att föräldern därför fick bo på ett boende för våldsutsatta kvinnor. De övriga 

beskriver att det var den missbrukande föräldern som blev utsatt. Två informanter berättar att 

de haft svårigheter att lita på sin förälder på grund av det våld som denne utsatt den andra 

föräldern för. Några av informanterna upplevde en sviktande tillit till den missbrukande 

föräldern i och med en upplevelse av att föräldern prioriterade missbruket i första hand. En 

annan informant uttrycker en ambivalens gentemot sina föräldrar och dennes tillit till dem 

under sin uppväxt. Informanten förklarar att denne alltid haft en känsla av att föräldrarna 

fanns där och skulle ställa upp om det efterfrågades, men ställer sig tveksam till om deras stöd 

skulle vara till hjälp, i och med föräldrarnas egen problematik med missbruk och psykisk 

ohälsa. En intervjuperson uttrycker att denne kände tillit till den missbrukande föräldern. 

 

IP2: … jag växte upp i ett destruktivt hushåll. Fick bevittna, inte bara missbruk utan våld också. 

 

IP4: Jag ville lita på min mamma, jag hoppades liksom, jag gav aldrig upp hoppet om henne när jag var 

liten. Men hon svek mig hela tiden, så det var svårt att lita på henne, men jag ville så gärna lita på 

henne. 
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Den tidigare forskning som presenterats i denna uppsats visar på att konflikter och 

förekomsten av våld i högre grad förekommer inom familjer med missbruksproblematik  

(Socialstyrelsen, 2012, 2013b). Borge (2012) förklarar att en riskfaktor inom familjen är 

konflikter i parförhållandet, detta är en faktor som ytterligare kan öka sannolikheten för 

framtida negativa utfall för barnet. Barn och unga som lever i en familj med missbruk 

upplever också i högre grad en bristande tillitsförmåga (Pisinger et al., 2016). Enligt Black 

(1993), Hansen (1995) och Hjern et al. (2014) fortsätter en majoritet av vuxna barn till 

alkoholister att uppleva tillitsproblem senare i livet. 

 

Utifrån det som har framkommit i intervjuerna i vår studie, gör vi en tolkning som går i linje 

med Socialstyrelsens (2012) uttalande, om att en förälders missbruk inte enbart påverkar dem 

själva, utan även deras barn, familj och den totala samvaron. Informanternas familjer kan ses 

som olika sociala system, där de enskilda delarna, familjemedlemmarna, påverkar och 

påverkas av varandra. Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell är familjen ett 

system som befinner sig på mikronivå (Broberg et al., 2015). Föräldrarnas förmåga att ge 

omsorg och fostran och förekomsten av problem i familjen, som missbruk, psykiska ohälsa 

och våld i nära relationer, är svårigheter som familjemedlemmarna inom mikrosystemet 

interagerar med och som har en direkt inverkan på deras utveckling och samspel med sin 

sociala miljö (a.a.). Informanternas berättelser i vår studie pekar mot att 

missbruksproblematiken har påverkat föräldrarnas omsorgsförmåga, relationer och samspelet 

inom familjen samt även informanternas förtroende och tillit till sina föräldrar. Vi tolkar att 

detta är konsekvenser av missbruksproblematiken i familjen och att missbruket har haft en 

direkt inverkan på familjemedlemmarnas utveckling och samspelet inom familjen. 

 

5.3 De unga vuxnas egna liv under uppväxten 

I detta avsnitt fortsätter presentationen av de unga vuxnas subjektiva berättelser om sina 

erfarenheter från barndomen. Det relaterar också till vår första frågeställning; Hur har unga 

vuxna upplevt sin uppväxt med en missbrukande förälder? Avsnittet har delats in i fyra 

underrubriker - Hälsa och mående, Viktiga personer i barnets liv, Socialtjänsten och andra 

professionella och Skolgången. 

 

5.3.1 Hälsa och mående 

I vår studie ville vi studera hur de unga vuxnas hälsa och mående påverkats av förälderns 

missbruk under barndomen, samt hur de känslomässigt hanterade den missbruksproblematik 
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som fanns i familjen. Under intervjuerna framkom det, att samtliga informanters hälsa och 

mående påverkats negativt i något avseende av förälderns missbruk. Några informanter 

beskriver känslor av att vara bortvald, oälskad och övergiven av den missbrukande föräldern. 

En del berättar att de under uppväxten var deprimerade och andra att de utvecklade 

destruktiva beteenden. Trots upplevda hälsoeffekter beskriver en informant en stark 

självkänsla alltsedan barndomen och en tro på att denne kommer att klara sig bra i livet. En 

annan intervjuperson berättar att denne blev fosterhemsplacerad på grund av den rådande 

hemsituationen och sitt mående. Intervjupersonen var placerad i olika fosterhem under sin 

ungdomstid, och beskriver att det var positivt att komma ifrån föräldern med 

missbruksproblem, men också en känsla av att ständigt vara felplacerad. Det sista 

familjehemmet var den placering som kändes rätt och som hade en positiv inverkan på 

intervjupersonens mående.  

 

Samtliga informanter berättar att de hanterade missbruksproblemet inom familjen genom att 

isolera sina känslor och försöka hålla uppe en fasad om att allt var bra. Inom flera familjer 

talades det inte alls om missbruket och de känslor som väcktes av problematiken, detta 

medförde en rädsla och oförmåga att tala om sina känslor hos informanterna. För att 

undkomma hemsituationen beskriver några informanter att de ofta följde med kamrater hem 

efter skolan. En del berättar att de stängde in sig på sitt rum för att avskärma sig från 

problematiken i hemmet. 

 

IP3: Jag har väl aldrig mått psykiskt bra hemma …. Sprang ned på nedervåningen och åt någonting så 

sprang man upp och isolerade sig själv. Det var liksom så det rullade på…. 

 

IP5: Jag var väl ledsen inombords. Men det är väl också en grej jag är uppvuxen med att man ska vara 

stor och stark hela tiden. Jag tror inte jag grät någon gång över hela det där förrän jag var 15 år. Så man 

var ju i en känslomässig bubbla, man ville inte visa något utåt för man ville ju vara den här stora starka, 

alltid superglada. Men det byggdes ju på varje år, så man kändes ju mer och mer instängd i sig själv, det 

gjorde man ju.  

 

I Pisinger et al. (2016) studie kan läsas att barn och ungdomar som lever i familjer med 

alkoholmissbruk upplever fler negativa hälsoeffekter som till exempel depression, ångest och 

låg självkänsla, än vad barn i normalpopulationen gör. Hansen (1995) och Socialstyrelsen 

(2013b) beskriver att självdestruktivitet, ökad risk för eget missbruk och kriminalitet även kan 

utvecklas hos barnet på grund av familjesituationen. Samtliga intervjupersoner berättar att 
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deras hälsa och mående har påverkats negativ av förälderns missbruk. Några svarade på den 

rådande familjesituationen genom att utveckla ett destruktivt beteende eller annan psykisk 

ohälsa, men ingen av informanterna i vår studie har delgivit att de utvecklat ett eget 

alkoholmissbruk eller utfört kriminella handlingar. Självskadebeteende och psykiska ohälsa är 

egenskaper hos individen som betraktas som riskfaktorer (Andershed & Andershed, 2009). 

Riskfaktorer på individnivå kan, enligt Borge (2012), förvärvas av individen i samspel med 

den sociala miljön. Utifrån Bronfenbrenners (1977) modell gör vi tolkningen att 

informanternas beskrivna negativa hälsoeffekter har förvärvats i samspel med den sociala 

miljö som förälderns missbruk har medfört. En informant uttryckte en självsäkerhet och en 

tillit till sig själv trots upplevda negativa hälsoeffekter under barndomen. En stark känsla av 

ett självständigt jag är något som enligt Broberg et al. (2015) och Werner & Smith (2003) 

betraktas vara en skyddande faktor på individnivå. 

 

Majoriteten av informanter i denna studie växte upp med sina biologiska föräldrar och en 

intervjuperson berättar att denne blev fosterhemsplacerad i tonåren. Missbruk är en av de 

vanligaste anledningarna till att barn placeras i fosterhem, dock växer de flesta barn upp i den 

biologiska familjen (Allmänna barnhuset, 2007). Utifrån Borge (2012) och Werner & Smith 

(2003) beskrivning av vändpunkter i livet, gör vi författare tolkningen, att intervjupersonens 

olika fosterhemsplaceringar kan ses som vändpunkter av negativ karaktär, som inte 

förbättrade individens situation i och med den upplevda känslan av att vara felplacerad. Det 

sista familjehemmet kan ses som en vändpunkt som medförde positiva förändringar för 

intervjupersonen. Vändpunkter som medför positiva förändringar kan utgöra en skyddsfaktor 

(Borge, 2012; Werner & Smith, 2003). 

 

Samtliga intervjupersoner hanterade missbruksproblemet inom familjen genom att isolera sina 

känslor. Bengtsson och Gavelin (2004) förklarar att barn i familjer med missbruk i ett tidigt 

stadie lär sig att förneka och trycka undan sina känslor, med hänsyn till övriga 

familjemedlemmar. Windles (1996) studie visar att emotionell otillgänglighet hos föräldrar 

med missbruksproblematik kan ha en negativ inverkan på deras barns emotionella utveckling. 

Vi tolkar att informanternas beskrivningar av en upplevd oförmåga att tala om sina känslor 

kan ha sin grund i att de inom familjen inte pratade om varandras mående. Barnet kan uppleva 

sig oönskad, betydelselös och avvisad om föräldrarna väljer att inte tala om problematiken 

(Barnard & Barlow, 2003), dessa känslor beskriver några av informanterna i vår studie att de 

upplevt.  
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5.3.2 Viktiga personer i barnets liv 

I vår studie var vi intresserade av att undersöka informanternas nätverk och dess betydelse för 

dem i barndomen. Samtliga informanter berättar att de i sitt nätverk haft mor- och farföräldrar 

samt andra släktingar som har haft en betydelsefull roll och varit ett stöd. Intervjupersonerna 

förklarar att deras anhöriga har givit dem en möjlighet att distansera sig från missbruket 

genom att spendera tid tillsammans och hitta på saker utanför hemmet. Informanten som 

tidigare berättat om sina fosterhemsplaceringar beskriver fosterföräldrarna i det sista 

familjehemmet som otroligt viktiga, att de tog emot informanten med öppna armar, som om 

det vore deras biologiska barn. Ett flertal intervjupersoner beskriver att en nära relation till 

kamrater var värdefullt, en informant berättar att den dåvarande partnern och dennes familj 

var en räddning från hemsituationen, även professionella har nämnts betydelsefulla under en 

intervju.  

 

IP1: De [morföräldrar]var som extra föräldrar eftersom pappa var borta mycket och mamma [föräldern 

med alkoholmissbruk] var ju också tvungen att jobba, plus att hon hade sitt liksom. Så de ställde upp 

hur mycket som helst och tog med oss bort, vi kunde åka bort i flera veckor och göra saker. Så det var 

jättetacksamt.  

 

IP2: Och så träffade jag mitt ex …. Jag tror att det var en räddning, hennes familj tog in mig till dom, 

det var dom som hjälpte mig att ta körkortet, vi firade julafton där och födelsedagar. 

 

De individer som informanterna beskrivit som betydelsefulla är personer som befinner sig i 

informantens mikrosystem. Hill (2015) har i sin forskning konstaterat att anhöriga till familjer 

som befinner sig i kris har en betydande roll för barnet, då detta skapar en möjlighet för denne 

att komma ifrån problematiken. Det som framkom under intervjuerna i denna studie stämmer 

överens med det Hills forskning visar. Enligt Broberg et al. (2015) och Werner & Smith 

(2003) är det en skyddande faktor att ha en eller flera stödjande personer i sin omgivning, som 

exempelvis mor-och farföräldrar, släktingar eller andra utomstående. Skyddsfaktorer kan 

bidra till individens resiliens (Broberg et al., 2015; Rutter, 2006) och minska sannolikheten 

för framtida negativa utfall (Andershed & Andershed, 2009; Durlak, 1998). 

 

5.3.3 Stöd och hjälp av professionella  

Vi var även intresserade av att undersöka informanternas upplevelser av stöd och hjälp från 

Socialtjänst och andra professionella. Tre av informanterna berättar att de inte hade någon 

professionell hjälp under uppväxten. En av dem uttrycker en förvåning över att ingen 
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uppmärksammade situationen i hemmet, med tanke på informantens höga frånvaro från 

skolan och den skolplikt som råder i Sverige. Informantens familj hade även ekonomiska 

problem, och hade perioder i flera månader när hushållet var utan el på grund av att de inte 

kunde betala sina räkningar. De andra två informanterna delger att de varit aktuella hos 

Socialtjänsten och haft kontakt med andra professionella genom samtalsstöd. Ingen av dem 

beskriver någon positiv bild av sin kontakt med Socialtjänsten. En av dem beskriver ett 

missnöje i sin dåvarande samtalskontakt. Den andra informanten upplevde sig misstrodd av 

Socialtjänsten när denne berättade om hemförhållandena, och att de tog förälderns ord före 

informantens. Dock upplevde informanten att det var till hjälp att tala med andra 

professionella om missbruksproblemet, men berättar att den missbrukande föräldern förbjöd 

denne under en period att tala med kuratorn på skolan, eftersom föräldern ville hålla sin 

problematik dold. 

 

IP2: Hur ska man kunna må bättre när det är omgivningen som det är fel på, då spelar det ingen roll hur 

mycket man går och pratar om någonting när man automatiskt lever i det fortfarande. Så ja, alltså höra 

en psykolog säga till dig såhär, fast med bättre ord såklart ‘det kommer att bli bättre’ men sen går du 

hem till det där huset sen på kvällen och det är där du sover, där du lever. Det är inte en lösning. De där 

orden faller väldigt platt. 

 

IP4: När jag berättade för Soc [Socialtjänsten] hur det var, liksom precis allt som hade hänt och precis 

hur struligt det var, så kunde hon [föräldern med alkoholmissbruk] ändå vända det till att det liksom var 

mitt fel. Min mamma är extremt manipulativ …. Soc tyckte att jag var ett vilset litet barn som behövde 

all hjälp och all uppmärksamhet fast det var ju inte jag, det var ju hela tiden hon som behövde hjälp. 

Och jag försökte förklara det. 

 

Utifrån Bronfenbrenners (1977) utvecklingsekologiska modell kan myndigheter som 

Socialtjänsten betraktas som ett system på exonivå. Bronfenbrenner förklarar att detta 

innefattar strukturer i samhället som ligger utanför individen och har en indirekt påverkan på 

mikrosystemen. I enlighet med Socialtjänstlagen (SoL, 1 kap, 2 §; SoL, 5 kap, 1 §) arbetar 

Socialtjänsten med att vidta åtgärder för att beakta barnets bästa och att barn och ungdomar 

har trygga uppväxtförhållanden. Socialtjänstens arbete främjar även att förhindra barn från att 

fara illa och att aktivt förebygga och motverka missbruk i miljöer där barn vistas. De flesta 

informanter i vår studie delgav att de inte hade blivit föremål för någon av Socialtjänstens 

åtgärder. Utifrån Folkhälsomyndighetens (2016) uttalande om att det finns en begränsad 

kännedom om antalet barn som lever i en familj med missbruk, då problematiken i många fall 
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hanteras inom familjen, gör vi tolkningen att Socialtjänsten (exosystemet) inte hade vetskap 

om informanternas familjeförhållanden och att de därmed inte nått ut till alla familjer och haft 

möjligheten att ge det stöd och hjälp som de hade kunnat ha rätt till. 

 

Det Bronfenbrenner (1977) i sin modell benämner mesonivå, förbinder olika mikrosystem 

som individen befinner sig i. En informant berättade att denne förbjöds kontakt med skolans 

kurator av sin förälder. Vi tolkar utifrån Bronfenbrenners modell detta som att skolkuratorn 

och föräldern tillhör två olika mikrosystem som interagerar med varandra på mesonivå, och 

att denna interaktion fick betydelse för informantens hälsa och välmående, i och med att den 

stödjande samtalskontakten fick avslutas. 

 

5.3.4 Skolgången 

Tidigare forskning visar att skolgången i många fall påverkas negativt för barn som lever i 

familjer med missbruk. Vi var utifrån detta intresserade av att undersöka om det stämde för 

informanterna i vår studie. Under intervjuerna framkom det att tre informanters skolgång hade 

påverkats negativt. Informanterna beskriver att de själva fick ansvara för att ta sig till skolan, 

och om de tog sig dit och lektionerna var ointressanta, kunde de avvika från skolan utan 

förälderns vetskap. Trots en hög frånvaro berättar alla att de gick ut grundskolan med betyg. 

Två av dessa informanter antog att en anledning till detta kunde vara att skolgången fungerade 

väl när de bodde hos sin nyktra förälder. Den ena berättar att det berodde på en rädsla för 

föräldern, på grund av det våld denne hade utövat mot den missbrukande föräldern. Den andra 

förklarar att det hade sin grund i att den nyktra föräldern hade ett permanent boende och att 

informanten därmed för första gången gick i en och samma skola en längre period och fick en 

god relation till klasskamraterna. När informanten bodde hos den missbrukande föräldern 

flyttade de runt mycket till följd av förälderns ekonomiska problem. Alla tre informanterna 

läste vidare på gymnasienivå, men en tog inte examen med fullständiga betyg. Två 

intervjupersoner förklarar att det gick bra för dem i skolan, en av informanterna beskriver 

skolan som sin ”frizon”. 

 

IP2: Har ju fått gått och hämtat henne på krogen när man har skola dagen efter för att man vill ha sin 

mamma hemma liksom …. Jag var vaken hela natten och gick till skolan sen.  

 

IP4: Var hon bakfull så sov hon länge. Men jag och min lillebror klev upp på morgonen, kollade hur det 

var med mamma, klädde på oss, gjorde oss iordning, åt frukost om det fanns hemma. Gick iväg till 
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skolan, var det tråkiga lektioner så gick inte jag, då kanske jag gjorde annat, typ satt och lyssna på 

musik eller skrev eller rökte eller vad som helst liksom. 

 

IP5: Den [skolan] var ju klockren. Det var liksom då jag kände att då har jag full kontroll. Här kan bara 

jag bestämma hur det går. Satt där var det aldrig några problem. Så det var min frizon. 

 

Flertalet informanter beskriver svårigheter med att ta hem kamrater efter skolan i och med 

förälderns missbruk. De berättar att de ville hålla problematiken dold och valde därför ofta att 

inte ta med klasskamrater till hemmet. En informant berättar att den trots hemförhållandena 

lät kamrater följa med hem, men förklarar att denne då kände sig tvungen att berätta om sin 

livshistoria för att vännerna skulle få en förståelse för varför det såg ut som det gjorde hemma. 

 

IP2: Så fort jag skulle ta med en ny vän hem eller någonting, så kände jag att jag alltid behövde inför, 

på vägen hem till min mamma, gå igenom hela livshistorien för att man skämdes så mycket. För jag vet 

att när man kom in så ska det inte se ut såhär, jag fattade ju att folk fatta det. 

 

Förälderns missbruksproblematik kan förknippas med känslor av skam hos barnet 

(Socialstyrelsen, 2013b), och det får betydelse för dennes samspel med sin närmiljö, som 

skolan och klasskamrater – barnets olika mikrosystem, enligt Bronfenbrenner (1977). 

Bengtsson & Gavelin (2004) förklarar att familjesituationen kan orsaka svårigheter för barnets 

skolgång, något som även Hills studie visar. Hill (2015) lyfter fram att orsaker till detta kan 

vara att barnet blir mobbad i skolan, inte väckt i tid eller uppmuntrad till ett aktivt 

skoldeltagande. Ett flertal av informanterna upplevde skolsvårigheter, vi tolkar att en grund 

kan vara att informanterna själva fick ansvara för sin skolgång och att det som barn kan vara 

svårt att finna motivation till ett aktivt skoldeltagande då föräldern, som en informant 

berättade, låg hemma och sov på grund av sitt drickande dagen innan. På grund av 

ekonomiska svårigheter, beskrev en informant att föräldern med missbruksproblem var 

tvungen att byta boende ofta, något som uppenbarligen hade en negativ inverkan på 

informantens skolgång. Detta kopplar vi till det som Lagerberg & Sundelin (2003) och 

Steinhausen (1995) belyser, att andra faktorer utöver missbruket, som till exempel 

ekonomiska problem, också kan ses som en orsaksfaktor som påverkar barnets utveckling i en 

negativ riktning. 

 

Skolan är ett mikrosystem som individen dagligen kommer i kontakt med. Enligt Broberg et 

al. (2015) kan skolan vara en skyddande faktor för individen och dennes psykiska hälsa om 
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den är av god kvalité. Vi tolkar att den informant som beskrev skolan som en ”frizon” 

upplevde att det var en plats som gav denne en möjlighet att komma från missbruket i hemmet 

och att skolan hade en positiv inverkan på informantens skolgång. 

 

5.4 De unga vuxnas livssituation idag 

I detta avsnitt presenteras de unga vuxnas livssituation idag. Det relaterar till vår andra 

frågeställning; Vilka konsekvenser beskriver sig unga vuxna uppleva idag till följd av 

förälderns missbruk? Avsnittet har delats in i två underrubriker - Påverkan i vuxenlivet och 

Relation till den missbrukande föräldern. 

 

5.4.1 Påverkan i vuxenlivet  

Då den tidigare forskningen som vi tagit fram i studien visar på att det finns svårigheter för de 

barn som växt upp med en missbrukande förälder att nå vuxenlivet utan upplevda 

konsekvenser från barndomen, ansåg vi det betydelsefullt att fråga informanterna om deras 

livssituation idag och om de själva upplever några konsekvenser från deras uppväxt. Samtliga 

informanter berättar att de upplever att de idag har ett bra liv och en sysselsättning som de 

trivs med, i form av arbete eller studier och extraarbete. De säger att de idag mår bra, men att 

barndomen har satt sina spår och att de i perioder tänker tillbaka och reflekterar över sin 

barndom och kan då känna en ledsenhet. Två informanter berättar att den psykiska ohälsan de 

hade under sin barndom är något de än idag lever med. Ingen av dessa två, eller någon av de 

övriga informanterna, upplever att de är i behov av stöd från professionella idag. 

 

En del intervjupersoner beskriver att deras erfarenheter från barndomen har medfört en styrka 

och en känsla av att klarar sig bra själv.  

 

IP3: Jag borde kanske vara lite såhär ledsen till och från, men nej. Allt känns mycket enklare nu. Man 

har någon känsla av att det kan inte bli värre, för där har man liksom redan varit. 

 

IP4: Om det här inte hade hänt mig, allting som har hänt mig, då hade inte jag varit den jag är idag. 

Alltså jag har blivit stark, jag står på mig, är envis som fan av det här. Jag ger inte upp, jag kämpar 

liksom. 

 

Gemensamt för alla informanter är en upplevelse av att förälderns missbruk påverkat de 

negativt i det vuxna livet i olika avseenden. Några informanter beskriver en svårighet att 

släppa in nya människor och att lita på personer i sin omgivning, vilket de förklarar har sin 
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grund i relationen de hade till sin förälder i barndomen. Ett flertal informanter berättar att de 

har svårt att sätta ord på hur de känner, då de tidigare inte har talat om sina känslor och istället 

tryckt undan dem. Detta förklarar de har varit problematiskt i relationer till partners. Det är 

också ett flertal som berättar att de haft destruktiva relationer, där partnern varit kriminell, 

haft psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. De beskriver sig ha en hög acceptans och är 

tillåtande i relationer på ett sätt som de inte tror att andra, med en annan bakgrund, hade varit. 

 

IP2: Jag har svårt för att öppna upp mig för nya personer, för att jag delar med mig av något väldigt 

personligt och sen kanske dom inte ens är kvar där sen. 

 

IP5: Man brukar ju säga att man väljer partner som antingen är likadan som sin förälder eller tvärtemot. 

Och det har hela tiden blivit att jag tagit de som har varit likadan. De har druckit och knarkat och slagits 

och rånat folk.  

 

Av tidigare forskning framgår det att en majoritet av barn till alkoholister fortsätter uppleva 

problem som vuxna med psykisk ohälsa, tillit och en förmåga att identifiera och uttrycka 

känslor (Black, 1993; Hansen, 1995; Hjern et al., 2014). Informanternas berättelse om 

upplevda konsekvenser ligger i linje med tidigare forskning. Bengtsson & Gavelin (2004) 

förklarar att barn som under uppväxten förnekat och tryckt undan sina känslor, i vuxen ålder 

kan uppleva problem med att känna igen sina egna känslor och signaler. Ett flertal 

informanter beskriver en upplevelse av det Bengtsson & Gavelin förklarar, och att detta 

medfört problem i relationer med partners idag. Bengtsson & Gavelin (2004) belyser även 

betydelsen av att förstå sambandet mellan erfarenheter från barndomen och den nuvarande 

situationen. Vi författare gör en tolkning utifrån det som har framkommit under intervjuerna, 

att informanterna har en förståelse för att de svårigheter som de upplever idag kan kopplas 

samman med deras erfarenheter från barndomen.  

 

Enligt Borge (2012) brukar riskfaktorer kopplas samman med en ökad sannolikhet för 

framtida negativa utfall, all risk och stress behöver dock inte vara av negativ karaktär utan kan 

skapa en positiv utveckling hos individen, i och med mötet med olika utmaningar och 

påfrestningar. Werner & Smith (2003) benämner i sin studie att barn, som trots en 

problembelastad uppväxt har klarat sig bra, för motståndskraftiga. Motståndskraft, även 

benämnt resiliens, är ett begrepp som betecknar en förmåga hos individen att komma igen 

efter mötet med olika risker och utvecklas i en positiv riktning (Broberg et al., 2015; Rutter, 

2006). Vår tolkning är att alla informanterna i denna studie besitter en motståndskraft i mer 
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eller mindre grad, i och med att de trots upplevda konsekvenser från uppväxten anser att de 

idag har ett bra liv, och ett flertal beskriver att deras erfarenheter från barndomen har medfört 

en styrka. 

 

I Balsas (2008) studie framkom det att barn till föräldrar med alkoholproblem har längre 

perioder utanför arbetsmarknaden, är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa och har en 

lägre timlön. Resultaten är kopplade till upplevda hälsoproblem, eget missbruk samt lägre 

utbildningsnivå bland de vuxna barnen. Alla informanter i vår studie har lyckats etablera sig 

på arbetsmarknaden trots konsekvenser från barndomen, något som skiljer sig från Balsas 

studie. 

 

5.4.1.1 Eget missbruk 

Ingen av informanterna i vår studie har utvecklat ett eget alkoholmissbruk, de förklarar att 

orsaken till detta är att de bevittnat alkoholens värsta sidor. Några informanter beskriver en 

rädsla för att bli som sin missbrukande förälder, en informant uttrycker en svårighet med att 

skapa en bild av vad ett “normalt” bruk av alkohol är och har därför valt att själv inte bruka 

alkohol. En informant berättar dock att denne utvecklat en annan form av missbruk, i relation 

till mat och träning. Detta är något som har följt med individen sedan barndomen.  

 

IP2: Jag tror att det är för att jag har sett vad alkohol kan göra mot en människa, jag har sett hur min 

mamma har levt, hur hon har blivit av det och jag är rädd för att bli som hon. För hade jag blivit som 

hon då hade jag misslyckats med mitt liv. 

 

IP3: Man väljer en av två vägar, antingen fortsätter man precis som föräldrarna gjorde eller så gör man 

raka motsatsen. Jag tror det är jättesvårt för oss som har växt upp i det här att hitta någon slags 

normalläge. För att vi vet inte vad normalläge är.  

 

IP4: Jag har upplevt den värsta sidan av alkohol och jag skulle aldrig vilja fastna där. Man har liksom 

sett hur mycket det förstör …. Att en dryck kan få förstöra såhär mycket, att det kan få förstöra en 

person och slita sönder en hel familj, både min och min lillebrorsas uppväxt. 

 

Hansen (1995) och Larm (2012) har uppmärksammat ett flertal risker som barn med 

missbrukande föräldrar i större utsträckning kan utsättas för. En av dessa är en ökad risk för 

att utveckla ett eget missbruk. Ingen av informanterna i vår studie har utvecklat ett eget 

alkoholmissbruk, men en informant har i utvecklat ett missbruk i relation till mat och träning. 
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5.4.2 Relation till den missbrukande föräldern 

Vi var intresserade av att undersöka hur relationen idag ser ut mellan intervjupersonerna och 

deras missbrukande förälder. Fyra informanter delgav under intervjuerna att deras föräldrar 

fortfarande var aktiva i sitt missbruk, en del berättar att konsumtionen hade minskat i mängd 

medan andra berättar att den hade ökat något. Tre av de fyra informanterna beskriver en 

acceptans gentemot förälderns missbruk, de resonerar att det som har hänt har hänt och går 

inte att ändra på nu. En av dessa beskriver sig tro att förälderns problematik beror på 

omgivande faktorer i den sociala miljön, två andra beskriver missbruket som självvalt. En 

annan informant av dessa fyra, beskriver att denne inte vill minnas det tragiska som har hänt 

under barndomen och försöker därför förtränga sina minnen från detta. Intervjupersonen 

beskriver att föräldern alltid har förnekat sin problematik och inte vill ha hjälp med sitt 

missbruk. Informanten tolkar det som att föräldern gjorde ett val att stanna kvar i den rådande 

situationen och att fortsätta konsumera alkohol. En informant berättar att dennes förälder, 

sedan några månader tillbaka, inte är aktiv i sitt missbruk och att föräldern är frisk från sin 

sjukdom. De har talat om förälderns alkoholproblematik tillsammans och informanten 

upplever en acceptans över det som har hänt och har förlåtit sin förälder.  

 

En av de informanter som ser missbruket som självvalt har idag inte någon kontakt med sin 

förälder, och berättar att det känns rätt. De övriga informanterna har kontakt med sin förälder, 

majoriteten beskriver relationen som bristfällig. Den informant vars förälder idag är nykter 

alkoholist berättar att de har en god relation. 

 

IP2: Alltså den är väl inte så jäkla bra om jag ska vara ärlig, det är liksom, jag försöker att undvika att 

släppa in henne [föräldern med alkoholmissbruk] på mitt liv…. Så länge jag kan hålla mig borta från 

henne får hon göra vad hon vill och fortfarande vara min mamma men på avstånd. 

 

IP3: Någonstans väljer man. Men samtidigt tänker jag att min pappa har vuxit upp i ett sammanhang 

där alla män dricker, det är nog det han har lärt sig är det normala… Han är liksom inte den enda 

släktingen som har de här problemen. 

 

IP5: Han [föräldern med alkoholmissbruk] låtsas fortfarande som att ingenting under min barndom har 

hänt. Så man är ju förbannad över det hela tiden. Jag har liksom inte tid att lägga energi på det utan det 

jag försöker fokusera på är ju min lillebror. Hade det inte vart för att han bodde där hade jag inte träffat 

min pappa idag. Men jag känner ju ett tvång mot min lillebror att jag måste vara där. Jag åker däremot 

inte dit när pappa har druckit. För det klarar jag inte av, det går inte för då blir jag tokig. 
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Tidigare forskning av Järvinen (2015) visar att vuxna barns syn på sina föräldrars missbruk 

avgör deras inställning och relation till föräldrarna. Studien tar upp tre olika sätt att betrakta 

alkoholism. Ett sätt är att betrakta alkoholism som en sjukdom. De vuxna barn som hade det 

synsättet uttryckte ambivalenta känslor gentemot sin förälder, de kunde inte skuldbelägga 

föräldern för dennes missbruk, samtidigt som de upplevde att hade fått ta ett för stort ansvar i 

hemmet. Nästintill alla hade kontakt med sin förälder (a.a.). En informant i vår studie 

betraktade sin förälders missbruk som en sjukdom och uttryckte att de idag har en bättre 

relation än i barndomen, då föräldern tillfrisknat.  

 

Ett annat synsätt enligt Järvinen (2015), är att beakta alkoholism som självvald, att det är 

personens egna val att konsumera alkohol i problematiska mängder. De vuxna barn som 

betraktade problematiken på detta sätt, hade en mer negativ inställning till förälderns 

missbruk, och ett flertal hade brutit kontakten med sin förälder (a.a.). Utifrån det som har 

framkommit i våra intervjuer gör vi tolkningen att det är tre informanter som betraktade sina 

föräldrars missbruk som självvald. Gemensamt för informanterna i vår studie med det här 

synsättet är att de ser på sin förälders missbruk mer negativt än de andra informanterna, och 

har inte någon god kontakt med föräldern, en informant har ingen kontakt alls. 

 

Det tredje synsättet Järvinen (2015) tar upp är alkoholism som ett socialt betingat fenomen, då 

alkoholism förklaras utifrån sociala faktorer som till exempel en dålig vana, som personen 

gradvist har utvecklat tillsammans med andra människor som har problematiska 

dryckesvanor. De vuxna barnen som betraktade alkoholism utifrån detta synsätt visade en 

större förståelse och acceptans inför förälderns missbruk i jämförelse med de andra 

perspektiven (a.a.). En av informanterna i vår studie ser på sin förälders missbruk utifrån detta 

perspektiv och förklarar att förälderns problematik har sin grund i att denne vuxit upp i en 

miljö där ett problematiskt bruk av alkohol setts som det normala. Vi tolkar att det oavsett 

informanternas synsätt på förälderns missbruk, går att tyda att relationen dem emellan har 

påverkats av problematiken. 

 

Utifrån Bronfenbrenner (1977) tycker vi oss se att samhällets syn (makronivå) på missbruk 

speglas i informanternas synsätt och inställning till förälderns missbruk. Samhällets 

värderingar påverkar även mikrosystemen, något som visar sig i relationen mellan 

informanten och den missbrukande föräldern. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras uppsatsen avslutande del, där vi diskuterar studiens resultat i 

relation till vårt syfte och våra frågeställningar, som lyder; Hur beskriver unga vuxna sin 

uppväxt med en missbrukande förälder? Vilka konsekvenser beskriver sig unga vuxna 

uppleva idag till följd av förälderns missbruk? Avsnittet börjar med en presentation av 

studiens viktigaste resultat, följt av en resultatdiskussion. Sedan förs en diskussion kring 

likheter och skillnader mellan vår studies resultat och tidigare forskning. Därefter för vi en 

metoddiskussion, för att avslutningsvis ge förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Studiens viktigaste resultat 

Utifrån studiens första frågeställning som handlar om hur unga vuxna beskriver sin uppväxt 

med en missbrukande förälder har det framkommit att samtliga familjer karaktäriserades av 

ett onormalt bruk av alkohol och en hög konfliktnivå. Även våld och psykisk ohälsa förekom i 

några familjer. Informanterna berättade att de inte talade öppet om problemet i familjen, och 

ville hålla problematiken dold såväl inom som utanför familjen. En del uppgav att de kunde 

tala med ett syskon eller annan familjemedlem, men aldrig med föräldern som var aktiv i 

missbruket. Majoriteten beskrev sin relation till den missbrukande föräldern under barndomen 

som bristfällig, och den främsta anledningen till detta var, enligt informanterna, förälderns 

missbruksproblematik. Samtliga intervjupersoner berättade att de till följd av förälderns 

missbruk blev tvungen att ta ett stort ansvar i hemmet, några tog rollen som medlare i 

konflikter mellan föräldrarna, andra tog på sig föräldrarollen och ett ansvar för den 

missbrukande föräldern och yngre syskon.  

 

Ett annat betydelsefullt resultat är att samtliga informanter upplevde negativa hälsoeffekter i 

barndomen till följd av förälderns missbruk. Upplevda känslor av att vara bortvald, oälskad 

och övergiven av den missbrukande föräldern förekom hos flera informanter. Några beskrev 

även att de var deprimerade under uppväxten och andra att de utvecklade destruktiva 

beteenden. Återkommande i samtliga intervjuer är att informanterna hanterade 

missbruksproblemen inom familjen genom att isolera sina känslor, något som medförde en 

rädsla och oförmåga att tala om sitt mående. Hemförhållandena påverkade de flesta 

informanternas skolgång negativt och flera upplevde svårigheter med att ta hem kamrater.  
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Det stöd som informanterna fått från samhället var från Socialtjänsten och andra 

professionella, som kuratorer. De två informanter som hade kontakt med Socialtjänsten 

uttryckte på olika sätt att de fått för lite stöd och hjälp. En informant beskrev samtalskontakter 

med andra professionella, som hade varit givande, men tre informanter hade inte fått någon 

hjälp från professionella överhuvudtaget. Gemensamt för samtliga informanter var, att de 

under barndomen hade haft någon betydelsefull person i sitt sociala nätverk som var ett stöd.  

 

Vår andra frågeställning gäller konsekvenser som de unga vuxna upplever idag till följd av 

förälderns missbruk. Trots en problembelastad barndom uppgav alla informanter att de idag 

lever ett bra liv, men att barndomen har satt sina spår. Några informanter lever än idag med 

den psykiska ohälsa de hade under sin barndom. Ett flertal berättade också att de upplever 

problem som vuxna med tillit och förmåga att identifiera och uttrycka sina känslor, något som 

har varit problematiskt i relationer till partners. Relationen informanterna hade till sin 

missbrukande förälder i barndomen, påminner om den relation de har idag. Det finns även de 

informanter som, trots ovan nämnda upplevda konsekvenser, uttrycker att deras erfarenheter 

från uppväxten har medfört en styrka och en känsla av att klara sig bra själv. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie har stora likheter med resultat i tidigare studier med liknande syfte, 

något som enligt oss tyder på att missbruk i familjer kan få liknande konsekvenser för barnen 

oavsett var och när de växer upp. Det finns dock en möjlighet att informanternas berättelser i 

vår studie har påverkats av sådant de har läst och hört i media om familjer med missbruk, och 

att deras upplevelser av barndomen har färgats av detta i efterhand. Å andra sidan ligger 

informanternas upplevelser nära i tid, då de idag är unga vuxna och troligen fortfarande har en 

tydlig minnesbild av erfarenheter från uppväxten.  

 

Ett resultat som framkom i studien var att de flesta informanterna inte hade varit i kontakt 

med Socialtjänsten. Vi gjorde en tolkning att Socialtjänsten inte hade vetskap om 

informanternas familjeförhållanden och att de därför inte hade nått ut till familjerna. Å andra 

sidan tycker vi att det är märkligt, särskilt utifrån en informants berättelse, att situationen inte 

uppmärksammades. Informanten hade hög frånvaro från skolan och familjens hushåll hade 

varit utan el i månader under perioder. Socialtjänsten har ett ansvar, som tidigare nämnts, att 

förhindra att barn far illa och vistas i miljöer där missbruk finns. I detta fall uppfylldes inte 

detta ansvar. Flera informanter nämnde att de hade en hög skolfrånvaro, något som vi tycker 
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att skolan borde uppmärksammat och undersökt orsaken till detta. Vi har därför reflekterat 

över skolans betydelse för barn som lever i svåra familjeförhållanden. Vår bild är att skolan är 

den plats som för barnet kan vara en fristad i en annars besvärlig tillvaro, och hjälpa till att 

skapa struktur i barnets vardag. Skolpersonalen är de som dagligen möter barnet och har 

därför en stor chans att uppmärksamma barn som lever i familjer med missbruk. Vi anser att 

det är av vikt att skolpersonal är vaksam och vågar ingripa om det finns misstankar om att 

barnet far illa. Vi är medvetna om att informanternas berättelser om sina barndomsupplevelser 

ligger längre tillbaka i tiden och hoppas därför att det idag ser annorlunda ut och att skolan är 

mer uppmärksam och benägen att engagera Socialtjänsten. 

 

Vår uppfattning är, att det finns en vedertagen föreställning, i tidigare forskning och 

övergripande i samhället (makronivå), om att en svår barndom leder till att individen hamnar 

på en dålig väg i livet. Vi har, utifrån det empiriska materialet, sett att förälderns missbruk 

medfört olika konsekvenser för informanterna i studien, både under deras barndom och i det 

vuxna livet. Men vi har också sett att de trots omständigheterna i uppväxten ändå har klarat 

sig bra. Vi har funderat över detta och kommit fram till att det har funnits skyddande faktorer 

som vägt upp för de negativa upplevelserna, som till exempel stöd från den nyktra föräldern, 

andra anhöriga och vuxna i barnets omgivning, en bra skolsituation och positiva vändpunkter. 

Dessa faktorer har, som vi ser det, troligen haft en avgörande betydelse för att informanterna 

har klarat sig väl och kommit in på en bra väg i livet. 

 

6.3 Diskussion med utgångspunkt i tidigare forskning 

Nedan diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning för att se vilka likheter och 

skillnader som finns. Windle (1996) tar i sin studie upp exempel på hur den missbrukande 

förälderns omsorgsförmåga kan vara bristfällig i och med missbruket. Föräldern kan ha en 

oförmåga att sätta gränser och ibland vara väldigt tillåtande, till exempel vid barnets egna 

alkoholbruk. För att i andra situationer ha tydliga regler och en hård disciplin, något som 

skapar en oförutsägbarhet i relationen mellan förälder och barn. Windle tar även upp 

emotionell otillgänglighet som kan vara en följd av de konsekvenser förälderns missbruk 

medför, vilket kan ha en negativ inverkan på barnets emotionella utveckling (a.a.). Även 

Killén (2009) belyser missbrukets inverkan på föräldraförmågan och beskriver att förälderns 

förmåga att se barnet och dess behov i många fall hamnar i skymundan av förälderns egna 

behov. I likhet med Windle (1996) och Killén (2009) kan vi, utifrån studiens insamlade data, 

se att förälderns missbruk skapade konsekvenser för föräldraförmågan. Samtliga 
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intervjupersoner berättade att de upplevt sin förälder som ansvarslös, självförsummande och 

emotionellt instabil, när föräldern drack. Förälderns förmåga att sätta gränser, beskrevs av ett 

flertal informanter, som bristfällig. Samtliga informanter berättade också att de fick ta ett stort 

ansvar i hemmet, något vi tolkar har sin grund i en upptagenhet hos föräldern, med sitt eget 

missbruk. 

 

Pisinger et al. (2016) studie visar att barn och ungdomar som lever i familjer med 

missbruksproblem i större grad har en bristande föräldra-barn relation, 

kommunikationssvårigheter och andra tecken på negativa hälsoeffekter, som till exempel 

depression, ångest, låg självkänsla och bristande tillitsförmåga. Detta är problem som kan 

följa med individen i vuxen ålder. I studien framkom det även att flickor upplever sig ha en 

sämre relation till den missbrukande föräldern än pojkar (a.a.). Majoriteten av informanterna i 

vår studie tog upp att de under barndomen upplevde en bristande relation till den 

missbrukande föräldern, och att de hade svårt att lita på denne på grund av att föräldern 

prioriterade sitt missbruk i första hand. En skillnad i förhållande till forskningen var att vi inte 

kunde finna några olikheter mellan könen i deras beskrivningar av relationen till den 

missbrukande föräldern. Ytterligare en skillnad till Pisinger et al. forskning, var en informant 

som berättade om att denne hade en god relation och hög tillit till föräldern med missbruk. 

Dessa skillnader kan dock inte ses som något avgörande, då vi hade så få informanter. Ännu 

en likhet med Pisinger et al. (2016) studie var att vi fann att samtliga informanter upplevde 

negativa hälsoeffekter i barndomen, den psykiska ohälsan följde med några individer i vuxen 

ålder.  

 

Hill (2015) beskriver att barn som lever i familjer med alkoholmissbruk många gånger inte 

har erfarenhet av att tala om missbruksproblematiken inom familjen, och att den ofta förblir 

en hemlighet. Hills studie lyfter upp anhörigas betydelse för barn i familjer med kris. 

Anhöriga och andra närstående till familjen kan skapa en möjlighet för barnet att komma ifrån 

problematiken i hemmet. I studien framkom det även att barn till föräldrar med 

missbruksproblem kan uppleva skolsvårigheter, och att orsaker till detta kunde vara att de blir 

utstötta i skolan eller inte uppmuntras till ett aktivt skoldeltagande. I likhet med Hills studie 

berättade ett flertal informanter i vår studie att de inte talade om problematiken i familjen och 

beskrev att missbruket förblev en hemlighet inom familjen. Samtliga intervjupersoner beskrev 

att de i barndomen hade en betydelsefull person i sin omgivning, som de spenderade tid 
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tillsammans med och hittade på saker utanför hemmet, vilket gav dem en möjlighet att 

distansera sig från missbruket. Ännu en likhet med Hills studie är upplevda skolsvårigheter. 

 

Balsa (2008) beskriver ett samband mellan föräldrars problemdrickande och deras barns 

etablering på arbetsmarknaden i vuxen ålder. Studien visar att vuxna barn till missbrukande 

föräldrar har längre perioder utanför arbetsmarknaden, är överrepresenterade bland 

långtidsarbetslösa och har en lägre timlön. Arbetsmöjligheterna är kopplade till upplevda 

hälsoproblem, eget missbruk och lägre utbildningsnivå. Till skillnad från tidigare forskning 

delgav samtliga informanter i vår studie att de har lyckats väl med att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Det vill säga att en del informanter har, trots upplevda negativa 

hälsoeffekter från barndomen, i vuxen ålder en sysselsättning. Ingen av informanterna har 

idag utvecklat ett eget alkoholmissbruk, dock berättade en intervjuperson att denne utvecklat 

ett missbruk i relation till mat och träning. 

 

Författarna Werner & Smith (2003) betonar skyddande faktorers betydelse för en gynnsam 

utveckling i vuxen ålder, trots dåliga förutsättningar under barndomen. Att inneha skyddande 

faktorer som en stor social kompetens, känslomässigt stöd från utomstående och ett aktivt 

deltagande i aktiviteter på fritiden under uppväxten, kan generera en gynnsam utveckling i det 

vuxna livet. Werner & Smith benämner de barn som mot alla odds klarat sig bra, för 

motståndskraftiga. I vuxen ålder kännetecknades de motståndskraftiga vuxna i studien, av en 

stark tro på sig själva, god kompetens och handlingskraft samt betydelsefullt stöd från partner. 

Ett flertal hade vidareutbildat sig, de flesta hade ett arbete de trivdes med och alla levde ett liv 

som skilde sig avsevärt från den problembelastade barndomen (a.a.). I vår empiriska data 

finns likheter med det forskningen visar. Samtliga informanter i vår studie berättade att de 

under barndomen hade minst en betydelsefull person i sin omgivning. Alla upplevde att de 

idag lever ett bra liv och ett flertal beskrev att deras erfarenheter från barndomen medfört en 

styrka. Vi tolkar utifrån informanternas berättelser om sina barndomsupplevelser och det liv 

som de lever idag, att de besitter en resiliens och kan betraktas som motståndskraftiga 

individer.  

 

6.4 Metoddiskussion 

I vår metoddiskussion har vi ifrågasatt vårt val av metod, och funderat över om vi hade kunnat 

använda oss av något annat tillvägagångssätt och samla in samma material. Vi har kommit 



44 
 

fram till att valet att använda en kvalitativ metod har hjälpt oss att få ta del av rika 

beskrivningar av informanternas erfarenheter, något vi eftersträvade. 

 

Vid datainsamlingen är det viktigt att frågorna i intervjuguiden är kopplade till studiens syfte 

och frågeställningar. I efterhand kan vi se att några av frågorna inte har en direkt koppling till 

vårt syfte och våra frågeställningar, dock anser vi att frågorna har varit av betydelse för att 

skapa en helhetsbild av intervjupersonernas erfarenheter. Vi turades om att hålla i 

intervjuerna, något som skulle kunna innebära att vi omedvetet ställt frågorna med olika 

betoningar och ordval, som kan ha påverkat resultatet. Vi var dock båda närvarande och 

kunde i efterhand diskutera skillnader och eventuell påverkan. Under intervjuerna ställde vi 

ibland ledande följdfrågor, detta kan också ha påverkat svaren från informanterna, kanske 

styrande, men även i positiv riktning för rikare svar. Vi försökte även vara objektiva under 

intervjun, dock kan vår respons i vissa fall ha påverkat informanternas svar. Den första 

intervjun blev kortare än de följande, och varade i ungefär 40 minuter, till skillnad från de 

andra som varade i 60-80 minuter. Det kan bero på att vi är oerfarna intervjuare, som inte är 

van vid att intervjua och ställa följdfrågor.  

 

Vi har reflekterat över om vår urvalsmetod haft betydelse för vilka informanter som 

kontaktade oss. Det tillvägagångssätt som genererade flest gensvar var anslagen på sociala 

medier. Även om dessa delades vidare och spreds utanför våra nätverk, kan det tänkas att 

personerna som befinner sig inom våra sociala nätverk, har ett närverk och en livssituation 

som liknar vår. Detta kan ha haft en inverkan på att vi kom i kontakt med personer som har 

klarat sig bra och är socialt fungerande individer, trots en problematisk barndom. Om vi hade 

fått hjälp att komma i kontakt med potentiella informanter via föreningar som arbetar med vår 

målgrupp, hade kanske informanternas situation sett annorlunda ut. Bland medlemmar i 

föreningar är det möjligt att personer med ett problematiskt liv istället skulle vara 

överrepresenterade. 

 

I studien har vi använt oss av ett retrospektivt, återblickande, perspektiv. Vi ser det som en 

fördel att informanterna har fått distans till sina barndomserfarenheter, då det kan vara enklare 

att tala om problematiken när individen inte längre lever under samma förhållanden. Det 

behöver dock inte enbart vara till fördel, då det kan medföra att individen efterhand förändrat 

sina tolkningar av den då rådande situationen i positiv eller negativ riktning. 
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I presentationen av resultatet har vi använt oss av citat från samtliga informanter, vilket vi 

bedömer stärker studiens trovärdighet, då det ger läsaren möjlighet att ta del av vad de olika 

intervjupersonerna verkligen har sagt. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Svensk forskning kring hur förälderns missbruk påverkar barnets utveckling, välbefinnande 

och levnadsvillkor är bristfällig (Andersson et al., 2006; Hansen, 1995; Socialstyrelsen, 

2012). I uppsatsen har vi studerat unga vuxnas erfarenheter av att som barn växa upp i en 

familj med alkoholmissbruk, samt undersökt långtidskonsekvenser av detta. Resultatet visar 

på ett flertal upplevda konsekvenser hos de informanter som har varit delaktiga i studien. Vi 

reflekterar över om det vore intressant att studera fenomenet utifrån ett genusperspektiv, och 

undersöka om det finns några skillnader mellan flickor och pojkar och upplevda konsekvenser 

av förälderns missbruk? Detta var vårt material för litet för att ge oss en tillförlitlig bild av, 

men kanske vore det ett uppslag för framtida studier. Det vore även intressant att undersöka 

genusaspekten av förälderns kön, om det har olika betydelse för barnet, om det är mamman 

eller pappan som missbrukar. Detta är våra förslag för framtida forskning, och vår 

förhoppning är att den fortsatta forskningen ska kunna bidra med nya perspektiv inom det 

sociala arbetet och hjälpa socialarbetare att problematisera och utveckla sitt förhållningssätt 

till missbruk utifrån ett genusperspektiv.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bakgrundsfaktorer: 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Nuvarande sysselsättning? 

Om hur unga vuxna beskriver sin uppväxt med en missbrukande förälder: 

1. Hur såg din familjebild ut när du växte upp?  

2. Vem i familjen var det som missbrukade alkohol? Beskriv din förälders missbruk. 

3. Hur gammal var du när du förstod att din förälder hade missbruksproblem? 

4. Hur såg din relation ut till den missbrukande föräldern? 

5. Hur såg din relation ut till resten av familjen? 

6. Hur såg ni som familj på din mammas/pappas alkoholmissbruk? 

7. Hur såg du på alkohol under din uppväxt? Använde du alkohol under 

barndomen/tonåren? 

8. Hur såg din vardag ut? Berätta om hur en vanlig dag såg ut för dig. 

9. Kan du berätta om någon/några svåra situationer som kunde uppstå till följd av 

förälderns missbruk? 

10. Hur påverkades du av missbruket inom familjen? 

11. Hur hanterade du känslomässigt din förälders alkoholmissbruk?  

12. Hade du någon som du kunde prata med eller anförtro dig åt under barndomen? 

13. Fick du något stöd och/eller hjälp under uppväxten? Om ja, i så fall på vilket sätt 

fick du stöd och/eller hjälp?  

14. Fick din förälder/dina föräldrar något stöd och/eller hjälp under din uppväxt? 

15. Hur var din skolgång? 

16. Hur var din relation till vänner? 

17. Hade du några fritidsintressen? 

18. Har du några positiva minnen med den missbrukande föräldern, trots missbruket? 
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Om vilka konsekvenser unga vuxna beskriver sig uppleva idag av förälderns missbruk: 

1. Hur ser ditt liv ut idag? Berätta om hur en vanlig dag ser ut för dig. 

2. Är din mamma/pappa aktiv eller nykter alkoholist idag? Om aktiv, hur ser dennes 

alkoholbruk ut idag? 

3. Har du påverkats av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk? Om ja, på vilket 

sätt? 

4. Hur har dina erfarenheter från uppväxten format dig som person idag? 

5. Hur ser din relation ut idag till den (då) missbrukande föräldern? 

6. Hur hanterar du känslomässigt din förälders (dåvarande) alkoholmissbruk idag? 

T.ex. accepterat missbruket, eller förlåtit. 

7. Hur ser dina relationer ut idag till -din familj, partner, kollegor, studiekamrater? 

8. Har du idag stöd och/eller hjälp att hantera dina erfarenheter från barndomen? 

9. Vad är din inställning till alkohol? Tycker du att din inställning till alkohol skiljer 

sig från andras? 

10. Varför tror du att du själv inte har utvecklat något eget alkoholmissbruk? 

11. Tror du att dina egna val genom livet har påverkats av att ha växt upp med en 

förälder med alkoholmissbruk? 

12. De erfarenheter som du innehar genom att ha växt upp i en familj med 

alkoholmissbruk, använder du dig av dem idag? T.ex. genom att hjälpa andra. 

13. Finns det någonting mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

Tack för att du tog dig tid! 
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8.2 Informationsbrev 

 

Högskolan i Gävle  

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 

Avdelningen för socialt arbete och psykologi 

 

 

 

Hej, vi heter Ida Eskilsson och Nathalie Ström och vi studerar på socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Under våren ska vi skriva vårt examensarbete, där syftet är att undersöka 

unga vuxnas erfarenheter av att växa upp med en förälder med alkoholmissbruk, samt att 

studera långtidskonsekvenser av detta.  

 

Vi önskar att komma i kontakt med informanter i åldern 20-29 år som har levt med en förälder 

som har eller har haft alkoholmissbruk, för att göra enskilda intervjuer. Under intervjun 

kommer tyngdpunkten att ligga på dina erfarenheter av att växa upp i en familj med 

missbruksproblematik. Vi har ett önskemål om att spela in intervjun för att underlätta vår 

analys av materialet. Din medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som. I 

uppsatsen kommer du att förbli anonym. Det insamlade materialet kommer att hanteras 

konfidentiellt, för att sedan raderas när uppsatsen är färdig. 

 

Vill du medverka i vår studie? 

I sådana fall kontaktar du oss via mail eller telefon, så att vi kan boka in en tid för intervjun 

som passar dig. Under vecka 15 och 16 planeras intervjuerna genomföras och beräknas ta 

omkring 45-60 minuter. Vi hoppas höra från dig och att du vill dela med dig av dina 

erfarenheter till oss! 

 

Ida Eskilsson: xxxxxxxx@student.hig.se eller 07X – XXX XX XX 

Nathalie Ström: xxxxxxxx@student.hig.se eller 07X - XXX XX XX 

 

Vänliga hälsningar,  

Ida & Nathalie 
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