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The purpose of the study was to investigate how adult daughters of addicts experienced 

their childhood and how they experienced being affected as children and adults. The study 

was based on a phenomenological approach and based its empirical data on semi-

structured interviews with adult daughters of addicts. The main result showed growing 

up with several difficult events and the informants claim to have trust issues, a negative 

self-image or poor self-esteem and that they have taken unreasonable responsibility in 

relation to their age and situation. Problems in school are also highlighted by everyone in 

some form. An informant claimed to be a sober alcoholic and a use of other drugs had 

occurred among the informants. All informants themselves had been in relationships with 

addicts and all had some social involvement. The results were thematized and as an 

analysis tool Bronfenbrenner's ecological systems theory and social learning theory were 

used. 
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Sammanfattning  
 

Titel: Min förälder är en missbrukare 

 

En kvalitativ studie om att vara ett vuxet barn till missbrukande föräldrar 

 

Författare: Johanna Lundgren 

 

Studiens syfte var att undersöka hur vuxna döttrar till missbrukare upplevt sin barndom 

samt hur de upplevde sig ha blivit påverkade som barn och vuxen. Studien utgick från en 

fenomenologisk ansats och baserade sin empiri på semistrukturerade intervjuer med 

vuxna döttrar till missbrukare. Det huvudsakliga resultatet påvisade uppväxter med flera 

svåra händelser och informanterna uppger sig ha tillitsproblem en negativ självbild eller 

dålig självkänsla, samt att de har tagit ett orimligt ansvar i förhållande till sin ålder och 

sin situation.  Problem i skolan belyses även av samtliga i någon form. En informant 

uppgav sig vara nykter alkoholist och en användning av andra droger hade förekommit 

bland informanterna. Samtliga informanter hade själva haft relationer till missbrukare och 

alla hade i någon mån ett socialt engagemang. Resultatet tematiserades och som 

analysverktyg användes Bronfenbrenners ekologiska systemteori samt den sociala 

inlärningsteorin. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Missbruk, barn till alkoholister, dysfunktionella relationer, barn till 

missbrukare, mönster, medberoende förhållande. 
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1. Inledning 

Synen på missbruk påverkas av rådande normer och lagstiftning och i Sverige är all 

användning av narkotika olaglig och faller därför under kategorin missbruk (Goldberg, 

2010a), medan alkohol har en central roll i den sociala kontexten i många vardagliga    

sammanhang (Helmersson-Bergmark, 2010). Missbruk av olika substanser utgörs av 

liknande processer hos individen och man bör enligt Goldberg (2010a) skilja på missbruk 

och illegalt användande, även när det kommer till droger. Det är när den valda drogen har 

en central plats hos den som missbrukar som den påverkar alla i missbrukarens närmiljö 

negativt (Goldberg, 2010b), detta till följd av att familjen prioriteras lägre än drogerna 

(Goldberg, 2010a). 

Trots att missbrukarens val av substans skiljer sig åt så skapas liknande samspelsmönster 

i hela familjen och de drabbade familjemedlemmarna bär unika egenskaper 

(Socialstyrelsen, 2012). Nacken (1988) menar att missbrukarfamiljer skapar missbrukare 

och medberoende som ett resultat av de samspelsmönster som lärs in i en 

missbrukarfamilj och sedan reproduceras till nästa generation. En individ som är 

medberoende har brister i sin egen självbild och identifierar sig istället med någon annan 

(Watt, 2002). Barn som växer upp med åtminstone en alkoholiserad förälder benämns 

som ACOA (adult children of alcoholics) och anses ha gemensamma drag som kan leda 

till eget beroende eller medberoende (Jones, Perera-Diltz, Salyers, Laux & Cochrane 

2007). Missbruk är både tabu och skambelagt vilket gör att de närstående som drabbas 

ofta får begränsad möjlighet att tala om det som sker. Barnen är särskilt utsatta då de är 

sköra individer som ofta själva får försöka förstå och hantera det som sker i omgivningen, 

trots att de inte har de egentliga förutsättningarna för detta (Alexandersson & Näsman, 

2015; Socialstyrelsen, 2012). Den missbrukande föräldern har brister i sin omsorg och i 

sitt föräldraansvar för dem (Socialstyrelsen, 2012) och barnen känner ofta skuldkänslor 

inför sin missbrukande förälder och tar på sig ett oerhört ansvar (Alexandersson & 

Näsman, 2015; Socialstyrelsen, 2012). 
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1:1 Problemformulering 

Familjesystemet kan beskrivas som en primär grupp vilket betyder att den är nära och 

intim. I en primär grupp känner vi oss ofta trygga och delaktiga då den primära gruppen 

är liten och stabil och vi får det stöd vi behöver i det övriga sociala livet. Den primära 

gruppen är den första grupp vi socialiseras in i men det är dock inte givet att den primära 

gruppen alltid är kärleksfull och harmonisk (Angelöw & Jonsson, 2000). Primär 

socialisation innebär att barnet genom den primära gruppen lär sig de kognitiva, 

motoriska, sociala och känslomässiga färdigheter hen behöver lära sig under sin 

utveckling till stor del de första levnadsåren (Angelöw & Jonsson, 2000). Denna studie 

utgår från en förförståelse om att barnets primära socialiseringsprocess sker inom barnets 

primära grupp vilket ofta utgörs av barnets familj. Därav ses ett intresse av att undersöka 

hur det har gått för de barn som vuxit upp i en primär grupp som har kantats av missbruk. 

Kritsberg (1986) refererad i (Dehn, 2010) menar att skillnaden mellan ett familjesystem 

som kantas av missbruk gentemot ett hälsosamt familjesystem, är att ett familjesystem 

som kantas av missbruk påverkar familjemedlemmarna genom att begränsa och 

kontrollera deras enskilda handlingar och känsloliv. 

Studien tar sin utgångspunkt i att missbruk skadar både den missbrukande individen och 

hens närstående. För att identifieras som missbrukare i denna studie ska det ha 

förekommit antingen ett problematiskt beteendemönster och/eller en problematisk 

konsumtion av alkohol eller andra droger, där drogen eller beteendet har utgjort en central 

funktion i individens liv. Detta i sådan grad att andra delar i individens liv såsom familjen 

prioriterades lägre. Studien baseras på vuxnas egna subjektiva upplevelser och 

erfarenheter av att växa upp med en aktiv missbrukande förälder och avser att låta 

informanternas röster få bli hörda. Då kvinnor generellt anses som mer socialt utsatta än 

män (Beijer & Karlsson, 2012) var skribentens intresse större för att lyfta deras 

erfarenheter. Skribentens fokus var att undersöka hur de enskilda kvinnorna själva hade 

upplevt sin barndom och hur de upplever att de har påverkats av sin förälders missbruk. 
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1:2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur vuxna döttrar till missbrukare har upplevt sin barndom med 

en missbrukande förälder samt hur de upplever sig ha blivit påverkade som barn och 

vuxen. 

 

1:3 Frågeställningar  

Hur beskriver informanterna uppväxten med en missbrukande förälder? 

Hur anser sig informanterna ha blivit påverkade av förälderns missbruk?  

Vilka reproducerande mönster kan ses hos informanterna? 

 

1:4 Relevans för socialt arbete 

Socialt arbete är både ett akademiskt ämne samt en yrkesprofession. Utgångspunkten i 

socialt arbete är att arbeta för att lösa olika samhällsorienterade problem (Larsson & 

Sohlberg, 2014). När det gäller missbruk samt behandling av missbruk så anses det vara 

en av grundpelarna i socialt arbete (Beijer & Karlsson, 2012). Genom att undersöka hur 

barn till missbrukare har anpassat sig i livet i vuxen ålder kan vi kanske även finna bättre 

strategier för att förhindra viss problematik och ge relevant och bra stöd till barn med en 

missbrukande förälder.  
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen presenteras genom två huvudrubriker: Uppväxten och 

Vuxenlivet. Under uppväxten finns underkategorin skolan och vuxenlivet har delats upp 

i tre teman: Eget missbruk, relationer och yrkeslivet. 

 

2:2 Uppväxten 

En systematisk översikt om barn till alkoholister utförd av Park och Schepp (2014) 

redogör för vilka konsekvenser som framkommer hos barn till alkoholister i olika åldrar. 

Barn är sköra individer jämfört med vuxna och påverkas av sin omgivning (Park & 

Schepp 2014). Barn till alkoholister kan under uppväxten drabbas av oro, 

självmordstankar, vara depressiva samt senare även börja utveckla egna missbruk. De 

uppvisar ofta ett mer aggressivt beteende och är oftare hyperaktiva än andra barn och har 

generellt sett sämre självkänsla. De kan även uppleva svårigheter i sina sociala relationer. 

Park och Schepp (2014) kunde utifrån sitt insamlade material göra en uppdelning av de 

negativa effekter som kunde ses hos barn till alkoholister under olika åldersspann. Små 

barn kring 12–48 månader uppvisade mer aggressivitet och upplevdes ha svårare med sin 

självreglering. Självreglering är en förmåga att kontrollera tankar, känslor och handlingar. 

Denna förmåga utvecklas vanligtvis hos barn vid ca 2 års ålder men utifrån studiens 

resultat upplevdes den vara mer bristfällig hos barn till alkoholister. Barn mellan 6–12 år 

socialiseras in i nya processer såsom exempelvis skolan. Dessa barn påvisar sämre 

skolprestationer än andra barn. De påverkas ofta av konflikter i hemmet vilket bidrar till 

att de får sämre förutsättningar att reglera och hantera sina känslor. Detta kan enligt Diaz 

et al, 2008 (refererad i Park & Schepp, 2014) skapa en större risk för psykisk ohälsa. Hos 

tonåringar med missbrukande föräldrar ses en ökad risk för att inleda egna missbruk och 

prova på en brottslig bana. Dessutom anses de generellt ha sämre sociala förutsättningar. 

De uppvisar ofta en sämre självkänsla, ett sämre självförtroende, samt bär på mer oro och 

ångestrelaterade symtom. Dessutom uppnår de sämre skolresultat jämfört med barn utan 

missbruksproblematik i familjen (Park & Schepp, 2014). 

Näsman och Alexanderssons (2017) studie baseras på både vuxna missbrukare och deras 

barns upplevelser av missbruket. Genom att intervjua både vuxna missbrukare och deras 

barn så framkom att barns upplevelser av förälderns missbruk, inte alltid stämmer överens 
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med den missbrukande förälderns syn på sitt missbruk och dess konsekvenser. När en 

förälder beskrivit sig själv som lite frånvarande så säger istället deras barn att den har 

betett sig konstigt eller varit okontaktbar. När föräldern beskriver att hen vilat så är 

barnets upplevelse att föräldern varit svår att väcka vilket har gjort dem otrygga och rädda. 

Andra saker som framkom i studien var föräldrars frånvaro på grund av missbruket, samt 

kränkningar och misshandel (Näsman & Alexanderson, 2017). Barn till missbrukare 

saknar ofta vägledning vilket kan resultera i att de tar ett större ansvar över sig själva än 

vad som är rimligt utifrån deras ålder samt att de även tar ett orimligt ansvar för sin vuxne 

förälder. Detta är ett destruktivt och belastande ansvar som kallas föräldrafiering. Med 

föräldrafiering menas att barnen tar på sig uppgifter som normalt sett utförs av vuxna i 

den aktuella kulturen (Näsman & Alexandersson, 2017). I Näsman och Alexanderssons 

(2017) studie framkommer även barns upplevelser om föräldrars bristande självkontroll. 

De har sett sina föräldrar sluddra, tappa balansen, kräkas och till och med kissat på sig. 

De uttrycker känslor som skam och besvikelse över sina föräldrar. Andra aspekter som 

beskrivs av de unga informanterna är rädsla och oro. Oro både för sina föräldrar men även 

en oro för sig själva. De beskriver svårigheterna av att inte veta vad som kommer att 

hända, det otrygga i det ovissa. En del av barnen berättar om en rädsla för föräldern som 

lett till att de försökt fly från föräldern vid upprepade tillfällen (Näsman & Alexandersson, 

2017). Det är vanligt förekommande att alkoholmissbruk i familjen korrelerar med flera 

konflikter och svårigheter såsom till exempel misshandel samt att missbrukande föräldrar 

brister i omsorgen av sina barn (Ponder & Slate, 2010; Näsman, 2017; Dehn, 2010). 

  

2:2:1 Skolan 

Hjern, Berg, Rostila och Vinnerljung (2013) beskriver i sin rapport från projektet “barn 

som anhöriga” en koppling mellan barn som växer upp med missbruk och sämre 

skolresultat. Rapporten grundar sig på barn vars föräldrar har vårdats på grund av sitt 

missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa eller har avlidit innan barnen fyllt 15 år. Rapporten 

visade att barn till missbrukare eller barn till en förälder med psykisk ohälsa hade sämre 

skolresultat än övriga anhöriggrupper. Missbruk i familjen korrelerar ofta med andra 

svårigheter för barnen såsom avsaknad av struktur och tydliga ramar samt stressrelaterade 

faktorer. Detta leder ofta till en högre frånvaro i skolan samt att barn i dysfunktionella 

familjer får sämre hjälp med sina skoluppgifter, vilket i sin tur ger sämre förutsättningar 
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för en fungerande skolgång. Detta kan vara en förklaring till varför barn till missbrukande 

föräldrar är överrepresenterade bland dem som inte når gymnasiebehörighet (Hjern, Berg, 

Rostila & Vinnerljung 2013). Även Näsman och Alexandersson (2017) rapporterade om 

problem i skolan för barn med missbrukande föräldrar. Problemen bestod av bråk i skolan, 

stor frånvaro och dåliga betyg. Dock skiljde sig föräldrarnas uppfattning åt när det gällde 

barnens skolrelaterade problem. Vissa föräldrar var medvetna om att barnen hade 

problem i skolan men insåg inte kopplingen till deras missbruk trots att barnen till viss 

del förstod att missbruket hade en negativ påverkan på deras skolgång. I vissa fall gick 

barnet och den vuxnes uppgifter isär när det gällde barnens skolprestationer. Där barnet 

berättar om dåliga betyg och konflikter i skolan så var förälderns syn på barnens skolgång 

att deras barn var duktiga elever. Föräldrarna saknade ofta en verklig insikt i barnets 

skolproblematik och hade dessutom en bristfällig insyn i barnens skolgång (Näsman & 

Alexandersson, 2017). 
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2:3 Vuxenlivet 

2:3:1 Eget missbruk 

En studie av Dehn (2010) fokuserar på kunskapsläget utifrån tidigare forskning med fokus 

på flickor med alkoholiserade föräldrar, främst alkoholiserade fäder. Studiens resultat 

grundar sig på ett frågeformulär som utgavs till 150 kvinnor varav 100 kvinnor 

responderade. I studien framkom att ungefär hälften av kvinnorna i vuxen ålder hade 

använt sig av sinnesförändrande ämnen samt att 70% av dessa hade fäder som missbrukat 

eller fortfarande var aktiva i sitt missbruk (Dehn, 2010). Resultatet visade även att många 

av kvinnorna hade svårt att tala sanning och ljög ofta utan orsak, de tvivlade på sig själva 

och litade inte på sina egna instinkter. Av respondenterna uttryckte hela 70 % av 

kvinnorna att de hade lärt sig att förtränga sina känslor och hade svårt att uttrycka sig 

själva. De hade svårt att känna tillit till andra människor och 60% svarade att de ofta 

kände sig isolerade och ensamma även om de utåt sett verkade ha bra liv (Dehn, 2010). 

Även Jennison och Johnsson (2001) menar att barn till missbrukare i större utsträckning 

hamnar i eget missbruk, än barn utan missbruk i familjen. Det behöver dock inte vara 

samma missbruk som reproduceras till nästa generation. Vuxna barn till alkoholister 

söker ofta behandling för olika former av beroenden och destruktiva beteendemönster. 

Det kan handla om allt från alkoholmissbruk till matmissbruk, anorexia, 

inlärningssvårigheter och depressioner (Dehn, 2010). 

  

2:3:2 Relationer 

Enligt Watt (2002) är det vida känt att vuxna barn till alkoholister är mer benägna att ha 

destruktiva relationsmönster samt att de relativt ofta hamnar i en medberoendeställning. 

Med medberoende avses att individen har brister i sin egen självbild och att man 

identifierar sig själv i relation till någon annan. Medberoende är ofta intensiva i sina 

relationer och söker dysfunktionella partners (Watt, 2002). Tidigare forskning visar enligt 

Watt (2002) att detta är vanligare hos kvinnor än hos män. Trots att de är intensiva i sina 

relationer så beror valet av dysfunktionella partners exempelvis alkoholister snarare på 

att de själva har svårt för nära intima relationer (Watt, 2002). Barn till alkoholister har 

mindre närhet i sina relationer än barn utan missbrukande föräldrar enligt James (1995). 
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Andra konsekvenser som uppmärksammades hos vuxna barn till alkoholister var att de 

ofta drabbades av en lägre självkänsla och en ökad risk för eget missbruk. Dessa faktorer 

kan även anses förklara svårigheterna i deras vuxna relationer (Watt, 2002). Enligt Watt 

(2002) har ett fåtal forskare framkommit med ett empiriskt material som motsätter sig den 

generaliserade bilden av att barn till missbrukares tenderar till att söka upp egna 

destruktiva relationer och dessa studier påvisar istället en viss motståndskraft hos vuxna 

barn till alkoholister. Till följd av att dessa studier mestadels har baserats på studenter 

som gått på college är det enligt Watt (2002) dock inte möjligt att åberopa någon 

generaliserbarhet från dessa studier. 

Watt (2002) undersökte om vuxna barn till missbrukare hade svårigheter i sina relationer 

samt om detta kunde ses som ett resultat av deras uppväxt. I studien användes en inom 

individs design där ca 10 000 respondenter över 18 år deltog. Studien baserades på 

intervjuer vid två tillfällen och utfördes med några års mellanrum. Intervjuerna utfördes 

under 1987/1988 samt 1993/1994 och undersökte deltagarnas uppväxt, nuvarande 

familjebild, deras egna sociala och psykiska mående, samt deras egen syn på relationer. 

Syftet med studien var initialt att undersöka om det fanns skillnader i kärleksrelationer 

mellan de som hade missbrukande föräldrar eller inte. Studien visade inga större 

skillnader mellan de olika grupperna när det gällde deras äktenskapliga status eller 

sammanboende. Barn till alkoholister skiljde sig i lite högre uträckning, 30,8% jämfört 

med 25,4 % för barn som inte vuxit upp i missbruk. Däremot visade studien att vuxna 

barn till alkoholister var mer benägen till egna missbruk, samt att de mer frekvent hade 

partners som missbrukade. Vuxna barn till alkoholister uppvisade dessutom en lägre 

självkänsla och en lägre utbildningsnivå. Det var i synnerhet män som påvisade en lägre 

utbildningsnivå (Watt, 2002). 

En annan longitudinell studie av Olmsted, Crowell & Waters (2003) baserades på en 

undersökning av 128 parrelationer. Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan att 

ha alkoholiserade föräldrar samt att utöva eget alkoholmissbruk och/eller ha en 

alkoholiserad partner. Studien använde sig av tre frågeformulär för att undersöka 

respondenternas föräldrars, respondenterna själva, samt deras vuxna partners eventuella 

missbruk. Resultatet visade att alkoholister ofta gifter sig med andra alkoholister. De män 

som vuxit upp med en alkoholiserad förälder tenderar mer frekvent att fastna i eget 

missbruk än kvinnorna från liknande miljöer. Män från missbrukarfamiljer hade enligt 

studien en tendens att söka sig till missbrukande partners enbart om de själva 
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missbrukade. En signifikant skillnad sågs hos kvinnliga barn till alkoholister som ibland 

kunde vara gifta med alkoholister utan att ha ett eget missbruk (Olmsted, Crowell & 

Waters, 2003). 

  

2:3:3 Yrkeslivet 

Ponder och Slate (2010) menar att familjen är det första system för socialisering och 

inlärning vilket skapar ett antagande om att barn som växer upp i dysfunktionella familjer 

är mer benägna att söka sig till sociala arbeten. Detta för att söka svar på sina egna 

personliga frågor och möta människor som kommer från liknande familjestrukturer 

(Ponder & Slate, 2010). Ponder och Slate undersökte hur stor del av de studerande vid 

olika programinriktade mot sociala arbeten som hade missbruk i sin närmiljö. Studien 

baserades på enkäter som utgjordes av trettio ja /nej frågor som behandlade föräldrarnas 

alkohol och drogvanor. I olika kulturer så råder olika normer när det gäller 

dryckesmönster. Det skiljer sig åt i olika kontexter hur man brukar alkohol samt i vilken 

omfattning det anses vara normalt. Det skiljer sig även åt mellan kulturer vilka andra 

droger som är vanligt förekommande samt hur socialt accepterade/ oaccepterade de är 

(Ponder & Slate 2010). Utifrån detta grundantagande så fanns ett intresse av att även 

jämföra respondenternas svar utifrån etnicitet. Resultatet av enkäterna visade att det var 

många av studenterna som hade någon form av missbruk i familjen. I resultatet framkom 

en signifikant skillnad mellan latinamerikanska flickor som till 86 % uppgav ett missbruk 

inom familjen och angloamerikanska flickor, som uppgav missbruk bland närstående till 

78,6%. Av respondenterna så talade de flesta om alkoholmissbruk eller andra droger och 

endast två respondenter nämnde spelmissbruk (Ponder & Slate, 2010). 
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3. Teorier 

Under det tredje kapitlet presenteras de teorier som har valts ut för att belysa resultatet 

samt på vilket sätt dessa används. 

 

 

3:1 Den ekologiska systemteorin 

Den ekologiska systemteorin utformad av Bronfenbrenner är en teori som utgår från ett 

helhetsperspektiv och synliggör barnets utveckling (Berk, 2009). Detta teoretiska 

perspektiv delar in barnets utveckling i fyra inbördes relaterade system som på olika 

nivåer påverkar varandra. Teorin tar hänsyn till hur dessa system/nivåer påverkar 

individen både direkt och indirekt. De olika systemen benämns som mikrosystemet, 

mesosystemet, exosystemet och makrosystemet (Von Tetzchner, 2005). Mikrosystemet 

är det system som ligger närmast barnet och består vanligtvis av barnets familj. Här bör 

nämnas att barnets relationer är dubbelriktade, det vill säga att alla individer i ett 

mikrosystem påverkar varandra. Föräldrar kan påverka sitt barns beteende samtidigt som 

barnets beteende kan påverka föräldrarnas förhållningssätt gentemot barnet. Barn 

påverkas även av sina föräldrars relation till varandra och även barnet kan utmana sina 

föräldrars relation genom sitt sätt att vara och agera (Berk, 2009). Ett annat system som 

kan räknas till ett mikrosystem är skolan som också påverkar barnet i dess vardagliga liv 

(Berk, 2009). Nästa nivå i teorin är mesosystemet som interagerar mellan olika 

mikrosystem såsom exempelvis hemmet och skola/förskola. Hur det går för barn i skolan 

påverkas av hur dessa system kommunicerar med varandra då barnets relationer med sina 

föräldrar påverkar vilka relationer barnet får med sina pedagoger (Berk, 2009). 

Exosystemet handlar inte om direkta relationer till barnet utan om indirekta relationer 

som påverkar barnet. Det som påverkar barnets föräldrar positivt eller negativt påverkar 

hur dessa bemöter sitt barn och vilka möjligheter eller begränsningar som finns i barnets 

närliggande miljö (Berk, 2009). Makrosystemet handlar om samhället i stort vilka lagar 

som gäller och vilka seder, traditioner och normer som finns i den kontext som barnet 

växer upp i. Det handlar om samhällets utformning när det gäller rättigheter och 

åtaganden för individen (Berk, 2009). Alla dessa system/nivåer är i ständig interaktion 

med varandra och barn påverkas på olika sätt av sin miljö och omgivning. Särskilda 

händelser påverkar det enskilda barnet i olika utsträckning beroende av när och hur 

händelser sker (Berk, 2009). 
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3:2 Den sociala inlärningsteorin 

Den sociala inlärningsteorin baseras på både kognitiv och behavioristisk teori och 

försöker sammanfläta dessa synsätt i ett bredare perspektiv. Teorin fokuserar på hur 

människor lär in sina beteenden och utgår från att man lär sig av att studera andras 

beteenden samt genom att studera vilka konsekvenser andras och det egna beteendet ger. 

Enligt denna teori sker inlärning av ett beteende genom två olika processer, 

direktinlärning och modellinlärning. Direktinlärning innebär att man genom att studera 

en handlings konsekvenser lär sig om den specifika handlingen får positiva eller negativa 

konsekvenser (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Modellinlärning sker genom att observera andras handlingar och försöka imitera den 

andres beteende. Det finns fyra olika steg som enligt Bandura (refererad i Angelöw & 

Jonsson, 2000) ingår i modellinlärningen och det är inledningsvis att vara uppmärksam 

på en annan individs beteende för att kunna registrera vad hen gör. Därefter måste man 

klara av att memorera det man observerat och repetera beteendet för att sedan kunna 

återge beteendet, det vill säga imitera en annan individ (Angelöw & Jonsson, 

2000).  Enligt Bandura (refererad i Angelöw & Jonsson, 2000) så finns tre faktorer som 

påverkar vad en individ gör och inte gör. Dessa faktorer kallas förstärkningskontroll, 

kognitiv kontroll och stimuluskontroll. Genom både direkt inlärning och modellinlärning 

så lär vi oss vilka förstärkningar ett beteende ger det vill säga vilka positiva och negativa 

konsekvenser som kommer av en utförd handling, detta kallas för förstärkningskontroll. 

En del i förstärkningskontrollen är den egna självförstärkningen som handlar om att våra 

beteenden också kan styras av hur vi uppnår självkännedom. När vi utför en handling vi 

själva anser vara positiv så ökar vår självkänsla och välbefinnande. När vi däremot 

misslyckas med att utföra sådant vi anser att vi borde klara, så blir vi besvikelsen desto 

större när resultatet uteblir. Man talar här om inre belöningar och straff. Den kognitiva 

kontrollen handlar om våra egna tankar där vi i förväg kan planera ett beteende utifrån de 

konsekvenser vi önskar få. Stimuluskontroll handlar om att vi har lärt oss av tidigare 

erfarenheter samt hur vi reagerar på ett yttre stimuli eller händelse. Genom våra tidigare 

erfarenheter kan vi undvika saker som vi vet påverkar oss negativt. Dessa faktorer 

växelverkar med varandra och anses tillsammans kunna besvara hur vi människor väljer 

att handla och bete oss (Angelöw & Jonsson, 2000). 
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3:3 Teorianvändning 

3:3:1 Den ekologiska systemteorin 

Eftersom den ekologiska systemteorin belyser barnets utveckling utifrån flera nivåer samt 

att dessa nivåer samspelar med varandra så anses teorin vara relevant för att förklara de 

olika resultaten utifrån dessa nivåer och samspel (Berk, 2009). Förälderns missbruk 

påverkar barnet på mikronivån som utgör barnets närmaste omgivning (Berk, 2009) samt 

påverkar även övriga relationer i mikrosystemet (Von Tetchener, 2005).  Skolgången är 

enligt tidigare forskning problematisk är kommer att belysas utifrån mesonivån som 

handlar om interaktionen mellan skola och hem. Även exonivån kommer att beröras som 

handlar om hur de missbrukande föräldrarnas kontaktnät har påverkat informanternas 

barndom samt vilka stödinsatser barnet eller det vuxna barnet fått till följd av sin förälders 

missbruk (Berk, 2009). Makronivån kommer att belysas genom att påvisa att de normer 

och värderingar som råder i samhället kan drabba människor på individnivå. 

 

3:3:2 Sociala inlärningsteorin 

Den sociala inlärningsteorin handlar om hur vi lär in olika beteenden genom olika 

processer. Dels genom att studera en annan individs beteende samt beteendets 

konsekvenser så lär vi oss att imitera beteendet samt om beteendet verkar gynnsamt eller 

ej för den vi observerar (Angelöw & Jonsson, 2000). Den sociala inlärningsteorin anses 

därav vara relevant som analysverktyg i studien, dels genom att studera hur de vuxna 

barnen förhåller sig till sina föräldrars missbruk samt vilka andra beteendemönster som 

har uppmärksammats av informanterna. Teorin används även för att undersöka hur 

informanterna själva förhåller sig till missbruk och andra eventuella reproducerande 

mönster.  
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4. Metod 

Här presenteras metodens forskningsdesign och hur urval av litteratur samt informanter 

har gått till. Därefter följer en beskrivning av genomförande och analysmetod. Kapitlet 

avslutas med uppsatsens trovärdighet, generaliserbarhet och med de etiska riktlinjerna 

som studien har omfattats av. 

 

 

4:1 Forskningsdesign 

Kvalitativ metod används när man inte vill analysera någonting kvantitativt och använda 

sig av statistiska redogörelser utan istället vill belysa kvalitativa data såsom händelser, 

bilder, känslor, smak eller beröring. Man kan använda sig av observationer, intervjuer 

och textanalyser (Ahrne & Svensson, 2015). Denna studie utgår från en fenomenologisk 

ansats vilket i en kvalitativ intervjustudie betyder att man intresserar sig för 

informanternas subjektiva upplevelser av deras sociala sammanhang samt att man ser 

verkligheten utifrån informanternas perspektiv. Hur informanterna upplever sin omvärld 

och sina erfarenheter är det som ligger i fokus i den fenomenologiska ansatsen (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

4:2 Urval av litteratur 

För att finna relevant litteratur till denna studie så användes följande databaser: Eric, 

PsychINFO, Discovery, Swepub, Academic search elite och socindex. Där gjordes 

sökningar på följande ord och kombinationer: addiction, relatives or family, pattern, 

alcoholism, missbruk, missbruk anhörig, adult children of alcoholics. Ett urval har gjorts 

genom att söka efter artiklar publicerade mellan 1995–2018. Andra kriterier var att 

artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt att de skulle vara peer 

rewied. Förutom vetenskapliga artiklar utifrån databaser så har även rapporter från 

Socialstyrelsen samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt 

samhälle (Nka), använts till den tidigare forskningen. 
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4:3 Urval av intervjuer 

För denna studie användes ett bekvämlighetsurval vilket betyder att de informanter som 

visat intresse av att delta har valts ut för intervjuer (Trost & Hultåker, 2016). En 

efterfrågan om informanter till denna studie anslogs via det sociala mediet Facebook och 

publicerades som ett offentligt inlägg som kunde delas. Inlägget (se bilaga 1) delades av 

14 Facebook vänner. De informanter som var intresserade av att delta i studien hörde 

därefter av sig via telefon eller via det sociala mediet Messenger. De informanter som 

ansågs relevanta för studien fick sedan ett informationsbrev (se bilaga 2) skickat till sin 

e-mail och om de därefter fortfarande var intresserad av att delta så bokades en lämplig 

intervjutid. Skribenten hade dock redan innan denna förfrågan hunnit anslås blivit 

erbjuden att intervjua två kvinnor som fått kännedom om studien via bekanta och dessa 

deltog i studien. Urvalskriterierna för studien var att informanterna skulle vara vuxna 

kvinnor som hade haft en eller två missbrukande föräldrar. Valet av kvinnor berodde dels 

på att skribenten upplevde att det skulle vara enklare att snabbt skapa en bekväm stämning 

med de kvinnliga informanterna eftersom skribenten själv är kvinna. En annan faktor som 

spelade in var att kvinnor generellt anses som mer socialt utsatta än män (Beijer & 

Karlsson, 2012) vilket gjorde att skribenten hade ett större intresse för att se hur det gått 

för just kvinnor samt att låta deras röster bli hörda. Ett krav var även att informanterna 

och skribenten inte skulle ha någon betydande relation till varandra innan studien vilket 

uteslöt några frivilligt intresserade.  

  

 

4:4 Genomförande och analysmetod 

Fem informanter deltog i denna studie och kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

användes. När man använder sig av semistrukturerade intervjuer så kan man utgå från 

fasta frågeställningar och sedan komplettera dessa med öppna frågor (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Till intervjuerna konstruerades en intervjuguide (se bilaga 3) 

för att skapa en tydlig struktur på den information som skulle samlas in från informanterna 

samt för att skapa liknande underlag från de enskilda intervjuerna. I en kvalitativ intervju 

så uppstår en interaktion mellan forskaren och informanten som påverkar det data som 

man får fram man kan se det som att man som intervjuare är med och medproducerar 

berättelsen (Starrin & Renck, 1996). Utifrån en fenomenologisk ansats så försöker 
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skribenten sätta sig in i den andres perspektiv och ge informanterna tid att reflektera över 

sina erfarenheter i sina intervjuer samt återkopplar till informanterna efter en tid för att 

ge dem möjligheter för reflektion innan det empiriska materialet är helt färdigställt. Då 

skribenten och informanterna inte hade någon tidigare relation samt att många frågor var 

av känslig karaktär så inleddes varje möte med fika och vardagligt samtal med en 

förhoppning om att skapa en förtroendeingivande och avslappnad atmosfär. 

Informanterna valde att bli intervjuade i sin hemmiljö. Efter att intervjufrågorna var 

avklarade så samtalade skribenten med informanterna utifrån intervjun för att sedan 

övergå till lättare samtalsämnen. Detta för att försäkra sig om att informanten inte 

lämnades ensam med svåra tankar och minnen.   Skribenten har varit medveten om sin 

egen roll i intervjusituationerna och försökt förhålla sig så objektivt som möjligt. De 

utförda intervjuerna spelades in med tillstånd av informanterna och efter intervjuerna 

transkriberades dessa i sin helhet. 

Efter att samtliga intervjuer var utförda samt transkriberade i sin helhet så lästes det 

transkriberade materialet flertalet gånger för att kunna kategorisera materialet i relevanta 

teman utifrån frågeställningarna. Vid tematiska studier så sorterar man materialet efter 

utvalda teman och informationen från informanterna lyfts fram där det är relevant utifrån 

dessa underteman. Detta betyder att det är dessa teman som syns i sitt sammanhang och 

inte intervjupersonerna som individer (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den 

fenomenologiska ansatsen har även spelat in då informanterna lyfts in som enskilda 

individer i både resultat och analys. Det empiriska materialet analyserades genom två 

teoretiska perspektiv, den sociala inlärningsteorin samt Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska systemteori samt jämfördes i resultatdiskussionen med tidigare 

forskning. Analyserna strukturerades efter teori och hamnar efter resultatet för att få en 

helhet av resultat utifrån två olika teoretiska perspektiv. 

 

 

4:5 Uppsatsens trovärdighet 

För att en studie ska vara trovärdig så bör den tillgodose läsaren med transparens. Med 

transparens menas att studien har en genomskinlighet, det vill säga att den tillåter en 

reproduktion genom att man enkelt kan följa tillvägagångssättet och utföra samma studie 

i sin helhet. Med transparens innebär också att studien lyfter fram olika perspektiv samt 
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eventuella brister i studien vilket gör den mer trovärdig. Det blir då enklare att kritisera 

och diskutera studien (Svensson & Ahrne, 2015). Skribenten avsikt har varit att noga 

förklara tillvägagångssättet samt vara tydlig med litteratursökningen för att studien skulle 

vara transparent nog att både kunna diskuteras samt reproduceras. 

Ett annat sätt att öka trovärdigheten i studien var att använda sig av triangulering. 

Triangulering innebär att man kombinerar olika metoder eller teorier när man studerar ett 

fenomen. Det insamlade materialet analyserades utifrån två olika teoretiska perspektiv 

och resultatet jämfördes med den tidigare forskningen av ämnet. Ett ytterligare sätt att 

öka trovärdigheten i en studie är att återkoppla till informanterna. Detta gjordes genom 

att erbjuda informanterna att läsa det kommande resultatet för att få deras synpunkter och 

se om de uppfattats korrekt (Svensson & Ahrne, 2015). En förfrågan om detta samt ett 

erbjudande om att få tillgång till hela uppsatsen efter att den var slutförd och godkänd, 

skickades ut via mail till respektive informant. Informanterna fick resultatet skickat till 

sig men inga ändringar eller tillägg av text gjordes. Uppsatsen delgavs i sin helhet när den 

var färdigställd. 

  

4:6 Generaliserbarhet  

Kvalitativ forskning kan inte på samma sätt som kvantitativ forskning göra 

generaliseringar. Det betyder dock inte att det inte kan finnas någon generaliserbarhet. 

Genom att jämföra med andra studier och påvisa liknande resultat så kan man visa på en 

viss generaliserbarhet, förutsatt att studierna kommit fram till samma resultat (Svensson 

& Ahrne, 2015) I denna studie kommer dock för få intervjuer att utföras för att kunna 

åberopa någon generaliserbarhet dessutom baseras studien på en fenomenologisk ansats 

vilket fokuseras på individers subjektiva erfarenheter och är inte ämnad att fokusera på 

likheter även om de ibland synliggörs. 

 

4:7 Etik  

Det finns etiska riktlinjer som ligger till grund för denna studie. Den första är det 

informerade samtycket som handlar om att informanten har rätt att veta vad studien 

handlar om och vad den är avsedd att användas till (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Informerat samtycke innebär också att informanterna får veta att de när som helst har rätt 

att avbryta sin medverkan eller avböja att svara på frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Denna information delgavs varje enskild informant, dels via ett informationsbrev som 

skickades ut via sociala medier samt vid intervjutillfället innan den egentliga intervjun 

startade. Konfidialitetskravet applicerades genom att det transkriberade materialet samt 

den skrivna uppsatsen, kodade om och gav informanterna anonymitet. Detta genom att 

skapa fiktiva namn samt att inte ta med annan information som kunde avslöja 

informanternas identitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Nyttjandekravet handlar om att 

resultaten av forskning bara får användas till sitt ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna informerades om att det transkriberade materialet och tillhörande 

anteckningar bara avsågs att användas till denna studie samt att de inspelade intervjuerna 

och det transkriberade materialet skulle komma att raderas efter slutförd av uppsats. 

Informanterna tilldelades även information om rätten till anonymitet både i 

informationsbrevet samt vid vår träff. 
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5. Resultat och analys 

Vuxna barns upplevelser av att ha en aktivt missbrukande förälder under sin barndom har 

enligt den insamlade empirin påverkat dem på många olika sätt och i olika hög grad. 

Informanternas missbrukande föräldrar skiljer sig åt dels i sin valda drog och i 

missbrukets omfattning samt i hur stor påverkan som förälderns missbruk haft på det egna 

barnet. Informanterna har spenderat varierande tid med sina missbrukande föräldrar samt 

har skilda upplevelser av sin förälders missbruk. Av resultatet framkommer ändå flera 

gemensamma nämnare hos informanterna dels i deras uppväxt och även i hur de beskriver 

sig ha påverkats som vuxna kvinnor. Inledningsvis kommer informanterna att ges en kort 

presentation och därefter kommer resultatet att presenteras under tre huvudteman. Det 

första huvudtemat kommer att benämnas som: Att växa upp med en missbrukande 

förälder och har följande fyra underteman: Intervjupersonernas relation till sin 

missbrukande förälder, Svåra händelser på grund av förälderns missbruk, Skolgången 

samt Stöd och hjälp. Huvudtema två får rubriken: Hur informanterna anser sig ha blivit 

påverkade av förälderns missbruk och följs av tre underteman: Tillitsproblem och en 

rädsla för att bli övergiven, Självkänsla/självbild samt Föräldrafiering och 

ansvarstagande. Under det tredje temat: Reproducerande mönster, så återfinns 

rubrikerna: Eget bruk/missbruk och missbruksrelaterade beteenden, Kärleksrelationer i 

vuxenlivet och Ett intresse för vård och omsorg.  

 

5:1 Presentation av informanter 

Fem kvinnor har intervjuats för denna studie. För att säkra dessa kvinnors anonymitet ges 

informanterna fiktiva namn. De benämns i studien för Mia, Sofie, Frida, Linda och Elin. 

Gemensamt för samtliga informanter är att de har en eller två föräldrar som missbrukat 

under deras barndom. Nedan följer en kortfattad presentation av respektive informant.  

Mia är en kvinna vars huvudsakliga sysselsättning är att arbeta som vårdbiträde inom 

hemtjänsten. Hennes familjebild består av man och fyra barn. Två gemensamma, samt 

två från tidigare relationer. Mia har en missbrukande far som delvis är aktiv i sitt 

missbruk. Hon växte endast upp med sin mamma och en yngre bror men hade under hela 

barndomen kontakt med den missbrukande fadern. Hennes mamma hade inget eget 

missbruk. I dagsläget så har Mia nästan ingen kontakt med sin missbrukande far.  
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Sofie är en kvinna vars huvudsakliga sysselsättning är att arbeta som sjuksköterska. Hon 

lever med sin sambo och sitt barn från en tidigare relation. Sofie har haft en missbrukande 

far, vilken de senaste två åren av sitt liv var drogfri och informanten uppger sig ha haft 

en nära relation till sin far. Sofie växte upp med båda sina föräldrar, samt en äldre syster 

och en yngre bror. Vid 13-års ålder separerade hennes föräldrar.  

Frida är en kvinna vars huvudsakliga sysselsättning är att arbeta som vårdbiträde. Hon 

är för närvarande ensamstående med två barn. Frida har vuxit upp med sina båda 

föräldrar, en äldre syster och en yngre bror. Hon har en missbrukande mor som 

fortfarande är aktiv i sitt missbruk. Föräldrarna lever inte längre tillsammans. Frida har 

en relativt nära relation till sin mamma. 

Linda är en kvinna vars nuvarande sysselsättning är föräldraledighet. Hon lever med sin 

sambo och deras gemensamma barn. Linda har varit fosterhemsplacerad sedan tre års 

ålder till följd av hennes mors missbruksproblematik. Hennes far har hon sedan dess ingen 

kontakt med. Linda bodde i samma fosterhem under hela uppväxten tillsammans med två 

systrar och hade umgänge vissa helger med sin mor. Hennes mamma var missbrukare 

under hela hennes uppväxt men har nu varit nykter en tid och de har en relativt nära 

relation.  

Elin är en kvinna vars huvudsakliga sysselsättning är att arbeta som sjuksköterska. Hon 

lever med sin sambo och två barn. Ett gemensamt och ett från en tidigare relation. Båda 

hennes föräldrar har missbrukat men mamman slutade missbruka när Elin var nio år. 

Pappan var när intervjun utfördes fortfarande aktiv i sitt missbruk. Elin bodde med båda 

sina föräldrar och med sina syskon fram till sex års ålder. Därefter bodde hon med sin 

mor och hade umgänge med sin far. Hon anser att hon har en ärlig och öppen relation till 

sin missbrukande far idag. 
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5:2 Att växa upp med en missbrukande förälder 

De olika informanterna beskriver sin uppväxt lite olika, på grund av deras skilda 

relationer med föräldern och skilda erfarenheter under uppväxten, samt skillnader i 

omgivningens stöd. Här beskrivs informanternas erfarenheter utifrån följande teman: 

Intervjupersonernas relation till sin missbrukande förälder, Svåra händelser för barnen 

på grund av förälderns missbruk, Skolgången samt Stöd och hjälp från omgivning och 

samhälle.  

 

5:2:1 Intervjupersonernas relation till sin missbrukande förälder 

Sofie som har vuxit upp med båda sina föräldrar fram till 13 års ålder uppger att hon hade 

en nära relation med sin pappa, detta trots den otrygghet hans missbruk förde med sig.  

De var ju otryggt, men pappa var ändå den som var känslosam och kunde prata om 

känslor och mamma, den som var trygg men återhållsam liksom. Vi hade ändå en nära 

relation framförallt när jag blev äldre. Och han var drogfri i två år innan han dog, och 

då hade vi ju en jättenära relation […] Ändå bra skulle jag säga att den var fast otrygg 

som det är att växa upp med någon som är helt oansvarig. (Sofie)  

 

Även Elin beskriver att hon har haft en nära relation med sin missbrukande pappa samt 

att hennes pappa aldrig nekade henne att besöka honom, oavsett om han var nykter eller 

ej. Detta skapade slitningar mellan henne och hennes mamma eftersom Elin inte var 

gammal nog att förstå, varför hennes mamma ibland sa nej när hon ville åka till sin pappa. 

Hon uttrycker: “jag har alltid varit pappas flicka, jag har alltid velat bo med pappa, vara 

med pappa, min pappa har ju varit liksom det viktigaste för mig”. Idag står Elin väldigt 

nära sin mamma och hon uppger att hon fortfarande har en nära relation med sin pappa, 

trots att hon vet hon att han fortfarande är sjuk i sin beroendesjukdom och inte har 

fungerat som en god förälder. 

Om sin relation med sin mamma säger Frida att hon har kunnat prata med sin mamma om 

det mesta och att hon varit närmast sin mamma. Samtidigt har den nära relationen fått 

många törnar och Frida berättar att det har varit svårt när mamman på grund av sitt 

missbruk inte har funnits där för henne. Hon berättar om flera tillfällen då hennes mamma 
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har försökt att manipulera henne att inte tro på sina egna upplevelser. Hon berättar bland 

annat om ett tillfälle när hennes mamma manipulerat henne att tro att det var hon som var 

sjuk, när mamman gömt vin och förnekade att hon drack: “Det måste vara något fel på 

dig om du ser fel på en hel vinflaska, jag hade ju ingenting. Vi måste titta upp vad det är 

för fel på dig …  så här kan du inte ha det.” Hon berättar vidare att det varit fruktansvärt 

jobbigt eftersom man bör kunna lita på sina omsorgspersoner och att hon har känt sig 

sviken av sin mamma som kunde utsätta henne för det som barn. 

När Linda som inte bodde med sin mamma pratar om deras relation så säger hon att de 

inte har haft en sund relation: 

Jag har tagit på mig mycket av mammas mående för hon kunde ju kläcka ur sig liksom, 

att ja ni är så jobbiga så det är därför ni får bo i fosterfamilj. Hon uttryckte sig som 

man inte ska uttrycka sig mot barn och sen i relationen alltså, vi var ju mer som 

kompisar. Det var inte en sund relation så men mamma är ju alltid mamma och 

kommer ju alltid vara. (Linda) 

Hon berättar att trots allt ville hon inte något hellre än att få bo tillsammans sin mamma. 

Hon fick under uppväxten egentligen ingen förståelse för varför hon var placerad och fick 

dessutom missriktad information av sin mamma. Hon beskriver hur hennes mamma 

manipulerat henne och hennes syskon samt skyllde på socialtjänsten att de var placerade, 

istället för att ta ansvar för sitt missbruk och psykiska ohälsa.  

Mia hade ingen nära relation med sin pappa under uppväxten och idag har de ingen 

kontakt alls. Hon berättar att hon som barn aldrig varit speciellt intresserad att besöka 

honom, eftersom hon visste att han förmodligen inte skulle vara nykter. Hon var inte 

bekväm med situationerna hemma hon honom och betonar att han valde att dricka 

alkohol, istället för att spendera tid med henne och hennes lillebror. 

  

5:2:2 Svåra händelser på grund av förälderns missbruk 

Mia bodde inte med sin pappa, men hade ett sporadiskt umgänge med honom. Hon minns 

ett tillfälle då hennes pappa skulle hämta henne på fritids och aldrig dök upp: 

Jag kommer ihåg ett tillfälle som jag var väldigt arg och besviken på honom, när jag 

förstod att han drack alkohol och jag tror att jag bara var sex år då […] Jag har ett 

minne av att […] han skulle hämta oss från fritids och han kom inte så 
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fritidspedagogerna fick sitta kvar med oss i över en timme efter stängning. Tills min 

mamma kunde hämta oss. (Mia) 

Mia berättar vidare om att hon sett sin pappa onykter och även sett honom slåss i onyktra 

sammanhang. Han har även köpt ut både tobak och alkohol till henne när hon varit 

minderårig. Han har kört bil med henne och hennes bror onykter. Vid ett tillfälle när hon 

var 15 år så överlät han bilkörningen till henne trots att både Mia och hennes pappa varit 

onyktra vid detta tillfälle. 

I det lilla samhället där Sofie växte upp var det vanligt förekommande att folk drack 

hembränt.  Hennes pappa använde sig i huvudsak av andra droger, vilket var rätt ovanligt 

i det lilla samhället och gjorde det svårare för Sofie och hennes familj. Hennes pappa 

brukade både alkohol och hasch men hans huvuddrog var amfetamin. Sofie berättar dock 

att hon inte sett så mycket av sin pappas missbruk under sin barndom, utan att det svåra 

istället var att han försvann i perioder. 

Det var dock inte bara för att ta droger som Sofies pappa var borta utan han gjorde även 

inbrott under drogpåverkan. Detta fick ibland konsekvenser och var skambelagt för Sofie 

och hennes familj. Trots att Sofies pappa var frånvarande under långa perioder och inte 

använde droger hemma, så hade ändå Sofie några svåra händelser att berätta om. Vid ett 

tillfälle dök hennes pappa upp onykter på ett disco där hon var på med sina vänner. Det 

gjorde henne ledsen och skamsen. Det första minnet Sofie har av att hennes pappa varit 

påverkad, var när hon träffade honom på bussen vid 10-års ålder. Han hade då varit 

frånvarande en tid och hennes enda önskan var att han skulle följa henne hem, men han 

valde istället att avvika från bussen. Det gjorde Sofie både ledsen och sviken samt att hon 

skämdes när busschauffören försökte trösta henne. 

Frida berättar att båda hennes föräldrar initialt drack varje helg, men att hennes mamma 

senare utvecklade en mer problematisk konsumtion och är missbrukare än idag. Den 

första missbruksrelaterade händelse som Frida minns var ett tillfälle då hennes mamma 

gått ut för att besöka en vän och sedan inte återvände. Frida som då var runt sex år blev 

orolig och gick för att leta rätt på henne. Hon återfann sin mamma däckad hemma på 

bron. Frida berättar vidare att det är två andra minnen som sticker ut och som är extra 

svåra för henne. Det ena var när hon kom hem en kväll efter att ha varit ute med vänner.  

När jag kom hem på natten så bara var det blod överallt. Det var blodspår på golvet 

och på mamma och pappas sovrumsdörr var det som om det var smetat med blod. Och 
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inne i badrummet var det blod och då måste jag ju gå och kolla om de låg i sängen, 

för jag tänkte gud nu kanske någon har dött […] Men ja då låg dom i sängen båda två. 

(Frida) 

 När Frida sedan klev upp morgonen därefter så fann hon att allt blod var borta och hennes 

mamma förnekade att något sådant inträffat. Mamman hade ett jack i pannan vilket hon 

försökte dölja och heller inte sökte vård för. Den andra svåra händelsen som Frida berättar 

om var när hennes mamma var väldigt onykter och tänkte ta sitt liv inför Frida och hennes 

yngre bror. Frida uppger själv sig ha varit 18 år och hennes bror var 14 år vid detta 

tillfälle.  

Då började hon att riva fram alla tabletter hon hade [...] Då vart jag så jävla förbannad 

så då bara ryckte jag det där ifrån henne. Och så skulle jag springa ut och kasta dem i 

soptunnan men då kom hon efter mig och ryckte tag i mig. Ja men så där riktigt [...] 

Som att hon hade kunnat haft ihjäl mig bara hon fick tillbaka dom där, så jag vart både 

rädd för henne och så jävla förbannad, så då bara tog jag tag och bara knuffa omkull 

henne och så sprang jag. (Frida) 

Frida säger att hon aldrig riktigt kommer att förlåta sin mamma för att hon gjorde detta 

främst inför sin lillebror. Även Linda uppger att hennes mamma försökt att ta sitt liv vid 

ett flertal tillfällen vilket för henne skapat en oro för sin mammas välbefinnande. Hennes 

första och mest traumatiska minne var när hon knappt var två år gammal och hennes 

mamma tog en överdos. Hennes mamma menar att hon omöjligt kan minnas detta tillfälle 

eftersom hon var så liten, men enligt Linda så minns hon det tydligt och tror att det har 

påverkat henne mycket som människa. 

De är svårt å förklara men det är väl det jag kan minnas som är starkast liksom att ja, 

men hon var beredd att lämna oss och de är väl det som är det här som har präglat en 

mest i livet att hon kunde bara lämna utan att tänka efter liksom vad hon kan göra för 

skada, så själviskt liksom. (Linda).   

Elin berättar att en svår händelse var när det blev aktuellt att hon och hennes syskon skulle 

ha fosterhemsplacerats till följd av föräldrarnas missbruk. Hon går dock aldrig djupare in 

på detta i vårt samtal. Elins mamma missbrukade fram till att dottern var ca nio år gammal 

men slutade därefter sitt missbruk och sökte istället hjälp. Hennes pappa fortsatte dock 

och är ännu aktiv i sitt missbruk. Elin berättar om att pappan träffade en ny kvinna som 

hade ett barn på ett år sen tidigare och att brevbäraren vid ett tillfälle kom in med barnet 

som hade ramlat ut genom fönstret och landat i cykelstället: “Det var ganska läskigt, men 
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de var ju så livet var liksom, att det fanns ingen trygghet, allting va bara konstigt å läskigt 

å annorlunda”. 

 

5:2:3 Skolgången  

Samtliga informanter berättar om svårigheter i skolan på olika sätt. Svårigheternas 

uppkomst skiljer sig dock åt mellan informanterna.  

Elin berättar om svårigheter redan från första klass: ”Jag började ju skolka när jag gick 

i ettan och sen fortsatte jag fast jag tror att jag skolkade mindre när jag blev äldre” 

Orsaken till svårigheterna beskriver Elin beror på faderns missbruk och hans frånvaro 

därav. ”När jag hade träffat honom så kunde jag gråta i flera veckor å då orka ja inte 

med skolan över huvud taget” 

Mia och Sofie däremot beskriver båda en relativt bra skolgång med bra kamrater fram till 

högstadiet, där deras problematik började. Sofie säger att hon hade det ganska lätt för sig 

i skolan trots att hon egentligen hade ganska låg motivation och var lite mer av en 

“spilevink”. När hon började på högstadiet började hon dock bli ganska strulig som hon 

själv uttryckte det och saknade då helt motivation. Mia beskriver att hon tyckte om att gå 

till skolan samt att hon jobbade bra fram till sexan men sen gick det inte längre: “Från 

och med sjuan så gick det utför och jag tror inte ens att jag hade några slutbetyg i sjuan 

och inte i åttan och inte i nian” Idag har hon läst in huvudämnena på grundskolenivå. 

Hon tror själv att svårigheterna i skolan beror på att hon inte hade två fullt fungerande 

föräldrar. 

Frida uppger att hela grundskolan gick bra för henne men att svårigheterna istället började 

på gymnasiet. Då hade hennes mammas missbruksproblematik eskalerat vilket medföljde 

koncentrationssvårigheter i skolan samt svårigheter att slutföra sina skoluppgifter i tid. 

Till en början reflekterade hon inte över detta men när hon fick frågan av en skolsköterska 

hur hon upplevde sin skolgång, så berättade hon om sina koncentrationssvårigheter samt 

en avsaknad av studiero hemma. Detta belyste problematiken ytterligare och Frida insåg 

sammanhanget och uttrycker: “Men då liksom, sa ja de ja men oj det är nog för att 

mamma dricker så mycket. Så att jag måste hålla koll på henne liksom”. Efter gymnasiet 

så har Frida nästan studerat klart en undersköterskeutbildning. 
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Även Linda minns skolan som problematisk: 

Nej men alltså jag var ju hyfsat duktig i skolan men jag hade ju så mycket att tänka 

på hela tiden och så ville jag inte tänka på det samtidigt som man ville typ […] höras 

och synas […] man vill ju väl inte vara själv med sina tankar. (Linda)  

Linda berättade att hon var mobbad i låg och mellanstadiet men att det blev lite lugnare 

när hon började i gymnasiet, detta efter att klasserna splittrades och nya bildades. Trots 

detta var Linda benägen att byta gymnasieprogram eftersom hon ej trivdes i klassen, men 

efter övertalning och stöttning av en syster, så valde hon att fortsätta sina studier på 

programmet. Hon menar att hennes dåliga mående hade funnits där hela skolgången 

oavsett byte av program eller klass. Linda har under senare tid börjat känna motivation 

till att vidareutbilda sig, dock har inte detta tillfälle yppat sig ännu. Gemensamt för både 

Sofie och Elin är att de båda valde att studera till sjuksköterska när de blev lite äldre. 

Sofie uppger att hon hoppade av gymnasiet sista året och läste några år senare till 

undersköterska för att sedan relativt nyligen läsa vidare till sjuksköterska. 

Även Elin uppger att hon är relativt ny i branschen. Hon berättar att hon slutförde nian 

men att hon sedan inte fullföljde gymnasiet, detta upplevde hon för krävande vid detta 

tillfälle. Om den långa vägen till sin högskoleexamen berättar hon: 

Jag läste folkhögskola ett år, nej tre år men jag söp så jävla mycket själv […]  på tre 

år klarade jag av tre ämnen och sen levde jag ju livet en stund och sen läste jag ju upp 

gymnasieämnena […] när jag läste till undersköterska. Så fick ja barn och gjorde annat 

och sen läste jag högskoleutbildningen till sköterska, så det var en ganska lång och 

trevande väg. (Elin) 
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 5:2:4 Stöd och hjälp 

Informanternas erfarenheter av stöd och hjälp från samhället skiljer sig markant. Även 

när det gäller stöd i den nära omgivningen så skiljer sig deras upplevelser i hög 

utsträckning. 

Mia har inga minnen av något stöd eller hjälp från samhället men vittnar om en nära och 

fin relation till sin mamma, som hon känner stöttat henne under uppväxten. Hon berättar 

även om en god vän i uppväxten som hon hade förtroende för.  

Linda som var placerad hade det svårt när hon upplevde att hon inte fick gehör för sin 

ledsenhet i sitt fosterhem. Hon menar att hennes fosterföräldrar fanns där som stabila 

vuxna men att hon var tvungen att hålla sina känslor för sig själv, då hon inte upplevde 

att de var villiga att ge henne något känslomässigt stöd. Den enda hon kände att hon kunde 

prata med under uppväxten var en äldre syster som hon bodde tillsammans med. Linda 

deltog i en grupp för placerade barn när hon var 15 år. Hon tyckte det var skönt att träffa 

andra i samma situation men det fördes inget egentligt pedagogiskt samtal i gruppen. Hon 

menar ändå att det var skönt att få en möjlighet att uttrycka sig men det blev inte 

personligt, då de diskuterade i hel grupp. Linda gick även på Bup (Barn och 

ungdomspsykiatriska mottagningen) under en tid men kände inte att hon fick någon bra 

hjälp där med sitt mående. 

Sofie berättar att hon saknade någon att anförtro sig till angående sin pappas 

missbruksproblematik som barn. Hennes mamma levde själv i förnekelse och var 

medberoende vilket resulterade i att Sofie inte kunde hämta stöd ifrån henne. Däremot så 

uppger hon att hon fått mycket stöd och hjälp som anhörig i samband med pappans 

vistelse på olika behandlingshem. Sofie berättar att hon fått delta i familjeveckor och 

beskriver sina erfarenheter: 

Det har ju varit verkligen viktigt för mig och mitt liv att få förstå att det aldrig handlade 

om mig eller oss barn. Första gången jag var på en sån där familjevecka, då var jag 

nog bara 15–16 kanske och jag liksom kommer fortfarande ihåg att de var som en aha 

upplevelse hela den här veckan, att det var jätte mycket som föll på plats liksom. 

(Sofie) 

Det har betytt mycket för Sofie att få insikt i hur det har påverkat henne och hennes 

uppväxt i dysfunktion och hur det resulterat i utvecklingen av hennes liv. “Att få 
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förståelse för själva sjukdomsbegreppet, och vare det handlar om och så, så de skulle jag 

säga, och de människorna har ju varit betydelsefulla”. Hon berättar även om hur mycket 

det har gett henne med vuxna barnmöten, detta att få träffa andra vuxna som har vuxit 

upp i dysfunktion och att förstå man inte är ensam i detta. Det kunde vara olika 

dysfunktioner men mönstren kändes igen och erfarenheterna liknade varandra säger 

Sofie. 

Även Elin har varit på en anhörig vecka och berättar om värdet av att träffa andra från 

liknande situationer. Hon säger att det hjälpte henne att förstå att hon inte var ensam samt 

att hon anser att hon fick med sig mycket bra verktyg därifrån. Under uppväxten var Elin 

lite som en öppen bok, lite gränslös och pratade med alla som ville lyssna om hennes 

mående.  

Elin uppger även att hennes mamma pratade mycket med henne om missbruket och 

förklarade att pappan var sjuk i sitt beroende, vilket resulterade i att han varken kunde ta 

hand om sig själv eller sina barn. Under en period hade Elin även en samtalskontakt via 

socialtjänsten som hon upplevde vara positiv. Hon berättar att det kändes tryggt och skönt 

att få samtala med någon utomstående. 

När Frida växte upp så hade hon två andra mammor i sin närhet, vilka hon visste att hon 

kunde höra av sig till om hon behövde. Senare har hon förstått, att de fungerade lite som 

extra omsorgspersoner för henne. Frida anger att hon tror att det är viktigt att kunna prata 

om svåra händelser för att bearbeta känslor. Hon har också fått hjälp som anhörig i 

samband med att hennes mamma varit på behandling för sitt missbruk hon beskriver hur 

hon fått hjälp att tänka i andra banor, samt att hon fick bekräftelse i att även hon som barn 

hade det svårt. Hon har även haft kuratorkontakt till och från sedan gymnasietiden. 
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5:3 Hur informanterna anser sig ha blivit påverkade av förälderns missbruk 

Fler konsekvenser har uppmärksammats som kan ses som ett eventuellt resultat av att 

vara barn till missbrukande föräldrar. Detta förekommer hos majoriteten eller hos 

samtliga informanter. Följande stycke går igenom några utvalda gemensamma nämnare 

och tar upp bland annat: Tillitsproblem och en rädsla för att bli övergiven, 

Självkänsla/självbild och Föräldrafiering och ansvarstagande. 

 

5:3:1 Tillitsproblem och en rädsla för att bli övergiven 

På frågan hur Mia anser sig ha blivit påverkad av sin förälders missbruk så svarar hon att 

hon har svårt att lita på andra människor på grund av sin pappa. Hon uppger specifikt att 

tilliten till människor som dricker alkohol ej existerar. Sofie berättar också att hon har 

svårt att lita på andra människor och utgår från att det är oärliga. Hon bär också på en 

rädsla över att bli bortvald och övergiven. Det menar hon har påverkat hennes relationer 

till andra människor, främst hennes kärleksrelationer. 

Även Linda uppger att hon har tillitsproblem som ett resultat av att upprepade brutna 

löften och hon berättar: “Det första jag kan minnas var att hon svek oss liksom, som att 

hon lova oss, lova och lova jag ska inte dricka jag lovar att jag inte ska dricka, men hon 

gjorde ju det ändå”.  

Elin uppger att hon har en enorm separationsångest som bottnar i en otrygghet och en 

rädsla över att bli lämnad. I intervjun med Frida så framkommer inga specifika 

tillitsproblem som vuxen. Däremot så men hon nämner flertalet gånger i intervjun hur 

otryggt det var när det skulle bli helg, eftersom båda hennes föräldrar drack vid dessa 

tillfällen. Detta ledde till att hon alltid kände att hon behövde fundera på vem hon kunde 

kontakta om hon skulle behöva en vuxen. 

  

5:3:2 Självkänsla/självbild 

Linda beskriver att hon haft en väldigt negativ självbild under sin barndom och att hon 

kände mycket självhat. Dels handlade det om hennes tankar på att hennes föräldrar valde 

bort henne: “De är ju ingen som verkar vilja ha mig, inte ens min mamma och pappa ville 
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ha mig, så vem kan vilja ha mig då” Eftersom hennes mamma också lade mycket skuld 

på henne och hennes syskon över sitt missbruk så tog hon det till sig. Hon upplevde ofta 

att omgivningen talade om hennes mamma som en alkis som gick på socialen samt att 

Linda själv inte hade så stora förutsättningar att lyckas i livet. Detta ökade enligt Linda 

hennes dåliga självkänsla. Hon berättar att hon aldrig fick någon egentlig förklaring 

angående sin mammas missbruksproblematik något hon uppger sig haft behov av under 

uppväxten. Genom att Linda tidigt lärde sig självförakt och värderade sig själv lågt så 

menar hon att hon levde sitt liv med utgångspunkt från detta. Detta menar hon var orsaken 

till valet av dysfunktionella pojkvänner och destruktiva vänskapsrelationer.  

Jag var van vid att folk utnyttja en och att de var elaka och att de manipulerade en 

liksom […] man tror inte att man är värd bättre för att man tänker liksom helheten, att 

hon har varit som hon har varit har mer eller mindre förstört min självbild. (Linda) 

Elin har upplevt att hon inte varit omtyckt och älskad, inte värd att tycka om. Hon säger 

även att hon har haft dåligt självförtroende. Även Sofie kommer in på ämnet och menar 

att en låg självkänsla är orsaken till att man söker sig till destruktiva relationer. 

  

5:3:3 Föräldrafiering och ansvarstagande  

Det är vanligt förekommande att barn till missbrukare tar på sig ett orimligt ansvar 

gentemot sin omvärld (Näsman & Alexandersson, 2017). De flesta informanter visar detta 

på olika sätt och i olika omfattning. 

Frida berättar att hon är den som tagit mest ansvar i familjen och med det menar hon 

främst över sin missbrukande mamma. Då hennes pappa valde att kasta ut hennes mamma 

så var hans tanke att Fridas mamma istället skulle bli socialtjänstens problem. Fridas som 

var i övre tonåren vid detta tillfälle hade förhoppningar om att socialtjänsten skulle 

ingripa, men så blev inte fallet enligt Frida. Det var hon som var den som tittade till 

mamman då och då och ibland även på uppmaning av pappan. Hon berättar vidare att hon 

har behövt skicka in sin mamma på akuten ett flertal gånger, samt att hon kämpat för att 

mamman skulle få behandling. Frida beskriver att hon börjat släppa på den ansvarskänsla 

hon burit på, både som barn och vuxen. Hon minns hur hon som barn kunde stanna 

hemma från vänner, enbart för att försöka hindra mamman i hennes missbruk. Vid 
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intervjutillfället så berättar Frida att hon har upplyst sin mamma om att hon inte vill bli 

kontaktad av henne om hon är onykter. 

Förr då hade jag ju farit dit på en gång så fort ja hörde minsta lilla.  Då hade jag ju åkt 

dit och blåst henne just för att ha bevis mot henne, för annars ljuger hon ju och säger 

att hon inte har druckit. Men nu så om hon försöker neka så säger jag bara att jag inte 

tror på dig ändå så de är ingen ide att du försöker neka, så att så är det (Frida) 

Elin oroar sig för att hennes pappa ska dö till följd av hans missbruk. Hon beskriver att 

de har en öppen och ärlig relation men menar att det känns bättre om pappan själv vågar 

bekräfta sin onykterhet, istället för att hon skuldbelägger honom. Hon har inte träffat 

pappan på ca två år när denna intervju utförs men berättar att hon brukar ringa honom 

ibland och låtsas behöva ha hjälp med saker, så att han får känna sig behövd. Hon uppger 

själv att målet med deras relation är att se till så att han mår bra. Elin menar att hennes 

pappa redan bär på sådan ångest över sina barns upplevelser, till följd av hans missbruk. 

Hon vill därför inte medverka till att öka hans ångest och riskera att han dricker mer 

genom att visa ilska och frustration när han sviker. Även Linda uppger att hon alltid har 

förlåtit och undvikit att bli arg på sin mamma när hon blivit sviken. Linda har haft en oro 

att konflikterna i sig skulle göra drickande mer frekvent. Detta har påverkat hennes andra 

relationer i livet: 

Okej, men jag förlåter dig för att jag tror på dig, jag har ju alltid fått mjäka med dom, 

[…]  ja men nu är hon sur på mig nu måste jag supa liksom, för så har det ju funkat 

med min mamma och äldsta syster liksom. (Linda) 

Linda berättar även att hon har svårigheter med att säga nej när någon ber om hjälp, detta 

för att hon är rädd för konsekvenserna av sitt nekande. Hon anser att hon bidraget till att 

personens situation gick snett om hon inte varit behjälplig. Hon upplever en betungande 

känsla över tanken på att hon kan påverka andra människor negativt.  

Både Linda och Frida beskriver dock i sina intervjuer att de har tagit lärdom av sina 

erfarenheter och har som ambition att deras barn ska få en bättre uppväxt.  
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5:4 Reproducerande mönster 

Med utgångspunkt av att barn har den primära socialiseringsprocessen i familjen så fanns 

ett intresse för att undersöka hur den dysfunktion som dessa informanter vuxit upp i på 

olika sätt, kan ha reproducerats hos dem själva. Tre gemensamma teman återsågs i det 

empiriska materialet vilket var följande: Eget bruk/missbruk och missbruksrelaterade 

beteenden, Kärleksrelationer i vuxenlivet och Ett intresse för vård och omsorg och 

liknande ämnen.  

 

5:4:1 Eget bruk/missbruk och missbruksrelaterade beteenden 

Resultatet av de frågor som ställdes om informanternas eget bruk och eventuella missbruk 

är sammanställt i kommande tema.  

Samtliga informanter uppgav att de druckit alkohol samt att debuten skett före 18 års 

ålder. Majoriteten hade även provat andra sinnesförändrande ämnen antingen före eller 

efter 18 års ålder. Endast en informant har angett någon specifik konsekvens/bestraffning 

från sin omsorgsperson till följd av att ha druckit alkohol eller tagit någon annan drog 

innan de var 18 år fyllda. 

Mia var fjorton år första gången hon drack och beskriver i korthet sin debut: 

Jag stal en whiskyflaska av min mamma och jag och två tjejkompisar satt hemma hos 

en kompis och drack. Vi tyckte whiskyn var så äcklig så att vi shottade den, så sen när 

vi hade druckit upp hela så var jag väldigt full, väldigt påverkad, så att någon ringde 

min mamma som kom och hämtade mig […] Jag kommer ihåg att jag gick och lade 

mig hemma i soffan och hon satt vid soffan på golvet resten av natten tills jag 

somnade. (Mia) 

Sofie berättar att hon var tretton år första gången hon drack alkohol och hon uppger att 

hon tyckte att “det var livet”. Hon umgicks med äldre killar som kunde köpa ut folköl 

och berättar själv att det kunde ha gått illa. Hemifrån blev det inga konsekvenser till följd 

av hennes drickande, då hennes mamma hade nog med problematiken kring hennes 

pappas missbruk och mamman lade istället skulden på Sofies vänner. Även Mia berättar 

att hon fortsatte konsumera alkohol men att hon bara minns två tillfällen där hon druckit 
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så mycket att hon tappat minnet. På frågan om hon testat andra droger än alkohol så svarar 

hon: 

Oj, eh mellan 15 skulle jag vilja påstå och 16 17 eller ja innan jag fyllde 17 så har jag 

provat på hasch, marijana, extacy och har snortat olika produkter som jag inte ens vet 

vad de heter […] Har testat på en del men inget så pass stort så att man sprutar in. 

(Mia) 

Även Sofie uppger att hon testat andra droger såsom hasch, amfetamin och opiater. Hon 

berättade att detta skedde minst några gånger i månaden mellan 15–18 års ålder. Sofie 

blev inte beroende av alkohol eller andra droger för som hon själv uttrycker så var 

drivkraften att hjälpa andra större. Hon uttrycker: “Jag blev superduper medberoende, 

hade lika gärna kanske kunnat bli beroende om ja hade fortsatt, men det var en starkare 

drivkraft å hjälpa andra”.  

Frida började att gå på krogen varje helg och säger att hon fick en försmak för tequila. 

Hon menar att det kunde ha gått illa då hon i efterhand har insett att hon började få vissa 

beteendeförändringar gentemot sina vänner, men att vändpunkten kom när hon träffade 

sina barns far. Hon har inte brukat någon annan drog än alkohol och dricker sällan idag. 

När Mia sedan blev gravid som 17 åring så beskriver hon det som en vändpunkt. Idag 

uppger hon att hon sällan dricker och att hon inte tycker om att tappa kontrollen och att 

bli onykter. Några andra droger rör hon inte.  

Sofie upplevde sig vara tjock redan när hon var liten men uppger nu att när hon som vuxen 

ser på gamla bilder så upplever hon sig inte ha varit överviktig som barn. Men hon berättar 

att hon haft ett dysfunktionellt förhållande till mat samt till olika relationer. Mia uppger 

att hon är sockerberoende idag. 

Elin berättar att hon hade möjlighet att smaka alkohol av sin pappa redan från sex års 

ålder. Men det är inget hon vill räkna med när hon ska besvara frågan om vid vilken ålder 

hon tog sin alkoholdebut. Redan första gången hon drack alkohol vid 14 års ålder så 

uppger hon att det kändes det som att komma hem. Hon som hade haft problem med det 

sociala samspelet kände plötsligt att det fungerade bättre när hon drack. Hennes drickande 

eskalerade dock och hon utvecklade ett eget alkoholmissbruk. Idag har hon varit nykter i 

många år och beskriver olika vändpunkter såsom när hennes mamma fick henne att inse 

att hon behövde sluta dricka och börja gå på möten inom AA (anonyma alkoholister), 
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samt när hon fick sin första sponsor. Elin har inte testat andra droger än alkohol, men 

även hon berättar om ett osunt förhållande till mat och att det ligger i hennes personlighet 

att alltid göra allting intensivt. 

När jag frågar Elin om vilka konsekvenser hennes drickande har gett så berättar hon att 

hon fått utegångsförbud när hon kommit hem onykter, att hon har försatt sig i dåliga 

situationer och att hon försökt ta sitt liv vid upprepade tillfällen i onyktra tillstånd. Hon 

menar också att drickandet har gjort att hon inte kunnat studera, samt att hon har förlorat 

ett arbete. 

Linda var inte så intresserad av alkohol eller andra droger under sin uppväxt men uppger 

ändå att hon var i 15 års åldern när hon testade alkohol första gången, men hon minns inte 

att hon upplevde något rus. Hon drack väldigt sällan innan hon flyttade hemifrån men 

berättar att det blev mer frekvent när hon hade flyttat för sig själv. När hon drack alkohol 

så betedde hon sig ofta illa och fick raseriutbrott. “Jag har, ja har kunnat slagit sönder 

lägenheter liksom” Hon menar själv att det varit alla outredda känslor som utlöst 

aggressivitet när hon drack starksprit. 

Linda berättar att hon testat andra droger under en period på ca tre år. Hon menar själv 

att det inte varit något missbruk utan snarare att hon brukat, medan hennes partner 

missbrukat. Hon har sett pojkvänner få abstinensbesvär och menar att det ej hänt henne. 

Hon uppger sig ha en annan självdisciplin eftersom hon kunde festa och droga på 

helgerna, men ändå sköta sitt arbete. Hon visste när hon skulle stoppa menar hon till följd 

av att hon hade sett vilka följder missbruket kunde leda till. Idag använder Linda inga 

droger. 

  

5:4:2 Kärleksrelationer i vuxenlivet  

Samtliga informanter berättar om dysfunktionella relationer. De har alla haft partners med 

olika former av missbruk och dysfunktioner. Alkoholanvändning har varit mest frekvent 

men vissa har även brukat andra droger, samt kombinerat droger med kriminalitet och 

annan dysfunktion.   
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Sofie berättar:  

Jag kan säga att har det inte varit uttalat liksom det här är ett problem, ett 

alkoholproblem då säger vi som en kille, då har de vart andra dysfunktionella 

beteenden som att liksom vara ständigt otrogen. Det har alltid funnits någon 

dysfunktion på något sätt. (Sofie) 

När Sofie får frågan om när i relationerna som hon insåg att hennes partners hade ett 

missbruk så säger hon att hon insett det redan initialt.  

Jag har dragits till det liksom konsekvent. Det har inte gjort mig något […] utan 

snarare var det en attraktionspunkt av någon märklig anledning. Med någon tanke att 

ja nu ska jag nog rädda dig från det här. (Sofie) 

Sofie berättar att hon redan från start har dragits till killar med missbruksproblematik. 

“Första kärleken var en kille som även om han var ung, han var ju bara 14 han kanske, 

så var ju han redan beroende. Det var min första kärlek å sen har de bara varit så.” Sofie 

beskriver att det känns mer hotfullt att vara tillsammans med någon utan missbruk på 

grund av dålig självkänsla och en för henne främmande miljö, som blir svårare att hantera. 

Hon menar att en sund relation kan kännas skrämmande eftersom man inte vet vilka 

förväntningar som finns på en, eller vad man kan förvänta. Idag lever hon med en nykter 

beroende som pluggar inom socialt arbete. 

Mia anger även hon att hon har haft relationer med killar som haft någon form av 

missbruk, främst alkohol. Även Elin har haft relationer med killar som haft problem med 

alkohol. I hennes fall eskalerade den partnerns missbruk efter att de hade avslutat sin 

relation och därefter levde hon en tid med en före detta missbrukare.  

På frågan om hur långt in i relationen missbruket blev tydligt så svarade Mia att hon i den 

ena relationen inte upptäckte det så tidigt: “Första relationen så tog det mig säkert 9–10 

månader, innan jag insåg att de var ett missbruk” Eftersom hennes eget mående inte var 

så stabilt i den andra relationen så brydde hon sig inte så mycket, men där märktes 

dysfunktionen tidigare. Om den relationen säger Mia när jag frågar om missbrukets 

omfattning:  

Ja […] personen i fråga drack säkert fem dagar i veckan, fester flera dagar i veckan. 

Han kunde inte hålla ett jobb, han kunde inte göra så mycket annat än att dricka 

alkohol och må dåligt. 
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Frida anger även hon att hon haft en kille som missbrukat. Hon beskriver att han drack 

varje helg under en period, men slutade sedan att dricka så frekvent när de valde att skaffa 

barn.  

När det gäller Linda så har det funnits killar som missbrukat alkohol men andra droger 

har varit mer vanligt förekommande. Omfattningen har varierat och som Linda själv 

uttrycker det:  

De har väl inte varit liksom extremt men det har ju ändå varit för mycket för att alltså 

det är ju så olika men dom har ju alltid skött sig samtidigt som de kanske har varit lite 

kriminella och satt sig i skit på så sätt. (Linda) 

Flera av informanterna uppger sig ha haft relationer med killar som själv haft 

missbrukande föräldrar och flera av dessa har själva varit aktiva i sitt missbruk. Vissa har 

varit medvetna om sina respektive föräldrars missbruk, medan somliga har förnekat 

detta.  
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5:4:3 Intresse för vård och omsorg 

Samtliga informanter beskriver något intresse för vård och omsorg eller 

sociala/psykologiska ämnen. Två av informanterna arbetar och är utbildade inom socialt 

arbete på högskolenivå idag och Sofie säger själv: “Det är så klart ingen slump att man 

är sjuksköterska, det förstår man ju”. Elin som också arbetar som sjuksköterska läste in 

utbildningen på senare år, men hade dessförinnan läst till undersköterska och arbetat med 

människor. Även Linda har ett intresse för att arbeta med människor och har en önskan 

om att få utbilda sig till socionom. Hon beskriver att hon alltid har tyckt om ämnen som 

psykologi och psykiatri. Hon har även provat att arbeta med ungdomar.  

Frida arbetar i vården och berättar att hon nästan är färdig undersköterska. Hon uppger 

att hon tycker om att studera människors beteenden samt att det till viss del är terapeutiskt 

att studera psykologi och liknande ämnen. 

Mia arbetar även hon i vården. Hon arbetar inom hemtjänsten och uppger att hon gärna 

går in till brukare med exempelvis missbruksproblematik, som andra anställda gärna 

undviker. Hon menar att hon utifrån sin uppväxt har mer förståelse för denna grupp och 

känner sig bekväm i besöken hos dessa individer. 
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6. Analysavsnitt 

I detta kapitel belyses resultatet utifrån de valda teorierna: Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori och den sociala inlärningsteorin.  

 

6:1 Analys utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

 

Mikrosystemet är det system som står närmast barnet och har därför en stor påverkan på 

barns utveckling och mående. Relationerna mellan barn och föräldrar samt föräldrar 

sinsemellan återfinns i barnets mikrosystem (Berk, 2009). Flera av informanterna 

beskriver en nära men osund relation med den missbrukande föräldern som de anser har 

påverkat dem negativt på olika sätt däribland en otrygghet i uppväxten, tillitsproblem, 

frånvaro till följd av missbruk och berättar om flera svåra händelser som skett i deras 

mikrosystem. Både Frida och Linda har upplevt sig manipulerade av den missbrukande 

föräldern på ett sådant sätt att det har fått dem att tvivla på sig själva till följd av att deras 

föräldrar inte velat ta ansvar för sina handlingar. Vissa informanter hade en nära och 

stöttande relation med den andre föräldern medan andra beskriver sina nyktra 

omsorgspersoner som stabila men att de inte varit känslomässigt tillgängliga. Detta kan 

förklaras av att även de i olika omfattning varit påverkade av den missbrukande föräldern 

då alla individer inom ett mikrosystem påverkar varandra (Berk, 2009). Sofie beskriver 

att hon tror att hennes mamma hade nog med problematiken med hennes pappa då hon 

var medberoende och därför inte orkade stötta henne och hennes syskon. 

Ett barn som blir negativt påverkad av händelser i ett system blir även påverkad i sin roll 

i ett annat system (Berk, 2009). Detta ses hos samtliga informanter som alla hade det svårt 

i skolan, dels med koncentration samt med att få studiero i hemmet. Skolan ses som ett 

mikrosystem och interaktionen mellan skolan och hemmet utgörs av ett mesosystem. Om 

familjemiljön är dysfunktionell så påverkar det skolmiljön negativt.  

Informanterna har fått stöd på samhällsnivå på olika sätt däribland kuratorkontakt och 

anhörigveckor. Detta härrör till exosystemet och kan ha påverkat hur de har handskats 

med svåra minnen och händelser från sitt mikrosystem både i barndomen och i vuxenlivet. 

Linda upplever att hennes samtal på Bup inte har hjälpt henne att må bättre medan både 

Elin, Frida och Sofie beskriver olika stöd från samhället som positiva upplevelser.  
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Eftersom alla nivåer i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system interagerar med 

varandra (Von Tetzchner, 2005) så påverkar det som händer i exosystemet de händelser 

som skett inom mikrosystemet. Det kan förklara varför flera av informanterna uppger att 

den viktigaste lärdomen de har av sina erfarenheter är övertygelsen om att de ska ge sina 

barn en bättre uppväxt. De vet hur dysfunktionella beteenden från sina föräldrar har 

påverkat dem som barn och vill inte utsätta sina barn för samma dåliga mående de själva 

upplevt. Den vissheten kan ha framkommit tack vare stöd och hjälp antingen inom 

mikrosystemet eller i exosystemet i form av kurator och anhörigveckor. 

Makrosystemet innefattar samhället såsom rådande normer och värderingar (Berk, 2009) 

och genom att missbruk är ett abnormt beteende så drabbas även anhöriga på olika sätt 

till följd av det synsätt på missbruk som råder i den kontext de lever i. Sofie beskriver hur 

hon har skämts till följd av sin pappas missbruk i synnerhet då han använde droger som 

varit mer avvikande och Linda berättar om hur hennes självbild försämrades ytterligare 

av att behöva höra andra prata negativt både om hennes mamma men även om Lindas 

egna förutsättningar som sin mors dotter. 

 

 

6:2 Analys utifrån den sociala inlärningsteorin 

Av resultatet framgår att informanterna har svårt att känna tillit samt att flera har fått en 

negativ bild av sig själva och en dålig självkänsla. Detta kan belysas genom en del av den 

sociala inlärningsteorin som kallas modellinlärning, som betyder att man lär genom att 

imitera andra samt genom att se vilka konsekvenser andras beteenden ger (Angelöw & 

Jonsson, 2000). Informanterna har enligt denna teori lärt sig att inte lita på andra genom 

att ha observerat en förälder som ofta varit frånvarande och återkommande brutit sina 

löften. Detta kan samtidigt ha bidragit till att ge barnen en bild av att inte ha varit viktiga 

och att de har känt sig bortprioriterade och skapat en negativ självbild och en dålig 

självkänsla hos informanterna. Genom att observera den andre föräldern så lär barnet in 

dennes beteende och kan imitera detta på olika sätt. Sofie menar att hennes mamma var 

medberoende och uppger sig själv vara medberoende. Detta kan tolkas genom den sociala 

inlärningsteorin som att barnet primärt observerat hur den ene föräldern fått ta ansvar för 

den missbrukande föräldern vilket i sin tur leder till att barnet lär sig att imitera och 

identifiera sig med sin medberoendeförälder och därav känner ansvar för sin förälder 

(Angelöw & Jonsson, 2000).  Även Elin uttrycker en känsla av ansvar då hon uppger att 
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målet med relationen mellan henne och hennes missbrukande pappa är att han ska må bra 

och känna sig behövd. Linda beskriver en oro för att människor i sin omgivning ska dricka 

om hon ställer krav eller att de ska hända andra människor något illa om hon inte hjälper 

dem. Detta kan ses som inlärda beteenden då hennes mamma beskyllt henne för sitt 

drickande så att Linda tagit på sig ansvaret för detta och kan tolkas som en form av 

direktinlärning. Till följd av att Lindas mamma beskyllt henne för sitt drickande så har 

Linda ett inlärt orimligt ansvarstagande för andra människor.  

Förstärkningskontrollen handlar om de konsekvenser som kommer till följd av en 

handling, både positiva och negativa och styr huruvida vi fortsätter med ett beteende eller 

ej (Angelöw & Jonsson, 2000). Flera informanter uppger att de initialt gillade att dricka 

alkohol och att bli onyktra, då de upplevde att det underlättade i det sociala samspelet, 

samt gav extra spänning. Flera testade även andra droger. De ansåg till en början att de 

positiva konsekvenserna övervägde. Dock förändrades synen hos informanterna och fler 

upplevde negativa konsekvenser som sedan blev av större vikt. Idag dricker de flesta 

informanter sällan och Elin är nykter alkoholist. Samtliga avstår från andra droger. Detta 

kan förklaras som att informanterna slutligen lärt sig att de negativa konsekvenserna 

överväger de positiva. Dels som ett resultat av de egna konsekvenserna samt genom att 

ha observerat sin förälders missbruk och lärt sig beteendet men även förstått 

konsekvenserna av förälderns missbruk (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Samtliga informanter har i någon form provat på socialt arbete på skilda nivåer och Mia 

uppger att hon känner sig mer bekväm med att gå in till brukare med 

missbruksproblematik än sina kollegor. Enligt den sociala inlärningsteorin så kan man 

tolka det som att inlärda miljöer känns bekanta och trygga även när de är dysfunktionella. 

Det man primärt har lärt sig om verkligheten är det som känns hemma. Sofie uttrycker att 

”sunda” relation skrämmer då man inte vet vad som förväntas av en. Samtliga informanter 

har haft relationer med missbrukare vilket kan kopplas till att de söker sig till miljöer och 

beteenden de känner till och har inlärt i dem själva genom inlärda mönster där man har 

observerat, registrerat samt memorerat dysfunktion och reproducerat den på olika sätt i 

sina egna vuxna liv (Angelöw & Jonsson, 2000). 
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7. Diskussion och förslag till vidare forskning 

I sjunde kapitlet så presenteras studiens viktigaste resultat vilka följer av en 

resultatdiskussion som jämför resultatet med tidigare forskning  

 

7:1 Studiens viktigaste resultat 

Studien baserades på vuxna döttrars egen subjektiva uppfattning om hur det blivit 

påverkade av sin förälders missbruk både som barn och vuxen. De berättar om olika svåra 

händelser till följd av sin förälders missbruk såsom att ha bevittnad en förälders 

självmordsförsök, varit frånskild från sin förälder till följd av fängelsestraff samt att ha 

blivit manipulerad av sin förälder. Trots allt så belyser flera av informanterna att de ändå 

haft nära relationer till sin missbrukande förälder men flera informanter beskriver även 

att relationerna inte varit sunda. Av resultatet framkommer att kvinnorna i olika 

omfattning beskriver en negativ självbild, en dålig självkänsla, svårigheter att lita på 

andra samt ett orimligt ansvarstagande gentemot sin förälder. Informanterna beskriver 

även olika svårigheter i sin skolgång samt stöd från samhället på olika sätt och i olika 

omfattning. Flera reproducerande mönster återfinns i resultatet såsom relationer med 

missbrukare, ett intresse för vård och omsorg och liknande. Samtliga informanter har 

druckit alkohol med flera uppger sig även ha testat andra droger i olika omfattning och 

form. 

 

 

7:2 Resultatdiskussion 

 

Flera av informanterna uppger sig ha nära relationer till den missbrukande föräldern men 

bekräftar också att relationerna har varit otrygga och osunda. Detta överensstämmer med 

Alexandersons och Näsmans (2017) studie, som belyser att barnen känt sig otrygga till 

följd av ovisshet om vad som sker och kommer att ske i deras tillvaro. Informanternas 

uppväxt skiljer sig åt på flera nivåer och trots att de subjektivt beskrivit sin uppväxt och 

sina egna erfarenheter så återkommer flera beskrivna konsekvenser så som dålig 

självkänsla, negativ självbild och tillitsproblem. Detta stämmer överens med Park och 

Schepp (2014) som beskriver att barn till missbrukare mer frekvent har en sämre 

självkänsla och självbild och med Dehn (2010) som belyser att barn till missbrukare har 

svårigheter att lita på andra människor. Gemensamt för samtliga informanter var att det 
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funnits svårigheter i skolan även om dessa uppkommit i olika åldrar. Detta 

överensstämmer med Hjern, Berg, Rostila och Vinnerljung (2013) som menar att barn till 

missbrukare får svårigheter att koncentrera sig till följd av att de mår dåligt, samt att 

skolsituationen försämras av föräldrarnas bristande samarbete. En informant uppger att 

hon tror att skolgången hade fungerat bättre med två fungerande föräldrar och en annan 

uttrycker att hon inte fungerade i skolan för att hon mådde dåligt över att vara åtskild från 

sin missbrukande pappa.  Resultatet påvisar barnets behov av att få prata om förälderns 

missbruk för att förstå att det inte på något sätt är deras fel. Eftersom missbruk är ett 

skambelagt ämne så har anhöriga ofta begränsade möjligheter att tala om det som sker 

och barn är särskilt utsatta eftersom de inte har samma förutsättningar att förstå det som 

sker (Alexandersson & Näsman, 2015; Socialstyrelsen, 2012). De primära 

socialiseringsprocesserna och den primära inlärningen sker inom familjen (Ponder & 

Slate, 2010) och Jennison & Jonsson (2001) menar att barn till missbrukare tenderar mer 

ofta att hamna i egna missbruk. Watt (2002) instämmer i detta och påtalar även att de i 

större utsträckning hamnar i relationer med missbrukare samt har mer frekvent ett intresse 

för sociala arbeten. Ponder och Slate (2010) menar att detta beror på att de söker sig till 

miljöer som känns bekanta för dem. Detta överensstämmer med resultatet som visar att 

flera av informanterna har använt både alkohol och andra droger på ett dysfunktionellt 

sätt. En informant beskriver sig vara nykter alkoholist och en annan uttrycker att hon har 

en medberoende personlighet. Flera informanter arbetar inom vård och omsorg och en 

annan faktor som lyfts från informanter är ett intresse för psykologi och liknande ämnen 

och en informant berättar att hon drömmer om att bli socionom. Samtliga informanter 

beskriver sig även ha haft en eller flera relationer med missbrukare varav en informant 

uttrycker tydligt att hon har en medberoende personlighet. Resultatet avvek inte från 

tidigare forskning vilket kan bero på att det var en kvalitativ studie med få 

intervjupersoner. I kvantitativ metod baserad på exempelvis enkäter ger mer data och mer 

data kan ge mer variationer samt avvikelser. 

De teoretiska perspektiven Bronfenbrenners ekologiska systemteori och den Sociala 

inlärningsteorin har funnits i skribentens tankar redan innan intervjuer och kan ha haft en 

påverkan på hur resultatet uppfångades. Dessa är båda sociologiska teorier och kanske en 

psykologisk teori så som Erik Eriksson Homburgers teori som belyser människans 

identitetsutveckling genom hela livet till följd av olika livskriser (Erneling, 2006), hade 

givit ett mer subjektivt resultat. Trots att de valda teorierna kan anses komplettera 
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varandra väl så kanske resultatet hade fångats upp på ett annat sätt genom användandet 

av andra teorier såsom exempelvis Kasam som hade kunnat belysa informanternas 

subjektiva mående till följd av alla sammanhang som individen levt i och lever i. 

Spännande hade även varit att kunna kombinera sociologisk och psykologisk teori för att 

få ett bredare synsätt.  

 

7:3 Metoddiskussion 

Till denna studie intervjuades enbart fem personer vilket utgör en liten population. Vid 

kvalitativa studier så anser man sig kunna åberopa viss representativitet om man kan 

påvisa mättnad. Mättnad innebär att man utfört tillräckligt många intervjuer för att kunna 

anta att ytterligare intervjuer inte bidrar till nya fakta. Vid ett urval om fem informanter 

är detta inte rimligt att uppnå (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Valet av en 

fenomenologisk ansats bidrar till att det är informantens subjektiva erfarenheter som är 

deras upplevda sanning och verklighet. Skribenten upplevde svårigheter med att 

kombinera en fenomenologisk ansats med en tematisk analys då det blev som upplagt för 

att i första hand belysa jämförelser. Möjligtvis är det lättare att applicera en 

fenomenologisk ansats vid narrativa intervjuer eller djupintervjuer då fokuset ligger på 

informantens subjektiva upplevelser av sin livsvärld (Kvale & Brinkman, 2009). Studien 

använde sig av ett bekvämlighetsurval vilket betyder att de var de som visade i intresse 

till studien som deltog (Trost & Hultåker, 2016) vilket resulterade i att det fanns flera 

skillnader i informanternas uppväxtförhållanden, detta spelade mindre roll till följd av att 

studien baserades på subjektiva upplevelser. Intervjuguiden innehöll många frågor och 

flera av dessa kom inte till användning i uppsatsen. Det hade varit fördelaktigt med 

mindre fasta intervjufrågor då flera öppna frågor tillkom som kändes relevanta i 

intervjusituationen. En mer öppen intervjuform hade möjligtvis passat bättre för en 

fenomenologisk ansats, alternativt att redan på förhand bestämma med informanterna om 

två intervjutillfällen då detta hade gett informanterna mer tid att reflektera runt sina 

subjektiva erfarenheter och gett möjlighet att kunna ställa följdfrågor utifrån vad som 

framkom under det första intervjutillfället och få en mer samlad bild av informanternas 

erfarenheter och upplevelser. De teoretiska perspektiven (Bronfenbreners ekologiska 

systemteori och Sociala inlärningsteorin) har använts som skribentens glasögon vid 

studiens analys och det har naturligtvis påverkat analysernas utformning. Val av helt 

andra teorier hade kunnat utgöra skillnader i vad analyserna kom att belysa. Om resultatet 
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hade baserats på fallbeskrivningar av informanterna istället för att visas under 

gemensamma teman så kanske den fenomenologiska ansatsen hade haft mer styrka för 

resultat och senare analys. 

 

7:4 Förslag till vidare forskning 

I en familj där en förälder missbrukar så har skribenten fått en aning om att syskon 

reagerar olika på sin förälders missbruk. Det vore intressant att vidare undersöka om de 

finns en rolldynamik i en familj som skapar olika attityder hos syskon, samt vilken roll 

relationen med den eventuellt nyktre föräldern spelar för barnets synsätt mot den 

missbrukande föräldern. Skribenten ser även ett intresse av att studera huruvida könsroller 

spelar in när det gäller på synen av den missbrukande föräldern då det upplevs som att 

föräldrafieringen hos döttrarna, var starkare i de fall där pappan missbrukade. 

 

 

 

 

  



 

44 

 

8. Referenser 
 

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I Ahrne, 

G. & Svensson. (Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 8–16). Stockholm: Liber 

Alexandersson, K. & Näsman, E. (2015) Barndom och föräldraskap i 

missbrukets.Folkhälsomyndigheten. 

Angelöw, B. & Jonsson, T. (2000). Introduktion till socialpsykologi. Lund: 

Studentlitteratur 

Beijer, U. & Karlsson, LB. (2012) Tema: Missbruk och hemlöshet. I Karlsson, LB. & 

Piuva, K. (Red). Genusperspektiv i socialt arbete (s.153–180). Stockholm: Natur och 

kultur 

Berk, L. E. (2008). Child development (8th edn). Boston: Pearson.  

Dehn, J. (2010). Paternal Alcoholism: Consequences for Female Children. Forum on 

Public Policy Online, 2010(1). Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ

903833&site=ehost-live&custid=s3912055 

Eriksson-Zetterquist. & Ahrne, G. (2015). Att fråga folk. I Ahrne, G. & Svensson. 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (s. 34–53). Stockholm: Liber 

Erneling, C.E. (2016). Psykologi och socialt arbete. I Meeuwisse, A., Swärd, H., 

Sunesson, S. & Knutagård, M. Socialt arbete – en grundbok (s. 160–179). Stockholm: 

Natur och Kultur 

Goldberg, T. (2010a). Narkotika. s.317–369. I Goldberg, T. Samhällsproblem. (red) 

Lund: Studentlitteratur AB 

Goldberg, T. (2010b). Hur blir man Narkoman? - och hur hindrar vi det? Solna: 

Academic publishing of Sweden  

Helmersson-Bergmark, K. (2010) Alkohol. s.371–406. I Goldberg,T. Samhällsproblem. 

(red) Lund: Studentlitteratur AB 

Hjern, A., Berg, L., Rostila, M. & Vinnerljung, B. (2013) Barn som anhöriga: Hur går 

det i skolan? Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ903833&site=ehost-live&custid=s3912055
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=eric&AN=EJ903833&site=ehost-live&custid=s3912055


 

45 

 

Jennison, K. M., & Johnson, K. A. (2001). Parental Alcoholism as a Risk Factor for 

Dsm-Iv-Defined Alcohol Abuse and Dependence in American... American Journal of 

Drug & Alcohol Abuse, 27(2), 349–374. https://doi.org/10.1081/ADA-100103714 

Jones, A. L., Perera-Diltz, D.M., Salyers, K. M., Laux, J. M., & Cochrane, W. S. 

(2007). Testing Hypothesized Differences Between Adult Children of Alcoholics 

(ACOAs) and Non-ACOAs in a College Student Sample. Journal of College Counseling, 

10(1), 19-26. https://doi.org/10.1002/j.2161-1882.2007.tb00003.x 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur  

Larsson, S. & Sohlberg, P. (2014). Inledning till socialpsykologi för socialt arbete. I 

Larsson, S. & Sohlberg P. Socialpsykologi för socialt arbete (s.17–32). Lund: 

Studentlitteratur. 

Martin, J.I. (1995). Intimacy, Loneliness and Openness to Feelings in Adult Children of 

Alcoholics. Health & Social Work, 20(1), 52–59. https://doi.org/10.1093/hsw/20.1.52 

Nakken., C. (1988). Jaget och missbrukaren. Stockholm: Proprius förlag 

Näsman, E. & Alexanderson, K. (2017) Föräldrar med missbruksproblem – möten 

mellan barnens och föräldrarnas perspektiv. Uppsala: Sociologiska institutionen 

Olmsted, M. E., Crowell, J. A., & Waters, E. (2003). Assortative Mating Among Adult 

children of Alcoholics and Alcoholics. Family Relations, 52(1), 64. 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00064.x 

Park, S & Schepp, K. G. (2014). A Systematic Review of Research on Children of 

Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. Journal of Child & Family 

Studies, 23(2), 1–10. https://doi.org/10.1007/s10826-014-9930-7 

Ponder, F. T., & Slate, J. R. (2010). Family of Origin Addiction Patterns amongst 

Counseling and Psychology Students. Forum on Public Policy Online, 2010(1). 

Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?di 

Socialstyrelsen. (2012). Föräldraskap och missbruk. Västerås: Socialstyrelsen 

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former: Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber AB 

Starrin, B. & Renck, B. (1996). Den kvalitativa intervjun. I Svensson, P-G. & Starrin, 

B. (Red). Kvalitativa studier i teori och praktik (s.52–78). Lund: Studentlitteratur 

https://doi.org/10.1081/ADA-100103714
https://doi.org/10.1002/j.2161-1882.2007.tb00003.x
https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00064.x
https://doi.org/10.1007/s10826-014-9930-7
http://search.ebscohost.com/login.aspx?di


 

46 

 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I Ahrne, 

G. & Svensson. (Red). Handbok i kvalitativa metoder (s. 17–31). Stockholm: Liber 

Trost, J. & Hultåker, O. (2018). 5:e upplagan. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur AB 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Von, Tetzchner, S. (2005). Utvecklingspsykologi: Barn och ungdomsåren. Lund: 

Studentlitteratur AB 

Watt, T. T. (2002). Marital and Cohabiting Relationships of Adult Children of 

Alcoholics: Evidence From the National Survey of Families and Households. Journal of 

Family Issues, 23(2), 246–265. https://doi.org/10.1177/0192513X02023002004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 

  



 

48 

 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag söker informanter till min c-uppsats som handlar om barn till missbrukares 

upplevelser av att växa upp med en missbrukande förälder, samt vilka liknelser man 

kan se hos dem som vuxna. Är du kvinna och vet hur det är att ha en missbrukande 

förälder och har lust att låna mig en timme av din tid, hör hemskt gärna av dig till 

mig här på messenger eller per telefon 076-XXXXXXX. Ingen ersättning får utgå, men 

jag bjuder gärna på fika:) 
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Bilaga 2 

 

 

Hejsan 

Mitt namn är Johanna Lundgren och jag studerar vid socionomprogrammet på Högskolan 

i Gävle. Nu i vår så ska jag skriva mitt examensarbete på 15 hp.  Mitt syfte är att undersöka 

hur barn till missbrukare har formats av sin barndom. Vilka erfarenheter och minnen de 

har av att växa upp i missbruksmiljöer samt hur det har påverkat deras vuxna liv. 

Jag önskar att komma i kontakt med vuxna kvinnor som har levt med en förälder som har 

haft ett aktivt missbruk under deras barndom och som kan tänka sig att bli intervjuade för 

denna studies skull.   

 

Intervjuerna kommer att baseras på en färdig intervjuguide med frågor relevanta för 

studien. Du som informant har när som helst rätt att avbryta intervjun samt avböja att 

svara på frågor. Utrymme kommer även finnas för följdfrågor, samt om du som informant 

vill tillägga något du anser är viktigt att berätta. Min förhoppning är att du godkänner att 

intervjun spelas in för att underlätta senare analys. I kommande uppsats så kommer du 

som informant att vara anonym samt att all information som kan avslöja din identitet 

kommer att kodas om. Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna 

studie och så fort uppsatsen är godkänd och klar så kommer allt data samt 

inspelningsmaterial att raderas.  

Vill du medverka i min studie? I sådana fall kontaktar du mig via messenger, mail eller 

telefon, så att vi kan boka en tid för intervju. Intervjuerna planeras att genomföras under 

vecka 17 och 18 och beräknas ta omkring 60 minuter. Jag hoppas höra från dig och att du 

har tid och lust att dela med dig av dina erfarenheter. 

 

Mvh Johanna Lundgren  

Mail: Xxxxxxxx@hotmail.com 

Mobil: 076-xxxxxxx 

Handledare: Tomas Bohman  

Mail: xxxxx.xxxxx@hig.se 

  

mailto:Xxxxxxxx@hotmail.com
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Kön: 

Ålder: 

Huvudsakliga sysselsättning: 

 

Uppväxt 

1. Beskriv din ”familjebild” under din uppväxt? 

2. Berätta lite om hur ditt umgänge med kompisar såg ut under uppväxten? 

3. Hur tror du att dina vänner skulle beskriva din hemmiljö? 

4. Berätta om hur det gick för dig i skolan under uppväxten? 

5. Vilken är din högsta utbildning idag och hur har vägen dit sett ut? 

6. Vem eller vilka kunde du prata med eller anförtro dig åt under uppväxten? 

7. Beskriv din relation till den missbrukande föräldern under din uppväxt? 

8. Berätta om hur de olika inbördes relationerna i din familj, såg ut under uppväxten?  

 

Missbruk och bruk 

1. Vilken av dina föräldrar missbrukar eller har missbrukat? 

2. Beskriv hens missbruk? Vilka substanser och eller beteenden har funnits? 

3. Hur gammal var du när du förstod att din förälder hade ett missbruk? 

4. På vilket sätt har du påverkats av din förälders missbruk? 

5. Var det någon under uppväxten som samtalade om din förälders missbruk med dig? I 

så fall vem eller vilka, samt på vilket sätt? 

6. Hur tror du att din förälders missbruk har påverkat övriga familjemedlemmar? 

7. Har du fått något stöd eller hjälp, till följd av din förälders missbruk? Om, ja: Hur har 

det påverkat dig? 

8. Berätta om någon/några svåra situationer som har uppstått till följd av förälderns 

missbruk? 

9. Hur ser din förälders missbruk ut idag och hur upplever du att det påverkar dig? 
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Informantens egen relation till alkohol och andra droger 

1. Berätta om första gången du drack alkohol, hur gammal var du då? 

2. Vilka eventuella konsekvenser har ditt drickande bidragit med, före och efter 18 års 

ålder? 

3. Beskriv dina egna erfarenheter av andra droger än alkohol, vilka har du provat och 

hur gammal var du? 

4. Om du använt andra droger, i vilken omfattning använde du dessa, samt vilka 

konsekvenser har du upplevt? 

5. Missbruk kan handla om både destruktiva beteenden (t.ex. matmissbruk, 

spelmissbruk), samt en destruktiv användning av olika substanser (t.ex. alkohol och 

narkotika). Med utgångspunkt från dig själv, vilka destruktiva beteenden och eller 

destruktiv användning av substanser har du egen erfarenhet av? Berätta om de 

erfarenheter som du har. 

 

Vuxenlivet 

1. Berätta om hur din aktuella familjebild ser ut? 

2. Berätta om hur ditt liv ser ut idag. 

3. Beskriv hur dina vänskapsrelationer ser ut idag? 

4. Berätta om hur dina relationer till dina föräldrar och syskon ser ut idag? 

5. Hur upplever du att relationerna mellan dina föräldrar och syskon ser ut idag? 

6. Beskriv vilka faktorer, vändpunkter eller personer i ditt liv som har varit viktiga för 

dig? 

7. De erfarenheter som har förvärvats genom att ha en missbrukande förälder, använder 

du dig av dem idag? Beskriv hur du använder dig av dessa erfarenheter. 

 

Tidigare kärleksrelationer 

1. Har du eller har du haft en relation med någon/några som haft någon form missbruk?  

Om ja, tillämpas följande frågor: 

2. Vilken form av missbruk och vilken omfattning av missbruk rörde det sig om? 

3. Hur långt in i relationen insåg du att hen hade ett missbruk? 

4. Har du eller har du haft en relation med någon/några som haft en missbrukande 

förälder?  

Om ja tillämpas följande frågor:  

5. Beskriv hur du uppfattar att den partnern har påverkats av sin förälders missbruk? 
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6. Vilken är den partnerns högsta utbildningsnivå? 

7. Vilken är/var den partnerns huvudsakliga sysselsättning under er relation? 

8. Hur är/var din partners syn på alkohol och andra droger? 

 

Är det något du vill tillägga som känns viktigt för dig? 

 

Tack så mycket för din tid! 

 

 


