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Utifrån ett generellt kunskapsintresse behandlar studien hur barns uppväxtvillkor har 

påverkats av att växa upp i en familj där det har pågått ett alkoholmissbruk. Vi upplever att 

det är ett tabubelagt ämne i samhället idag som behöver belysas och pratas mer om. Valet av 

ämne blev därför hur vuxna barn har påverkats av att växa upp i en missbruksmiljö. 

Syftet med vår studie är att belysa och analysera hur vuxna människor har påverkats av sin 

uppväxt i missbruksmiljö samt diskutera hur deras upplevelser kan ha format och haft 

betydelse för deras liv idag. Studien är en narrativ forskning som utgår från tre livsberättelser. 

Vi har använt oss av en intervjumall för att studiens syfte och frågeställningar ska bli 

besvarade. De tre respondenterna i studien har blivit tillfrågade och gett sitt samtycke till ett 

deltagande. Resultatet analyserades och kopplades till vår teoretiska utgångspunkt- 

anknytningsteorin. Det resultat som tydligt framkommit i vår studie är att ett barns uppväxt i 

en missbruksmiljö kretsar mycket kring alkoholmissbruket. Det framgick i resultatet att 

respondenterna fick stå tillbaka mycket och fick ta ett stort ansvar i familjen. De beskrev att 

missbruket ofta hemlighölls. Resultatet visade även att varje respondent hade någon form av 

fritidsaktivitet samt en person som de kunde finna trygghet hos under uppväxten. Det visade 

att respondenterna blivit påverkade av sin uppväxt, både positivt och negativt samt att de har 

stärkts av sina erfarenheter.   
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From a general interest aspect the study looks into how a child´s upbringing has been affected 

by growing up in an alcohol abusive environment. We discovered that it is today a taboo 

subject that needs to be highlighted and talked about. Our choice of topic was therefore how 

adult children have been affected by growing up in an addictive environment.  The purpose of 

our study is to highlight and analyse how adults have been affected by growing up in an 

addictive environment and to discuss how their experiences can have formed them and also 

had an impact on their lives today. The study is a narrative research based on three life story. 

We have used an interview template so that the aim of the study and questions should be 

answered. The three respondents in the study have been requested and have given their 

consent to participation. The results were analyzed and linked to our base theory - attachment 

theory.  The result that became clear in our study is that a childs upbringing is greatly affected 

by alcohol addiction. It emerged in our study that respondents mostly took a back seat and 

had to take a lot of responsibility in the family. They described that the addiction was usually 

kept secret. Our result also showed that every respondent hade some form of recreational 

activity and also a person they felt safe with during childhood. It also showed that the 

respondents have been affected by their upbringing in positive and negative ways. Their 

experiences have strengthened them.    
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Förord  
Vi vill börja med att tillägna ett stort tack till vår handledare Lars A Svensson vid Högskolan 

Väst, Trollhättan. Din kunskap inom socialt arbete samt erfarenheter av uppsatsskrivande har 

varit värdefullt för oss. Vi tackar dig för all stöttning och vägledning under skrivandets gång! 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter i studien. Tack för ert engagemang och 

för att ni har velat dela med er av era livsberättelser, utan er hade studien inte varit 

genomförbar!  

 

Ett stort tack vill vi slutligen ge vår omgivning för den stöttning och förståelse som vi fått 

under uppsatstiden. Vi vill även passa på att tacka varandra för ett gott samarbete genom hela 

vår uppsats!  
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1. Inledning 
När är ett barn inte längre ett barn? Eller för att uttrycka sig mer exakt: När uppför sig ett 

barn inte längre som ett barn? Svar: När de lever med alkoholism. (Geringer Woititz 2002, 

sid 25) 

 

Ett barn som lever i en missbruksmiljö ser oftast ut som vilket barn som helst, de har samma 

kläder och samma frisyr som resterande barn i den åldern. Kommer inte omgivningen nära 

barnen är det svårt att lägga märke till sorgen i blicken och det fundersamma ansiktsuttrycket. 

Ett barn som lever i en missbruksmiljö tar på sig roller precis som andra barn som lever i en 

dysfunktionell miljö. Utomstående kan lägga märke till den roll som barnet tar men förstår 

inte alltid innebörden av vad rollen betyder. Det kan vara en onormalt ansvarstagande roll 

eller en roll som ”problembarn”, omgivningen kan ha svårt att se vad som ligger bakom 

rollen. Detta innebär att omgivningen kan ge beröm till den ansvarstagande och kan gnälla på 

”problembarnet” (Geringer Woititz, 2002). Det var dessa konstateranden som gjorde oss 

nyfikna att studera detta ämne vidare. Därför handlar denna uppsats om vuxna individer som 

har vuxit upp där en förälder varit aktiv i ett alkoholmissbruk.  

 

Under vår studietid har en nyfikenhet väckts av att få en förståelse för hur olika 

uppväxtvillkor kan ha påverkat ett barns barndom. Med hjälp av teori och begrepp vill vi 

uppnå en starkare förståelse inom ämnet. Studiens livsberättelser kommer främst att ta spjärn 

mot John Bowlbys anknytningsteori, för att öka vår kunskap för hur uppväxtvillkoren 

påverkar en individs livsvillkor.  

   

Detta ämne är viktigt att skriva om då det oftast tystas ner, det kan anses vara skamligt att 

växa upp i en dysfunktionell miljö. Det är viktigt att belysa ämnet och ta bort tabun kring det, 

för att fler ska våga prata om sin situation och på så sätt få stöttning och hjälp i tidigare ålder. 

Under vår sökning efter deltagande personer till vår studie har vi fått en klarare bild av hur 

vanligt dessa uppväxtförhållanden verkligen är.  

 

Ur ett samhällsperspektiv är studien viktig då ett missbruk kan ses som ett hälsoproblem och 

kan få till följd både psykiska, fysiska och sociala konsekvenser (Leissner, 1997). Barn som 

lever i en missbruksmiljö får ständigt rätta sig efter den vuxnas behov och tillstånd (Geringer 

Woititz, 2002). Uppväxt i en missbruksmiljö har fått en ökad aktualitet i samhället genom 
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skönlitteratur som även filmatiserats, Svinalängorna som är skriven av Susanna Alakoskis 

samt Mig äger ingen av Åsa Linderborg är exempel på dessa. Även att det har fått en ökad 

uppmärksamhet i samhället, behöver uppväxten i en missbruksmiljö belysas mer och studien 

är därför även intressant ur ett forskningsperspektiv. Detta för att fler personer ska få upp 

ögonen för verkligheten och lättare få en förståelse för signaler som kan kopplas till en 

dysfunktionell miljö. Precis som Geringer Woititz (2002) beskriver kan det ofta vara svårt att 

uppmärksamma barn som lever i en dysfunktionell miljö. Det finns en kunskapslucka och ett 

fåtal forskningsstudier som visar vilka signaler, som barn i en dysfunktionell miljö utger. 

Andersson, Arvidsson, Rasmusson och Trulsson (2006) är kritiska till den bristande 

forskningen inom barn i missbruksmiljö. Forskarna anser att det finns för lite forskning vad 

gäller konstellationen av föräldraskap och missbruk.          

 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv är vår studie högst relevant då socialt arbete dels verkar 

för att barn i en dysfunktionell miljö ska få hjälp och stöd. Det är viktigt att organisationer och 

verksamheter som arbetar socialt med barn har kunskap och erfarenhet, så de lättare kan tyda 

signaler från de utsatta barnen. Hjern, Berg, Rostila och Vinnerljung (2013) beskriver hur 

barn i missbruksmiljö bör få stöttning och hjälp i ett tidigt stadie. Uppväxten i en 

missbruksmiljö kan anses vara tabu från samhället och lätt tystas ner, det kan vara svårt i ett 

socialt arbete att finna de familjer som lever i en dysfunktionell miljö. Genom metoder inom 

socialt arbete kan fler barn få hjälp att våga prata om sin situation. De socialpedagoger som 

arbetar på skolor kan genom gästföreläsare och egen kunskap förmedla om missbruksmiljö till 

barnen. Det skulle då kunna bidra till att de barn som lever i dessa hemförhållanden vet att de 

inte är ensamma och vågar börja prata samt be om hjälp. Vikten av att skolan fångar upp barn 

i ett tidigt stadie är betydelsefull. Hjern, Berg, Rostila och Vinnerljung (2013) skriver hur 

barn i en missbruksmiljö ofta slutar skolan innan gymnasialnivå.     

 

Vår utgångspunkt är att en trygg anknytning är en förutsättning hos individen. Det får vi stöd i 

när vi läser Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2008). Med vår studie vill 

vi få en ökad förståelse för om våra tankar kring anknytning är en förutsättning för att lyckas i 

livet. Eller kan individer som växt upp i missbruksmiljö använda sin erfarenhet och stärkas 

utifrån situationen.    
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2. Syfte 
Syftet med vår studie är att belysa och analysera hur vuxna människor har påverkats av sin 

uppväxt i missbruksmiljö samt diskutera hur deras upplevelser kan ha format och haft 

betydelse för deras liv idag.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver vuxna människor sin barndom i missbruksmiljö? 

• Hur hanterade individerna sin situation av att växa upp i missbruksmiljö?  

• Hur ser individer som växt upp i en missbruksmiljö på hur detta har påverkat dem 

under uppväxten och senare i livet? 

 

3. Bakgrund 
För att bilda oss en uppfattning kring vad det innebär att växa upp i en familj som präglas av 

alkoholmissbruk inleder vi med att kort beskriva missbruk och dess följder. Vi kommer även 

att förklara vikten av en anknytning, då vår teoretiska utgångspunkt är anknytningsteorin. Vi 

har valt att begränsa oss till alkoholmissbruk och fortsättningsvis benämns detta som 

missbruk i vår studie.     

 

3.1 Missbruksmiljö    

Leissner (1997) skriver att alkoholen är ett av de största folkhälsoproblemen. Den höga 

konsumtionen av alkohol kan dra med sig problem som psykisk sjukdom, våld och olycksfall.  

Alkohol har en berusande effekt och påverkar vårt omdöme, vilket kan leda till att individen 

gör saker som den annars i ett nyktert tillstånd inte hade gjort. Folkhälsoinstitutet har i sin 

rapport ”Barn i familjer med alkohol – och narkotikaproblem” från 2008 gjort en 

folkhälsoenkät som visar att var femte barn i Sverige lever i en familj där det förekommer 

alkoholmissbruk. Rapportens resultat visade att 15,6 procent var män som hade en riskfylld 

alkoholkonsumtion och motsvarande för kvinnor var 7,7 procent.   

 

I en debattartikel som är publicerad av Socialstyrelsen (2015) skriver Annemarie Danon, 

avdelningschef och Merike Hansson, projektledare att leva i en missbruksmiljö kan resultera i 

stora konsekvenser på barns hälsa, skolgång och senare arbetsliv. Socialstyrelsen (2015) 

fortsätter att skriva att barn vars föräldrar missbrukar har en ständig oro i kroppen att något 
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ska hända deras mamma eller pappa. Det kan vara en oro av att någon av dem ska dö, hamna 

på sjukhus eller att de ska bli av med sitt boende. Många av dessa barn sätter sina egna behov 

åt sidan och tar stort ansvar över sina föräldrar eller syskon. Trots att socialtjänsten eller 

hälso- och sjukvården har ständig kontakt med den missbrukande föräldern så är det lätt att 

barnets behov inte upptäcks förrän barnet själv har fastnat i ett missbruk. Socialstyrelsen 

(2015) fortsätter att beskriva att risken för dessa barn är sju gånger högre att själva fastna i ett 

missbruk än vad barn som växer upp i ett icke missbrukande hem. Barn som lever i 

missbruksmiljö tar stort ansvar hemma och ser ofta till sina föräldrar att de mår bra. För en 

mindre del av barn har ansvaret hemma gått så långt att de dagligen tvättar och klär på en 

förälder. Barnen ber sällan om hjälp om de har problem med läxor och skolarbete. De har 

svårare att delta i olika fritidsaktiviteter och utveckla eget socialt nätverk då de kan ha svårare 

att lämna hemmet. 

 

3.2 Anknytning 

Myndigheten Barnombudsmannen har som uppdrag att varje år ge ut en årsrapport. 

Årsrapporten ”klara, färdiga, gå!” 2007 var resultatet av flera kollegors arbete och den 

handlar om de små barnens rättigheter. Barnombudsmannen skriver i årsrapporten från 2007 

att under de första levnadsåren är det viktigt att barnet får en god och trygg relation för att få 

ett skydd mot framtida prövningar och det kan vara en förutsättning för att utveckla psykisk 

hälsa. Barnombudsmannen (2007) fortsätter att beskriva hur en tidig anknytning kan ge en 

trygghet för resten av livet. Barn som vid ett års ålder har upplevt en trygg anknytning, visar 

sig vara mer sociala och uppmärksamma. Dessa barn har även lättare att i lek och samspel 

visa ett engagemang med andra barn jämfört med de barn som har fått en otrygg anknytning. 

En otrygg anknytning kan ge svårigheter att klara av påfrestande situationer som uppstår i 

livet. Ett adekvat samspel mellan barn och föräldrar kan ses vara en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna i spädbarnsålder, eftersom detta samspel är av stor vikt i en utveckling av en 

trygg anknytning. Det är viktigt att den vuxna knyter an till spädbarnet och har den vuxna av 

olika skäl på något sätt varit frånstötande eller otillräcklig, kan olika grader av otrygg 

anknytning utvecklas. En viktig del för att inte utveckla en otrygg anknytning är även att vara 

lyhörd på barnets signaler och ge gensvar (Barnombudsmannen, 2007).  
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3.3 Levnadsförhållanden 

Statistiska centralbyrån redovisar i sin rapport från 2005 ”Barns villkor” – 

levnadsförhållanden rapport 110, hur barn och ungas levnadsförhållande uttrycker sig vad 

gäller skola, familjerelationer, boende, hälsa samt fritidsaktiviteter. Det är en kartläggning om 

barns uppväxtvillkor där material främst samlades in genom personliga intervjuer med barn 

mellan 10-18 år. Rapporten är framställd av Jessica Persson och Ingrid Sjöberg. Rapporten 

visar dels att barnen ställer höga krav på sig själva när det gäller resultat och prestation i 

skolan. Nio av tio barn känner sig trygga i skola, det framkommer dock att vissa barn blir 

kränkta. Det framkommer även att tre av fyra barn lever i en familj med båda sina föräldrar. 

Flera av barnen upplever att det finns en bra relation till sina föräldrar. Resultatet visar att 

barnen oftast vänder sig till sin mamma vid oro eller bekymmer. På fritiden ägnar de flesta 

barn sig åt någon form av aktivitet och flertal umgås även med vänner. Barnen visar ofta ett 

glatt humör och att det är nöjda med tillvaron och sig själva. Däremot uppger flickor i en 

högre grad än pojkar att de kan känna sig ledsna och nervösa vid ett flertal tillfällen. Det är 

även vanligare att flickor har magont, huvudvärk och känner stress.  

 

4. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Sökandet av tidigare forskning 

har hämtats från sökmotorer som finns tillgängliga på Högskolan Västs hemsida. Primo 

databas är den sökmotor som används flitigast men även ProQuest, SwePub samt Google 

Scholar. De sökord som vi har använt oss av är anknytning, barn och missbruk. Vi har även 

använt oss av engelska sökord såsom attachment, children och addiction. 

Urvalet som vi valde att fokusera på var den tidigare forskning som vi ansåg kunde vara till 

hjälp för att läsarna ska få en bredare förståelse och att resultatet av vår studie ska stärkas 

samt att urskilja kunskapsluckor inom ämnet. 

 

4.1 Anknytning 

Professor Van den Boom (1995) är rektor och forskare vid universitet i Amsterdam. Van den 

Boom forskar om tidiga barndomens utveckling samt psykopatologi. Hon beskriver vikten av 

en trygg anknytning i sin studie där ett färdigt träningsprogram har utvecklats för att förbättra 

samspelet mellan barn och föräldrar. Studien visade att ett samspel innefattar minst två 

individer som tillsammans bidrar till samspelets värde. Van Ijzendoorn (1995) är professor 

och arbetar vid universitet i Leiden och har genom sin forskning om desorganiserad 
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anknytning kommit fram till en central betydelse. Denna betydelse är att föräldern själv 

förstår sin egen skildring inom anknytning. Det innebär att barnets anknytning och förälderns 

lyhördhet kan kopplas samman med föräldrarnas mentala syn på anknytning (Van Ijzendoorn, 

1995).  

 

Iwaniec (2006) är professor i socialt arbete och har tidigare varit chef för institutet för 

forskning vid Queen University Belfast. Forskaren har använt sig av fallstudier för att studera 

känslomässiga och fysiska men som barn i en dysfunktionell miljö kan bära på. Forskaren 

beskriver att när ett barns grundläggande psykiska och fysiska behov inte uppfylls kan 

organiska skador uppkomma. Undernäring, försummelse och vanvård kan ge stora följder för 

ett barns kropp i utveckling (Iwaniec, 2006). Garbarino (1993) är professor i humanistisk 

psykologi och har gjort en studie som innefattar en konceptuell ram för att förstå frågor som 

rör ett barns utveckling. Studien visar att varje barn har ett behov av att få ett emotionellt 

bekräftande.  

 

Andersson (2014) skriver i sin masteruppsats ”Jag hade många roller när jag var liten”, att 

barn som växer upp i en missbruksmiljö kan uppleva en ensamhet i barndomen. 

Masteruppsatsen är en retrospektiv studie som har gjorts i Trondheim, Norge. Andersson 

(2014) skriver att barn som har haft en otrygg anknytning under sin uppväxt har få och ibland 

inga människor runt sig, som de kan vända sig till och prata med. Detta kan ha bidragit till att 

många barn känner sig ensamma. Efter att ha intervjuat personer som har vuxit upp i ett 

missbrukarhem, visade resultatet att personerna som deltog tryckte undan sina känslor och 

släppte inte in någon på djupet. Detta skulle bara ha skapat en ännu större otrygghet. Barnen 

med en omsorgssvikt och otrygg anknytning är ofta ensamma i den plats som ska förknippas 

med trygghet (Andersson, 2014).  

 

El-Sheikh och Buckhalt (2003) arbetar som professorer vid Auburn University och de 

beskriver i sin studie att barns anknytning till båda sina föräldrar påverkas på samma sätt som 

föräldrarnas missbruk. En kvantitativ studie genomfördes där jämförelsen hos barn till 

missbrukande förälder gentemot barn till icke missbrukande förälder analyserades. Totalt 

innefattade studien 216 barn mellan 6-12 år, av dessa var 110 pojkar och 106 flickor. Studien 

visade en stor skillnad, vilket gav resultatet att missbrukande föräldrar har visat sig ha en 

negativ influens på barnens anknytningsförmåga till sina föräldrar. Sociala- och 

attitydproblem hos barn kan tydligt ses ha en koppling till en otrygg anknytning. Studiens 
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resultat visade att en trygg anknytning till åtminstone en av sina föräldrar bidrar till en 

skyddande miljö för barnet (El-Sheikh och Buckhalt, 2003).  

 

Summerar vi den tidigare forskningen tyder den på att en trygg anknytning är en viktig grund 

för ett barns uppväxt. Ett samspel mellan barnet och förälder är av stor vikt och kan vara en 

skyddande faktor för barnet. Forskningen har visat att det finns en skillnad mellan barn till 

missbrukande föräldrar gentemot icke missbrukande föräldrar. Det visar att det finns negativa 

mönster vad gäller anknytning och missbrukande föräldrar. En otrygg anknytning kan ge 

många följder och kan påverka barnets utveckling och framtid.  

 

4.2 Barn och föräldrar i missbruksmiljö 

Andersson, Arvidsson, Rasmusson och Trulsson (2006) skriver att svensk forskning inom 

konstellationen av föräldraskap och missbruk är relativt liten. Forskarna fortsätter att skriva 

att i den mån det finns studier om detta handlar det främst om moderskap och missbruk. 

Lindstein (1995) påtalar att det finns få studier i Sverige som handlar om hur barns 

utveckling, välbefinnande samt levnadsvillkor påverkas av sina föräldrars missbruk.  

 

Hjern, Arat och Vinnerljung (2014)  skriver i en FoU rapport i projektet ”Barn som 

anhöriga”. Det är en rapport av CHESS vid Stockholms universitet/ Karolinska institutet, 

som har gjort ett samarbete med institutionen för socialt arbete. Forskarna skriver att barn 

som växer upp i en missbruksmiljö är en högriskgrupp för att psykisk ohälsa, bidragsberoende 

samt kriminalitet ska utvecklas i tidig vuxen ålder. En viktig aspekt att ha med sig är att de 

individer som har störst risk för ohälsa i högriskgruppen är de som har varit i kontakt med 

socialtjänsten under sin barndom. Hjern, Berg, Rostila och Vinnerljung (2013) har arbetat i 

projektet ”Barn som anhöriga”, som även den är en rapport av CHESS samt institutionen för 

socialt arbete via Stockholms universitet. Forskarna skriver att det vanligaste för barn som 

växer upp i en missbruksmiljö är att de lämnar skolan efter grundskolan och inte studerar 

vidare på gymnasialnivå. Studien visar att dessa barn hade lägst meritvärde i skolan. 

Forskarna fortsätter att skriva att barns utveckling och hälsa kan påverkas av sina föräldrars 

missbruk under alla faser av barnens liv. I Sverige har åtta procent en förälder som har fått 

vård på grund av sitt missbruk eller sin psykiska sjukdom. Tre procent av barnen stannar 

hemma från skolan minst en gång i veckan för att det måste ta hand om någon i sin familj. 
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Barn med dessa hemförhållanden bör få hjälp och stöttning i ett tidigare skede menar 

forskarna. 

 

Andersson (1984) är professor i socialt arbete och gjorde en långtidsuppföljning på ett 

barnhem. Det kom fram att föräldrarnas missbruk har stor betydelse för barnets hela barndom 

och inte bara under placeringen på barnhemmet. Leifman och Raninen (2014) forskar och 

arbetar för centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har gjort en kartläggning i 

sin rapport ”Föräldrar i missbruks- och beroendevård” som handlar om hur föräldrar i 

missbruks- och beroendevård hanterar sitt föräldraskap. Utifrån deras studie där 1083 

föräldrar deltagit fanns en majoritet av män och där de flesta var mellan 30-49 år gamla. 

Omkring hälften av deltagarna uppgav alkohol som sitt huvudsakliga missbruk. Av dessa 

föräldrar svarade majoriteten att deras upplevelse av vardagen är att den fungerar ganska eller 

mycket bra. De negativa upplevelserna från vardagen är dels då föräldrarna har svårt att få 

pengarna att räcka till för barnens behov, men även saker som läxhjälp och bokläsning. I 

studien besvarade även föräldrarna frågor på hur de upplever relationen till sina barn. De 

föräldrar där alkohol är det huvudsakliga missbruket upplever majoriteten en dålig relation till 

barnen och ett fåtal ansåg att barnen har mycket egna problem (Leifman och Raninen, 2014). 

 

Raninen och Leifman (2014) redovisar i rapporten ”Barn till föräldrar i missbruks- och 

beroendevård”- en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd nummer 143 att barn 

som lever med föräldrar som missbrukar löper större risk att utveckla ångest, depression samt 

framkalla ett eget missbruk. Reich, Earls, Frankel och Shayka (1993) har i sin studie 

”Psychopathology in children of alcoholics” kommit fram till att uppförandestörning hos 

barnet kan lätt kopplas samman med alkoholmissbruk hos föräldrarna. Resultatet påvisade att 

barnen till alkoholiserade föräldrar låg i riskzon för att drabbas av ångest även att de inte hade 

en högre signifikans av depression. Barnen till föräldrar med missbruksproblematik i studien 

visade på att ha en större konsumtion av alkohol (Reich, Earls, Frankel och Shayka, 1993). 

 

Kroll (2004) är forskare inom socialt arbete på University of England. Barn i 

missbruksfamiljer uppmanas tidigt att inte prata med utomstående om familjens problem. När 

barnen har förstått att föräldrarna är missbrukare så är det ändå inte accepterat att prata om. 

Missbruket hemlighålls och förnekas för omgivningen. Många barn utvecklar känslor som 

rädsla och skam för att utomstående och samhället ska få en inblick i familjen, samtidigt som 

barnen önskar att någon ska upptäcka den egentliga situationen. Barn i missbruksfamiljer 
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känner sig ofta avvisade och oönskade då de ständigt har en känsla av att vara uteslutna. 

Barnen förlorar inte bara känslan av tillit och kärlek inom familjen utan även en förlust av 

självförtroende och självkänsla. Barnen har svårt med en ”normal” livsstil då det är svårt att ta 

hem kompisar, eftersom de inte vet vilket skick föräldern är i. Ovissheten hos barnets förälder 

är konstant närvarande. Barn i en missbruksmiljö är ofta osäkra i situationer som andra barn 

kan ta för givet (Kroll, 2004).  

Summerar vi den tidigare forskningen i en missbruksmiljö tyder den på att ett missbruk har en 

stor påverkan på barnet och övriga familjen. Barnen får ta ett stort ansvar och hemlighåller 

ofta familjens situation, vilket innebär att de kan bli exkluderade i samhället på grund av att 

barnen känner skam och rädsla. Det är lättare för barn i missbruksmiljö att hamna i ett 

missbruk själva senare i livet. Missbruket påverkar barnets skolgång, då det har visat sig att 

barnen som lever i missbruksmiljö får ett lägre meritvärde. Den tidigare forskningen 

resulterar i ett kunskapsläge som visar att barn i missbruksmiljö till största del påverkas 

negativt av sin uppväxt. Vilket kan bidra till ett förhastat tankemönster vad gäller studiens 

resultat.  

 

4.3 Resilienceforskning 

Andersson (2008) beskriver resilience och vad som återkommer inom detta. Inom resilience 

är det viktigt att ha nära relationer till stöttande vuxna samt bra skolor med kontakt med 

professionell personal. Det finns olika sätt att se på resilience och hur det definieras för 

individer i risk. Det kan definieras som att barn i risk måste klara sig bra inom flera olika 

områden i livet. Det kan även vara att barn kan klara sig bra inom ett område och vara 

medelmåttig i de andra. Definitionen av resilience måste vara tydlig för att upptäcka barn i 

riskmiljö. Att klara skoluppgifter och få bra betyg kan tillhöra den ena definitionen där barn 

klarar sig bra inom ett område. Istället blir den sociala kompetensen och kompisrelationer 

lidande. Barnen som visar framgång i skolan kan tampas med depression, posttraumatisk 

stress-syndrom och psykologiska svårigheter. Positiv anpassning inom resilience kan hos 

småbarn resultera i beteende som visar på en trygg anknytning till sin omsorgsperson, trots 

förhållande i riskmiljö. Hos skolbarn kan det istället ses vara positiv skolgång eller bra 

relation med vänner (Andersson, 2008). 
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Andersson (2008) fortsätter att beskriva att barn som lever i missbruksmiljö tillhör en 

riskgrupp. Det behöver dock inte betyda att de enskilda barnen som ändå klarar sig bra 

behöver stämma överens med resilience. Barnen kan ha haft en svår uppväxt men ändå haft en 

välfungerande mamma eller annan släktning i sin närhet. Risker som barnet har genom sin 

uppväxt behöver inte resultera i negativ utgång, men signaler som barnen utger kan vara av 

värde för att minska risken för ohälsa.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt att redovisas. Vi har utgått från 

anknytningsteorin som en central del i vår studie, då det är en teori som kan användas för att 

dra kopplingar till uppväxtförhållandenas påverkan. Tidigare studier har visat att anknytning 

har en stor påverkan på ett barns liv. Anknytningsteorin är bred och omfattande och kan 

styrka studiens syfte och frågeställningar samt dra kopplingar till resultatet. Det finns ett antal 

sociologiska teorier som hade varit relevanta för vår studie. Det hade varit intressant att 

förslagsvis studera hur generationer och olika kapital kan ha betydelse för uppväxtvillkoren. 

Det hade dock blivit allt för omfattande och på grund av den tidsram som vi hade till 

förfogande valde vi att endast fokusera på anknytningsteorin.     

  

5.1 Anknytningsteori  

John Bowlby föddes 26 februari 1907 och var en brittisk psykoanalytiker som redan på 1930- 

talet intresserade sig för emotionella svårigheter som barn på barnhem och andra institutioner 

visade. Bowlby menade att barn som inte har fått tillfälle att knyta an till en vuxen individ 

under sin uppväxt kan få emotionella störningar då de inte fått tillfälle att forma en 

anknytning (hämtat från Hwang och Nilsson, 2011). 

 

Bowlbys centrala del i anknytningsteorin handlar om att varje människa är i behov av andra 

människor för att överleva. Barn föds med ett medfött behov som innebär att de söker 

anknytning och närhet till dennes närmsta individer i omgivning för att på så sätt få omsorg, 

trygghet och skydd (hämtat från Hwang och Nilsson, 2011).  

 

Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2008) skriver att Bowlby menar att en 

viktig förutsättning för att ett barn ska kunna utveckla sitt anknytningssystem är att barnet har 

någon person som de kan knyta an till samt att det finns någon som tar hand om barnet. 
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Broberg m.fl. (2008) fortsätter att beskriva att Bowlby menade att barn har medfödda behov 

till anknytning. Hindberg (2013) skriver att spädbarn alltid knyter an, oavsett om föräldern 

brister i lämplighet. Att barnen knyter an till sin förälder behöver inte betyda att föräldern inte 

brister i sin omsorgsförmåga. Nedan kommer vi att presentera olika begrepp inom 

anknytningsteorin som vi kan koppla till vår studie.  

 

5.1.1 Trygg anknytning 

Hindberg (2013) beskriver att en anknytning kan vara trygg och studier har visat att ungefär 

60-70 procent av spädbarn utvecklar en anknytning som är trygg till minst en av sina 

föräldrar. Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2008) beskriver att om ett 

barn får beskydd och trygghet i sökandet av närhet från sin förälder så bildas en trygg 

anknytning mellan barnet och föräldern. Forskarna fortsätter att beskriva att om ett barn söker 

efter trygghet, tröst och beskydd och barnet får det av sin förälder är anknytningen trygg.  

 

Wennerberg (2013) skriver att en djupare uppfattning om den trygga anknytningen är den 

starka kopplingen som finns till känslomässig självreglering och psykiskt välbefinnande. Det 

blir betydelsefullt för de som vill lära sig mer om människors förutsättningar, att människor i 

vuxen ålder styrker sin differentiering samt en förmåga att kunna hantera olika kriser som 

uppstår i livet. Wennerberg (2013) beskriver att en trygg anknytning kan ses som en 

förutsättning för psykiskt välbefinnande och psykisk hälsa. När en anknytning tryggas tidigt 

har forskning visat att det finns ett samband mellan det och en positiv självbild, god förmåga 

att arbeta i grupp, kompisrelationer, stresstålighet samt prestationer inom inlärning. Det som 

bildar själva kärnan i en trygg anknytning är barnets förhoppning, som är baserad på 

underförstådda minnen av det emotionella samspelet i relationen mellan förälder och barn. 

Föräldern kommer finnas där för barnet som tröst, skydd och stöd i händelser som barnet 

upplever som fara. En trygg relation främjar barns öppenhet att utforska världen samt 

expanderar barnens bemästrande av miljön (Wennerberg, 2013). 

 

5.1.2 Otrygg/ambivalent anknytning 

Lennéer-Axelsson (2010) beskriver utifrån Bowlby att i en otrygg anknytning försöker barnet 

ständigt att nå sin förälder med förväntningar om en trygg anknytning. Ett barn som växer upp 

i en otrygg/ambivalent anknytning kan bli svartsjuk, krävande och kontrollerande. 

Wennerberg (2013) skriver att barn som har en otrygg/ambivalent anknytning har misslyckats 
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med den första uppgiften inom utveckling nämligen grundläggande tillit. Detta för att deras 

behov har avvisats. Det kan ses som ett övergivande av barnets drivkraft och verkliga själv 

och istället har de utvecklat brist på förtroende, både mot andra och det egna självet.  

 

Wennerberg (2013) fortsätter att skriva att det som kan ses som kärnan i en otrygg/ambivalent 

anknytning är att det kan vara en inre känsla av övergivenhet som blir kraftfulla 

känslostämningar i anknytningen. Det kan visa sig genom ilska, rädsla, sorg och skuld. En 

grund som barn med otrygga/ambivalenta anknytningar kan känna är att de är oskyddade i 

världen som de lever i (Wennerberg, 2013). 

 

Lennéer-Axelsson (2010) skriver att barn med en otrygg/ambivalent anknytning har ofta en 

svårighet att behärska problem som uppstår i livet. De kan lätt förstora upp hot samt olika 

faror som finns runtomkring dem. Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson 

(2009) skriver att barn i en otrygg/ambivalent anknytning ofta visar en stark längtan av att få 

kontakt med sin förälder. Barn visar ofta sig mer intresserade av anknytningen som är 

föräldern än att utforska det som finns runtomkring. 

 

5.1.3 Otrygg/undvikande anknytning 

Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2009) skriver att barn med en 

otrygg/undvikande anknytning inte använder sin förälder som en trygg bas, utan kan själva 

utforska miljön runtomkring sig. Om barnet varit ifrån sin förälder och sedan återförenas, så 

kan barnet till en början undvika kontakt med sin förälder. Ett barn med en anknytning som är 

otrygg/undvikande kan hantera en separation utan att börja gråta. När föräldern kommer 

tillbaka kan barnet titta bort för att undvika ögonkontakt eller vända bort sig från föräldern.    

Broberg m.fl. (2009) fortsätter att skriva att skillnaden mellan en trygg och undvikande 

anknytning inte är om barnet börjar gråta vid separationen utan om hur barnet reagerar när 

föräldern kommer tillbaka. Det kan vara att barnet hälsar och tittar mot sin förälder eller 

undviker det vid återföreningen. Ett barn i en otrygg/undvikande anknytning kan visa ett 

större intresse av att utforska leksakerna, än att uppmärksamma sin anknytning. Barnet kan 

känna en ängslan av en separation från föräldern, men vågar inte visa det då en risk kan finnas 

att barnet blir avvisat av föräldern. Barnet blir då mer ängsligt än tidigare (Broberg, Risholm 

Mothander, Granqvist och Ivarsson, 2009).  

 

12 
 



Wennerberg (2013) skriver att om barnet har undvikande anknytningen så visar föräldern ett 

avvisat beteende mot sitt barn som söker närhet. Barnets sökande efter närhet kan avvisas av 

föräldern genom ilska och hot om bestraffning. Samtidigt kan föräldern uppmuntra sitt barn 

till att hålla tillbaka sitt närhetsbehov samt visa självständighet. Vid iakttagelse i en situation 

som är främmande så är barns underförstådda förhoppning om att föräldern inte kommer att 

finnas där stor och istället bli avvisade och öka avståndet mellan dem. De undermedvetna hos 

barn med otrygg/undvikande anknytning är att eftersträva närhet hos sin förälder vid rädsla, 

men kan då riskera att föräldern ökar avståndet mellan sig och barnet. Barnet stänger istället 

av och därför ökar inte avståndet mellan föräldern och barnet (Wennerberg, 2013).    

 

5.1.4 Otrygg/desorganiserad anknytning 

Hindberg (2013) beskriver otrygg/desorganiserad anknytning som den allvarligaste formen i 

en bristande anknytning. Den anknytningen kan uppstå när ett barn utsätts för fysisk eller 

psykisk försummelse eller misshandel. Den desorganiserade anknytningen kan vara en 

riskfaktor för att utveckla psykiska sjukdomar längre fram i livet. Det som kan påverka 

anknytningen negativt är våld och konflikter mellan föräldrarna, missbruk, psykisk sjukdom 

samt utvecklingsstörning hos den ena eller båda föräldrarna. En förälder som lider av ångest, 

depression samt är reserverad mot sitt barn är förutsättningarna dåliga till att skapa en god 

anknytning (Hindberg, 2013).    

  

Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2009) skriver att barn som har en 

otrygg/desorganiserad anknytning är ett kännetecken att under de två första åren inte kan visa 

några strategier för att få sina primära behov av skydd och närhet tillfredsställda. Barnets 

stora beroende av de personer som barnet knutit an till, som inte kan ta hand om barnet och 

skydda det så reagerar barnet oftast starkt. Barnet kan känna en skyddslöshet och det visar sig 

i ett falskt yttre av att vara vilsen i en situation som är främmande. Broberg m.fl. (2009) 

fortsätter att beskriva att det kan vara svårt att identifiera en otrygg/desorganiserad anknytning 

då barnen visar olika beteenden inom den anknytningen. När ett barn visar tydliga tecken på 

att söka närhet men direkt efter visar ett starkt undvikande beteende, så visar barnet en 

inkonsekvent handling som visar på att barnets handlingar är desorganiserat. Broberg m.fl. 

(2009) beskriver att växa upp i en otrygg/desorganiserad anknytning kan innebära att 

samspelet mellan barnet och föräldern är grundat på rädsla. Det kan ses tydligt i 
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missbruksfamiljer. Föräldrarna kan själva bära på traumatiserade händelser och upplevelser 

som kan leda till att omsorgsförmåga brister.   
 

5.2 Resonemang kring teori 

Med stöd av det vi redovisar kring anknytningsteorin så är detta en relevant teori att använda i 

vår studie. I en dysfunktionell miljö brister ofta omsorgsförmågan och en otrygg anknytning 

kan vara ett faktum. Förutsättningar för en trygg anknytning är en stabil miljö och ett samspel 

mellan förälder och barn. Vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning belyser vikten 

av en trygg anknytning och påvisar att en otrygg anknytning kan ge följder, även senare i 

livet. Utifrån våra frågeställningar ser vi att anknytningsteorin kan styrka förståelsen av våra 

resultat i den egna studien. Genom att göra kopplingar mellan studiens respondenter och 

teorins olika anknytningsmönster, kan vi analysera hur och om uppväxtvillkoren tillsammans 

med anknytningen har påverkat individen. En kritisk aspekt av att endast använda 

anknytningsteorin är att teorin lägger mycket fokus på stunden efter förlossning och barnets 

första år. Att leva i en missbruksmiljö är något som påverkar barnet under hela uppväxten. Att 

styrka anknytningsteorins ”svagheter” och stötta upp med en teori som lägger lika mycket 

fokus på senare skeden kunde varit till fördel. Anknytningsteorin är en relativt bred teori där 

den centrala delen ligger på de olika ingångarna som trygg respektive otrygg anknytning. 

Studien begränsades till denna teori för att styrka vikten av en trygg anknytning under 

uppväxten.  

 

6. Metod  
I detta avsnitt beskriver vi vår metod med hjälp av sex underkategorier- val av metod, urval, 

genomförande, bearbetning och analys, validitet och reliabilitet samt etiska riktlinjer.  

 

6.1 Val av Metod  

Studiens syfte är att belysa och analysera hur vuxna människor har påverkats av sin uppväxt i 

missbruksmiljö. Vi fokuserar vår studie på livsberättelser där utgången resulterat i olika 

livsöden för respondenterna. Utifrån frågeställningarna och syftet kom vi fram till att en 

narrativ undersökning och hermeneutisk tolkning var en passande metod för att kunna 

genomföra vår studie. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att genom hermeneutiken 

analyseras tolkningen av texter och den centrala delen är att tolka mening som har betydelse 

14 
 



för det som efterfrågas. Författarna fortsätter att beskriva att en narrativ intervju fokuserar på 

berättelser som respondenterna delar med sig av. Det kan vara spontana historier från 

respondenten men också historier som forskarna önskar ta del av. Vi har använt oss av en 

intervjumall (bilaga 3) för att livsberättelserna skulle hamna inom ramen för vårt syfte med 

studien. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att händelser i människors liv har en historisk 

gestalt, vilket innebär att varje händelse blir till minnen som kan ses återberättas i form av en 

historia. En livsberättelse är därför en relevant metod då vi vill studera våra respondenters 

barndom, alltså en form av historia. Vi använde livsberättelser på grund av att vi ville ha 

spontana berättelser som inte är så strukturerade för att på så sätt få en mer betydelsefull 

studie. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur forskare i en narrativ studie kan inleda 

intervjun med stödfråga för att på så sätt få en start på en livshistoria. En nackdel med att 

använda en narrativ ingång kan vara att en historia är stor och att fånga det väsentliga på en 

intervju kan vara svårt. Fördelen i detta sammanhang är att respondenten inte blir styrd i sitt 

berättande och därför kan spontana händelser framkomma.  

 

6.2 Urval  

Urvalet som vi har gjort till vår studie är att vi har begränsat oss till alkoholmissbruk hos den 

ena föräldern. Vi använde oss av respondenter som har haft samma uppväxtförhållanden där 

pappan i familjen hade ett alkoholmissbruk. Sökning efter personer som ville ställa upp i vår 

studie gjordes genom förfrågningar till vår omgivning samt sökning på internet. Vi tillfrågade 

de personer som vi ansåg var lämpliga och som vi trodde hade en vilja att delta i studien. 

Danemark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2010) beskriver att i ett subjektivt urval så väljer 

forskaren själv sina intervjupersoner, men personerna har i sin tur en valmöjlighet att delta.  

 

Av de som har deltagit i vår studie är två personer kvinnor och en person man. Då vår studie 

inte fokuserar på ett genusperspektiv anser vi att det ojämna antalet man/kvinna inte har 

någon betydelse för vårt resultat. Vi valde att leta efter personer med lika uppväxtvillkor men 

som har tagit erfarenheten till olika liv idag. Vårt val av respondenter kan innebära att de kan 

se på sin medverkan på olika sätt, både vad gäller anonymitet samt känsliga minnen som 

kommer upp. Vår tanke från början med studien var att vi ville ha en mycket tydlig kontrast 

mellan respondenternas funktionella liv idag. Men då det är ett ämne som är känsligt och svårt 

att hitta individer som ville delta i studien, fick vi ändra vår tanke gällande en tydlig kontrast i 

15 
 



vuxna livet. Vi kan se en kontrast mellan våra respondenter, dock inte lika tydlig som vår 

tanke var från början.   

 

I studien så har tre personer medverkat och berättat sina livsberättelser. Respondenterna är 

bosatta runt om i Sverige och har olika åldrar. Intervjuperson 1 är 23 år, intervjuperson 2 är 

49 år och intervjuperson 3 är 63 år. Åldersskillnaden har vi valt att inte lägga stort fokus på i 

studien, dock kan det vara av intresse att se om uppväxten i olika generationer har haft 

betydelse. Vi kommer benämna våra respondenter följande: intervjuperson 1 (respondent 1), 

intervjuperson 2 (respondent 2) och intervjuperson 3 (respondent 3).  

 

6.3 Genomförande  

Inför intervjuerna skapades en mall (bilaga 3) med övergripande frågor, för att hålla struktur 

under livsberättelsen. Dessa frågor var ett stöd för oss för att studiens syfte och 

frågeställningar skulle bli besvarade. Frågorna utarbetades genom att dra koppling mellan 

vald teori och det aktuella kunskapsläget utifrån den tidigare forskningen. De frågor som 

intervjumallen innehöll influerades genom att ha frågeställningar, syfte, vald teori och den 

tidigare forskningen i åtanke. Kvale och Brinkmann (2014) menar att oavsett vad för slags 

intervju som görs i studien bör en intervjuguide av någon form skapas.  

 

Efter att vi tagit kontakt med respondenterna och de tackat ja till ett deltagande, bestämdes en 

tid och plats för genomförandet av intervjun. Inför intervjun skickades ett informationsbrev 

(bilaga 1) och vid intervjutillfället fick varje respondent skriva under ett samtycke (bilaga 2) 

för deltagande. De intervjuer som har genomförts är med tre respondenter och tog mellan 55 

till 90 minuter. Vi träffade våra respondenter på olika platser som de själva fick välja. 

Samtliga intervjuer med våra respondenter spelades in efter samtycke. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en diktafon och för att vara på den säkra sidan även en smartphone. Då 

intervjuerna var slutförda påbörjade vi transkriberingen av materialet. Vi har båda deltagit vid 

alla intervjutillfällen då vi anser att respondentens icke verbala uttryck även kan tillföra 

mycket till studiens tolkningar. Samtalsledare under intervjuerna var vi båda, men före varje 

intervju bestämde vi vem av oss som skulle inleda intervjun.  

 

Förutom en inledande fråga använde vi oss av en intervjumall (bilaga 3) för att få en något 

strukturerad intervju och för att hålla oss inom ramen för vad som är relevant för vår studie. 
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Kvale och Brinkmann (2014) anser att forskare kan bli så kallade medskapande av historien 

genom nickningar, gester och följdfrågor för att fortsätta få relevant information. I en narrativ 

studie och en så kallad livshistoria handlar det mycket om att intervjuaren till största del är 

tyst och inte avbryta mer än nödvändigt. Under intervjuerna försökte vi att låta 

intervjupersonerna tala till punkt och inte stressa fram några svar. Vi kände att det ibland var 

svårt att inte påbörja en ny fråga för tidigt. Våra intervjupersoner var ibland tysta och då är det 

viktigt att denna tystnad får vara och inte en ny fråga kommer direkt. Vi bekräftade våra 

intervjupersoner berättelser genom nickningar och andra gester.   

 

6.4 Bearbetning och analys 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vikten av analysera livsberättelser och att det kan 

göras på olika sätt. Författarna skriver om de sex komponenterna som används för att 

analysera en narrativ metod, sammanfattning, orientering, komplicerande handling, 

utvärdering av de centrala detaljerna, upplösning samt coda. Dessa komponenter har vi använt 

oss av och haft i åtanke under vår bearbetning och analysprocess. Under studiens har vi 

förutom genomförandet av intervjuer även samlat in tidigare forskning samt relevant 

litteratur. Vi har läst igenom allt vårt material och gallrat ut oväsentlig fakta för att 

tillsammans med intervjuerna få ett slutgiltigt resultat. I vårt resultat har vi tagit hjälp av 

litteratur samt tidigare forskning, för att kunna styrka det som framkommit under intervjuerna. 

Litteraturen har tillsammans med materialet från intervjuerna varvats för att få en röd tråd och 

ett starkt resultat. För att på ett tydligt sätt strukturera upp vårt resultat valde vi att använda 

oss av våra frågeställningar som underrubriker. Detta för att styrka intervjuernas material och 

för att på ett tydligare sätt besvara studiens syfte och frågeställningar.     

  

Efter våra intervjuer så transkriberades allt material ordagrant för att få en så detaljerad 

information som möjligt och för att inte viktig fakta skulle gå förlorad. Vi valde att inte föra 

några anteckningar under intervjun för att inte störa respondenterna. Johansson (2005) menar 

att transkriberingen ska ses som en fas i sig, det är en viktig del och ”regler” för 

transkriberingens upplägg kan vara bra att förhålla sig till. Vi har lagt ner mycket tid och 

engagemang på våra transkriptioner. Det har bidragit till att vi kunnat strukturera upp vårt 

material på ett bra sätt för att få fram det mest väsentliga i studien. Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver att det är viktigt att tänka på att intervjumaterialet bör vara användbart för 
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studien samt att skydda sina intervjupersoners identitet. Vi har varit överens om hur denna fas 

ska gå tillväga för att stärka studiens empiri och skydda våra intervjupersoners identitet.  

Vi läste vårt material som framkommit vid intervjutillfällen och sedan diskuterade vi fram det 

som var särskilt relevant för studiens syfte och frågeställningar. Det materialet placerades 

sedan in under våra frågeställningar för att vi skulle kunna strukturera upp materialet som 

uppstått på ett tydligt sätt. Arbetet med studien har varit en process som växlat mellan läsning 

av material och skrivande. Johansson (2005) skriver att vid läsning av material uppkommer 

nya ord och mönster som kan vara relevant för en studie. Det har vi haft i åtanke under vår 

läsning, då det kan uppkomma ny intressant material under arbetets process.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en forskare ska ha resultatdelen i åtanke när 

intervjumaterialet bearbetas. När vi analyserade vårt material så hade vi en klar tanke av vad 

vi ville få med i vårt resultat. Vi skrev ut varje transkribering och strök över texten med olika 

färger för att kunna koppla dessa under frågeställningarna. Detta för att tydliggöra de olika 

relevanta delarna som framkommit och för att kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Materialet från de olika intervjuerna delades in i fack för att få en 

övergripande blick över det sammanställda materialet. För att resultatdelen skulle bli tydlig 

och strukturerad valde vi att ha frågeställningarna som underrubriker i resultatet. Att 

strukturera resultatet utifrån anknytningsbegreppen hade också varit väsentligt, men vårt 

resultat fick en tydligare förståelse genom att kategoriseras under frågeställningarna. Då vi 

redan hade delat in viktiga delar som framkommit under intervjuerna, kunde vi på ett enklare 

sätt svara på våra frågeställningar.     

 

6.5 Validitet och Reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att validitet och reliabilitet är begrepp som används i 

både kvantitativa och kvalitativa forskningar. Validitet har en betydelse i en kvalitativ 

forskning då forskaren ska hålla sig inom ramarna för vad som är väsentligt för studien. 

Reliabilitet används främst inom kvantitativ forskning då resultatet som framkommer kan 

återfås vid andra intervjutillfällen och med andra intervjupersoner (Kvale och Brinkman, 

2014). Vi har under forskningsprocessen tagit hänsyn till validitet och reliabilitet i studien, för 

att vi ska få fram det betydelsefulla för studiens syfte och frågeställningar. Kvale och 

Brinkmann (2014) fortsätter beskriva hur validitet är mer komplicerat för att fastställa ett 

resultat än att få en försäkran om studiens reliabilitet. Författarna fortsätter att beskriva att 
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validitet talar om vad för sanning som finns i forskningen. Det är viktigt att ifrågasätta och 

kontrollera tolkning och resultat för att öka validiteten. Reliabiliteten kan handla om hur 

forskaren ställer sina frågor på ett visst sätt som kan resultera i att respondenten ger en 

berättelse som sedan påverkar forskaren. För att på ett enklare sätt förstå de valda begreppen 

kan de ses utifrån trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

Vi har använt oss av en intervjumall (bilaga 3) för att våra livsberättelser inte skulle hamna 

utanför ramarna för studies syfte och frågeställningar och för att kunna öka trovärdighet och 

tillförlitlighet i studien. För att öka tillförlitligheten ytterligare spelades intervjuerna in. Under 

intervjuerna deltog vi båda och diskuterade sedan tillsammans fram vilka väsentliga delar som 

uppkommit under intervjun som kunde vara relevant för ett resultat. För att öka 

tillförlitligheten och förförståelsen för studien har vi genom tidigare forskning och annan 

litteratur fått kunskap om ämnet innan studien började. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att hantverksskickligheten tillsammans med kompetens blir forskarens viktigaste 

forskningsverktyg. Detta för att få en kvalité på materialet som produceras. Vi har i vår studie 

tolkat vårt resultat utifrån våra valda frågeställningar och till vår teoretiska utgångspunkt samt 

den tidigare forskningen. Detta för att studiens resultat ska bli så tillförlitligt som möjligt. 

 

6.6 Etiska riktlinjer 

Som forskare är det viktigt att ha de etiska övervägandena i åtanke under hela processen. 

Johansson (2005) skriver att etiska bedömningar behöver vara i tanken under hela studiens 

process. Att som forskare hela tiden ställa sig frågor som exempelvis om någon kan komma 

till skada genom sitt deltagande eller vilka konsekvenser studien kan ge är viktigt. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att det ofta uppstår etiska problem då det är en svårighet att forska 

om människors liv.  

 

Vi har ställt oss frågan vilka etiska dilemman som kan uppkomma med vår studie. Kvale och 

Brinkmann (2014) tar upp olika etiska frågor som kan uppkomma i början av en intervju 

process. Det kan vara hur mycket information forskaren ska delge intervjupersoner innan 

intervjutillfället, om studien kan ge några konsekvenser för deltagarna samt kan forskarens 

roll påverka studien. Vi har tänkt mycket på vår roll i studien, att vi ska vara i en forskarroll 

och samtidigt visa medmänsklighet. Vi har fått lyssna och tagit del av känsliga livsberättelser 

och det kan vara en svårighet att vara i en forskarroll då traumatiska upplevelser kan 
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uppkomma under intervjun. Ett etiskt dilemma kan även vara att det är ett tabubelagt ämne. 

Då vi befinner oss i en liten stad så kan intervjupersonerna lätt bli igenkända och kopplade till 

vår studie. Vi valde därför intervjupersoner i olika delar av Sverige för att skydda våra 

intervjupersoners integritet och anonymitet. Under studiens process hade vi med i beaktning 

att nya etiska dilemma kan uppstå, vilket Kvale och Brinkmann (2014) anser är viktigt i en 

studie. Bryman (2008) beskriver att det finns fyra grunder inom etiken att följa. De fyra 

grunderna är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet.    

 

6.6.1 Informationskravet 

Vi har informerat våra intervjupersoner vad syftet med vår studie är, genom ett skriftligt 

informationsbrev (bilaga 1) före intervjutillfället. De har även informerats muntligt inför 

intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) anser att informationskravet eller informerat 

samtycke är en av de etiska riktlinjer som en forskare bör ha i åtanke vid en studie. 

Författarna beskriver att informationskravet ska innehålla vilka fördelar och risker som ett 

deltagande i studien kan medföra.   

 

6.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studie väljer själva om de vill delta. Väljer 

personerna att delta får de ge sitt samtycke, vilket våra intervjupersoner fick göra genom en 

skriftlig blankett (bilaga 2). Nygren (Kalman och Lövgren, 2012) skriver i kapitlet ”risken 

finns, finns nyttan?” att deltagande personer får avbryta sitt deltagande när de själva vill. Vi 

valde att tydligt beskriva det frivilliga deltagandet i vårt skriftliga samtycke.  

 

6.6.3 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet stödjer Sveriges forskning och arbetar fram etiska riktlinjer. De har 

konkretiserat allmänna krav vad gäller uppgifter för forskningsändamål. Vetenskapsrådet 

menar att nyttjandekravet innebär att uppgifter som framkommer endast får användas för 

studiens ändamål. Vi har informerat intervjupersonerna att materialet som framkommer under 

intervjun endast ska användas i vår studie. Våra intervjupersoner har rätt att ta del av det 

material som de delgivit när studien är färdigställd.  
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6.6.4 Konfidentialitetskravet  

Vi har informerat våra intervjupersoner att vi eftersträvar konfidentialitet i vår studie, vilket 

innebär att vi garanterar att obehöriga inte får ta del av intervjumaterial förutom vår 

handledare. Förvaring av materialet kommer att bevaras så endast vi som forskare har tillgång 

till det. Kalman och Lövgren (2012) har med Eva I. Svedmark i kapitlet ”att skydda individen 

från skada” som handlar om konfidentialitetskravet. Svedmark (Kalman och Lövgren, 2012) 

skriver hur konfidentialitetskravet är viktigt ur ett etiskt perspektiv i en studie. Författarna 

beskriver vikten av att avidentifiera intervjupersonerna så att de inte kan bli uthängda på 

något vis eller att resultatet kan kopplas till en enskild person. Detta är något som vi har tagit i 

beaktning under vår studie och vi informerade även våra intervjupersoner om detta i vårt 

informationsbrev.       

 

7. Resultat 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att redovisas. Resultatet kommer att struktureras 

med underrubriker för att tydligt visa vad för resultat som har framkommit. Vi kommer att 

redovisa resultatet utifrån vårt syfte och våra valda frågeställningar. Till sist kommer en 

fördjupad analys att redovisas som kommer belysa betydelsen av en stödgrupp.    

 

7.1 Vuxna människors beskrivning av sin barndom i missbruksmiljö. 

Respondenterna beskrev att det handlade mycket om pappans alkoholmissbruk under 

barndomen. Missbruket hölls inom familjen även om personer i omgivningen visste om 

familjens situation. De beskrev även att det ofta gömdes alkohol för att försöka hemlighålla 

drickandet för andra och att de fick ta ett stort ansvar under uppväxten. Skolgången upplevde 

de som bra, de hade vänner och alla har utbildat sig. Dock har endast respondent 1 och 3 

studerat vidare på eftergymnasialnivå. Hjern, Berg, Rostila och Vinnerljung (2013) beskrev i 

sin rapport ”Barn som anhöriga” att det är vanligt att barn i en missbruksmiljö inte studerar 

vidare på gymnasialnivå. Det finns en oklarhet om skolan visste om respondenternas 

situation, men ingen från skolan gjorde något för att hjälpa dem. Respondent 2 och 3 är osäkra 

på om de ville att skolan skulle ha gjort något medan respondent 1 ville att skolan skulle ha 

agerat. Geringer Woititz (2002) menar att barn som lever i missbruksmiljö vet att hemligheten 

inom familjen ska fortsättas hålla hemlig. Ett flertal barn skulle önska att vuxna personer 

runtomkring skulle försöka fånga upp och förstå, vad som egentligen pågår inom familjen 

utan barnet själv behöver berätta. Respondenterna i vår studie ansåg att de hade någon person 
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som var extra viktig för dem under uppväxten. Respondent 1 och 2 beskrev att utåt sett såg 

allt bra ut. Hemmet kunde se idylliskt ut och det var oftast en fin fasad.   

 

Morsan kunde komma hem, hade varit och handlat och allt såg jättekäckt ut inför grannarna, 

sen kom hon in och bakom stängda dörrar bara släppte hon allt och slängde sig på golvet. 

(Respondent 2) 

 

Respondenterna ger ofta uttryck för en stor besvikelse då de fick stå tillbaka för missbruket 

och offra sina egna intressen. De berättade att de sällan tog hem några vänner, på grund av en 

rädsla av att inte veta hur situationen såg ut. Geringer Woititz (2002) skriver att barn som 

lever i en missbrukande familj kan i aktiviteter med andra barn uppleva sig själva som 

utanför. Barnen kan känna sig annorlunda även i deltagande lekar och aktiviteter. Författaren 

fortsätter att beskriva att barn i missbrukande familj har svårt att känna en samhörighet och 

kan uppleva sig stå utanför kamratkretsen. Många barn med dessa hemförhållanden känner en 

rädsla då kompisar vill följa med hem. För att undvika frågan att leka hemma hos sig, väljer 

många barn att bara leka med kompisar då och då (Geringer Woititz, 2002).    

 

Det tror jag har gjort hela mitt liv att jag stått utanför saker på ett sätt. Jag har känt mig 

annorlunda. Lite tråkig kanske man har känt sig. Inte kunnat slappna av på samma sätt. Jo, 

självklart, man var ju jättenervös om man sagt att vi kan gå hem till mig. För då visste man ju 

aldrig hur det skulle vara hemma. (Respondent 3) 

 

Respondenterna berättade att det var mycket bråk och tjafs inom familjen. I respondent 1 och 

2:s fall förekom det även våld inom familjen. Respondent 2 blev själv utsatt för våld av sin 

alkoholiserade pappa. Hindberg (2013) beskriver olika riskfaktorer som finns för att barn ska 

bli misshandlad och försummad. Hon tar upp missbruk som en av dessa faktorer. Beroende på 

hur pass allvarligt förälderns missbruk är desto större är riskerna för misshandel och 

försummelse. Omsorgsförmågan kan brista rejält även då det finns en nykter förälder inom 

familjen, då den föräldern ofta är medberoende och upptagen av sin partners problem. Ett 

missbruk i sig är oftast inte en förklaring till misshandel. Ofta har ett missbruk följder som 

ökar risken för misshandel och försummelse. Psykisk sjukdom och en sämre hemmiljö varvat 

med arbetslöshet och andra faktorer kan få missbruket att bli betydligt allvarligare. Detta ökar 

riskfaktorn för misshandel och försummelse avsevärt (Hindberg, 2013).     
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… fick han tag i mig så slog han mig, så gud in i … Jag fick stryk fram till jag var tio år, sen 

kunde jag säga ifrån. (Respondent 2) 

 

Hindberg (2013) skriver att anknytning mellan barn och föräldrar är en viktig förutsättning för 

den normala utvecklingen hos barnet. En anknytning kan även ses vara den starkaste 

skyddsfaktorn mot misshandel, vanvård, övergrepp samt försummelse. Finns det brister i 

samspelet under de första åren i ett barns liv och anknytningen inte skapas kan det ses som en 

varningssignal för riskfaktorerna. När ett barn utsätts för psykisk eller fysisk misshandel 

uppstår ofta en av den allvarligaste formen av anknytning - desorganiserad anknytning. 

Författaren fortsätter att beskriva vad som kan påverka anknytningen och det kan vara våld 

och missbruk hos en eller båda föräldrarna (Hindberg, 2013).  

 

Alkoholkonsumtionen inom familjerna skedde dagligen. Det som började som en helgvana 

ökade kraftigt och tillslut skedde det varje dag, även på arbetet. Respondenterna berättade att 

deras pappor ofta somnade på soffan. De berättar att det kunde hitta alkohol på olika gömda 

platser och papporna manipulerade och ljög ofta för sin omgivning. Papporna visste hur de 

skulle gå tillväga för att komma åt sin sprit. Kroll (2004) skriver i sin forskning att ett 

missbruk ofta undanhålls och nekas för omgivningen. Det är ett ämne som inte diskuteras 

inom familjen även när barnen kommit till insikt att det finns ett missbruk. Respondent 2 

berättade att det inte förekom att familjen kramade om varandra och fortsätter beskriva sin 

pappa som känslokall. Det nämndes även att pappan aldrig berömt, utan bara fokuserat på 

negativa händelser. Respondenterna 1 och 2 tydliggjorde vid intervjun att de upplevde att det 

fanns brist på visad kärlek inom familjen, detta främst från deras alkoholiserade far. Det var 

mycket bråk och föräldrarna var inte kärleksfulla samt visade sällan sina känslor öppet. 

Garbarino (1993) skriver sin forskning att emotionellt bekräftande är ett behov som varje barn 

har.    

 

Hemma hos mig slogs föräldrarna, bråkade och drack öl. Hemma hos min kompis föräldrar 

kunde de dricka vin och säga att jag älskar dig. Hos mig skedde aldrig det. (Respondent 1) 

 

7.2 Individernas hantering av sin situation av att växa upp i missbruksmiljö. 

Respondenterna hade alla en form av aktivitet under uppväxten för att hålla sig över ytan och 

för att klara av att leva med en förälder som missbrukade. Det kunde vara allt ifrån instrument 
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till olika sportaktiviteter. Även att det var deras hantering av situationen så kunde de känna en 

besvikelse över att familjen uteblev från uppvisningar samt att utrustning som de blivit 

lovade, aldrig köptes. Geringer Woititz (2002) beskriver barns upplevelser av besvikelsen 

över att den berusade pappan inte håller vad han har lovat dagen innan. Tankar och 

funderingar på varför den berusade pappan aldrig håller vad han lovar finns ständigt hos 

barnet. Känslan av en orättvisa uppstår ofta. Respondent 2 upplevde att trots goda resultat på 

matcher så uteblev beröm och det blev mycket negativt gnäll istället för att se det positiva.      

 

Dansen har varit den grej som gjort att jag velat leva, allvarligt, utan den vet jag inte vad jag 

hade gjort. Dansen har varit mitt största verktyg, att klara mig och må bra, och innan jag 

hade dansen så vet jag faktiskt inte ärligt talat hur jag har klarat mig och det är en fråga jag 

kan ställa mig, vad har jag gjort för något, bara att jag har haft en vilja, vilja att göra 

någonting med mitt liv. (Respondent 1) 

 

Respondenterna såg sina vänner som en viktig del i sitt liv. Vännerna kunde hjälpa till att låta 

tankarna fokusera på något annat och respondenterna fick då vara någon annan än ett barn i en 

missbruksfamilj. Att det fanns ett missbruk i hemmiljön var inget som de pratade med sina 

vänner om under barndomen. För att komma ifrån att visa hur deras riktiga hemmiljö såg ut, 

valde de att umgås med sina vänner på andra platser i möjligaste mån.  

 

Jag hade mycket vänner men det var en som jag anförtrodde mig till, vågade lita på. 

(Respondent 1) 

 

Det har funnits en stödperson inom eller utanför familjen. Dessa personer har varit en viktig 

stöttepelare och har varit betydelsefulla för respondenterna. De har funnit sin stöttning från 

olika håll. Respondent 1 hittade sin trygghet genom sin tvillingbror samt genom en tjejgrupp 

som också var en grupp som hjälpte till att hantera situationen. Stöttepelaren i denna grupp 

var gruppledaren. Respondent 2 hade sin farfar som stöttepelare, han fanns där och var en 

trygghet. Respondent 3 hade sin mormor och morfar som stöttepelare, som besöktes vid 

skollov och vissa helger. Hwang och Nilsson (2011) beskriver anknytningsteorins centrala del 

och menar att för att en människa ska kunna överleva, är den i behov av andra människor. Att 

finna en närhet och anknytning till personer i sin omgivning är viktigt för att få omsorg, skydd 

och trygghet. Detta beskriver även Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander 
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(2008) och menar att barnet är i behov av en person så de kan knyta an och utveckla sitt 

anknytningssystem.  

 

Så jag vet inte, jag har liksom aldrig haft någon relation med min pappa. Utan det har varit 

min farfar istället. Så jag var ju med honom, jag lärde mig snickra, Jag kommer ihåg när jag 

var med vid huset och farsan bara gnällde på alla fel. Han bara gnällde. (Respondent 2) 

 

Hindberg (2013) beskriver att ett barn som växer upp med missbrukande föräldrar behöver 

inte hamna i samma mönster. En ond cirkel kan brytas, det finns barn som har förmågan att ta 

sin erfarenhet och sina traumatiska upplevelser till att göra något bra av situationen. Många av 

dessa barn lyckas bättre än förväntat. Respondenterna valde att flytta hemifrån så fort 

studierna var avklarade. Det kan ses som ett sätt att fly och att delvis lättare kunna hantera 

sina känslor.  

 

 

Så flyttade jag, jag ville inte alls ha med det här och göra på sätt och vis. Jag tyckte bara det 

var problem och det var så jobbigt. Även som vuxen, visste jag aldrig när telefonen skulle 

ringa. Jag hörde direkt på mamma när det var någonting. Då förstod jag att jag måste åka 

ner. (Respondent 3) 

 

7.3 Individernas påverkan av att växa upp i en missbruksmiljö, under uppväxten och 

senare i livet.  

Jag trodde inte på mig själv, kände mig annorlunda. Jag kan ingenting, jag trodde inte ett 

smack på mig själv, fram tills jag var elva. (Respondent 1) 

 

Respondenterna tror att deras uppväxt har påverkat dem men inte enbart negativt. De har 

under uppväxten påverkats på olika sätt. De kan säga idag att de har påverkats både positivt 

och negativt av sin uppväxt samt att det framkommer i berättelserna att de på något sätt har 

stärkts av sina erfarenheter. Andersson (2014) beskriver i sin masteruppsats att barn med en 

bristande omsorgsförmåga och en otrygg anknytning, kan uppleva att de känner sig ensamma 

på den arenan som egentligen ska ses vara en trygg plats. Författaren fortsätter att beskriva 

hur dessa barn kan trycka undan känslor och inte släppa in någon nära inpå livet. Det kan 

resultera i en ännu större otrygghet för barnet. El-Sheikh och Buckhalt (2003) kom fram till i 
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sin forskning att missbrukande föräldrar visar resultat på att det finns en negativ influens på 

barnets anknytningsförmåga.  

 

Jag hade nog varit tryggare tror jag, men samtidigt har det stärkt mig också. Gjort att jag har 

vågat en massa saker, tagit ansvar. Ja det har nog stärkt mig det mesta egentligen, det tror 

jag. (Respondent 3) 

 

Respondenterna i vår studie levde i deras fall med en missbrukande pappa. Respondent 1 och 

2 har aldrig haft någon bra relation till sin pappa under barndomen. I respondents 3:s fall 

fanns det alltid en relation som stundtals blev bättre. Respondent 1 har under vuxen ålder 

ingen direkt kontakt med sin pappa. Relationen mellan dem upplevs olika då pappan anser att 

relationen mellan dem är bra. Respondent 2 hade aldrig någon bra relation med sin pappa. Det 

var väldigt ytligt, däremot utvecklades en något bättre kontakt då barnbarn föddes. För 

respondent 3 fanns en stabil kontakt under hela uppväxten och periodvis var den bättre.  

 

Vår relation är inte den bästa, har aldrig varit och jag är inte så intresserad av att ta upp den 

heller för att han är så pass sjuk i sitt beteende och det har jag börjat sett mer nu när jag 

själv har börjat gå i terapi och förstått mitt medberoende och förstått hur en alkoholist beter 

sig. Det är ingenting jag vill ha i mitt liv. (Respondent 1) 

 

Relationen till deras mammor har sett lite olika ut. Respondent 1 har haft en bra relation till 

sin mamma under hela uppväxten. Det framkommer dock att det finns sidor hos mamman 

som respondenten inte alls gillar och kontakten har därför gått upp och ner. Mamman 

tvingade till ett deltagande i tjejgruppen, detta kan respondenten känna en tacksamhet för 

idag. Relationen för respondent 2 har inte varit bra under åren. De har idag enstaka kontakt då 

det har gått för lång tid mellan samtalen. Mamman hör även av sig då problem uppstår. Hon 

lever i en förnekelse gentemot pappans missbruk och har alltid gjort det. Detta vill respondent 

2 inte ta del av. Respondent 3 hade en bra kontakt med sin mamma under hela uppväxten och 

även i vuxen ålder. El-Sheikh och Buckhalt (2003) skriver att deras resultat påvisar att en 

trygg anknytning till en av sina föräldrar kan bidra till en skyddande miljö. Broberg, 

Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2008) beskriver att anknytning inte handlar om 

att barnet ska tycka om en person i största allmänhet eller hur socialt barnet är. Anknytning 

handlar om hur barn och vuxna utvecklar en förmåga att ha kvar vissa personer som kan ses 

som trygghet och någon som skyddar vid faror.    
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Respondent 2 och 3 har egna barn och uttryckte en vilja att ge sina egna barn en uppväxt de 

själva inte fick. Respondent 3 ville inte visa sina barn en missbruksmiljö och var extra tydlig 

mot sin pappa att ingen alkohol fick förekomma i deras sällskap. Respondent 2 ville visa en 

motsatt uppväxt jämfört mot sin egen och uttryckte sig att ibland kanske barnen blev 

bortskämda istället. Då det saknades kärlek och närhet under uppväxten, tycker respondenten 

att det är viktigt att visa det inför sina egna barn. 

 

Vill man ge varandra en puss så ska man göra det öppet och inte bakom stängda dörrar. 

(Respondent 2) 

 

7.4 Fördjupad analys  

Genom denna fördjupning vill vi förtydliga hur en tuff och svår uppväxt kan styrka personer 

till att ta sina erfarenheter och göra något bra av dem. Respondenterna har alla haft någon 

form av stödperson under sin uppväxt. En stödperson som på något sätt bidragit med trygghet. 

Andersson (2008) beskriver i sin resilienceforskning hur en anpassning i riskmiljö kan bidra 

till en trygg anknytning. Hon fortsätter att beskriva hur viktigt det är inom resilience att det 

finns stöttande vuxna och professionell personal för de utsatta barnen. Genom intervjuerna 

framkom det att respondenterna upplevt att stödpersonen har haft en stor betydelse. Vid en av 

intervjuerna fick vi ta del av hur även en tjejgrupp varit till stor hjälp, under uppväxten. Detta 

är något vi vill belysa genom vår fördjupade analys – vikten av någon form av stödgrupp.  

 

Jag gick i tjejgrupp när jag var elva… Vi samlades en gång i veckan och berättade vad vi 

hade varit med om. Vi fick olika övningar, ritade, beskrev våra känslor, fikade, det var en 

allmän tid i veckan där man fick känna igen sig. Där förstod jag att jag inte var ensam. 

(Respondent 1) 

 

En av de viktigaste faktorerna en stödgrupp kan ge, är att barnet kan få en förståelse av att de 

inte är ensamma i sin situation. Genom stödgrupper kan barnen byta erfarenheter och finna 

stöttning av varandra då de lever i likande situationer. Forinder och Hagborg (2008) beskriver 

vikten av en stödgrupp. I en stödgrupp kan barn själva bestämma vilka egna upplevelser som 

de vill dela med sig av till de andra. En stödgrupp ska aldrig ge barnen upplevelsen av att de 

måste känna eller tänka på ett speciellt sätt. Anlén och Lannerström (Forinder och Hagborg, 

2008) skriver i kapitlet ”Hemliga klubben – stödgrupp för barn och ungdomar från familjer 
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med beroende” att de flesta barn i en stödgrupp kan få hjälp med att få en förklaring och 

förståelse över sin hemsituation. Barnen kan komma till insikt att deras föräldrar inte är 

annorlunda människor för att de dricker. Utan det är när de dricker som de blir annorlunda. 

Genom stödgrupper kan barnen få förståelse för sin situation och stöttning från professionella 

vuxna och andra barn i likande situationer (Forinder och Hagborg, 2008).     

 

Samhället behöver arbeta mot den skuld, skam och tabu som finns kring uppväxt i en 

missbruksmiljö. Genom att personal i skolor och andra verksamheter vågar fråga, kan det 

resultera i att fler barn tar hjälp. Det borde finnas en större acceptans för att delta i 

stödgrupper. Försvinner tabun kring att leva i en missbruksmiljö skulle säkerligen fler barn 

våga ta hjälp. Respondent 1 i vår studie har använt sig av en form av stödgrupp under sin 

uppväxt och uttryckte en önskan av att skolan skulle reagerat och uppmärksammat 

hemmiljön. Respondent 2 och 3 som inte har deltagit i någon form av stödgrupp, hade ingen 

önskan av att skolan skulle uppmärksammat deras hemmiljö. Detta på grund av att de inte 

visste vad skolan kunnat bidra med.  

 

Vår reflektion är att en stödgrupp har en positiv inverkan på barnet. Samhället behöver 

fortfarande utveckla och arbeta vidare med att stödgrupper ska bli mer accepterat. Våra 

respondenter har uttryckt sig på olika sätt kring hjälp från utomstående. Kan en bidragande 

orsak varit att respondenten som uttryckt sig positiv till stöd och reaktion från skolan, tagit 

hjälp av en form av stödgrupp under uppväxten? Kan det även bero på respondenternas ålder? 

De respondenter som inte uttryckt sig positiv till reaktion och stöd från skolan är uppvuxna i 

andra generationer. De har inte använt sig av någon form av stödgrupp. Utvecklandet av 

stödgrupper kan ha förändrats mellan åren respondent 2 och 3 gentemot respondent 1 gick i 

skolan.  

 

8. Diskussion och slutsatser 
I följande avsnitt kommer vi att diskutera resultatet och de slutsatser som vi har reflekterat 

över i vår studie. Studiens syfte är att belysa och analysera hur vuxna människor har påverkats 

av sin uppväxt i missbruksmiljö samt diskutera hur deras upplevelser kan ha format och haft 

betydelse för deras liv idag. 
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8.1 Resultat och slutsatser  

Studiens frågeställningar har besvarats med följande resultat. Respondenterna beskriver sin 

uppväxt som en miljö där mycket kretsade kring pappans missbruk. Det var en situation som 

hemlighölls och utåt sett såg allt ofta idylliskt ut. Resultatet visar att de fick ta ett stort ansvar 

i hemmet och ingen uppgav att de fick någon hjälp från skolan. Trots bristande hjälp och 

stöttning från skolan så klarade samtliga sin skolgång och uppger att den var bra. 

Respondenterna beskriver hur de hanterade sin uppväxt och de uppgav att de hade en trygg 

person i sin omgivning. Dessa personer har varit viktiga och betydelsefulla. Det som samtliga 

respondenter betonade var att de även hade en fritidsaktivitet som var av stor betydelse för 

dem under uppväxten. Vänner fanns och respondenterna valde i möjligaste mån att umgås 

med dem på andra platser än i sin hemmiljö. Respondenterna har påverkats både positivt och 

negativt av sin barndom. De anser sig ha stärkts av sina erfarenheter. Missbruket har påverkat 

relationen till pappan, det framkommer att majoriteten inte har haft någon bra relation till sin 

pappa. Relationen till deras mamma har påverkats på olika sätt. Majoriteten har haft en 

kontakt som stundtals varit bättre.  

 

Av ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen att våra respondenter till största del har haft 

en trygg anknytning, trots sina hemförhållanden. Varje respondent har haft en person som de 

har funnit trygghet hos, vilket säkerligen har resulterat i att de befinner sig där de är idag. 

Genom resultatet har vi fått en klarare bild av hur viktig trygghet är i ett barns uppväxt. Finns 

det någon form av trygg anknytning kan barnet lyckas förvånansvärt bra även efter alla 

traumatiska upplevelser. En fritidssysselsättning i form av en aktivitet kan ha bidragit till att 

de har klarat av sin situation i missbruksmiljö. Det kan ha varit deras sätt att komma bort och 

vara någon annan, än barn i en missbruksfamilj. Vänner kan också ha varit en bidragande 

orsak till de positiva upplevelserna från barndomen. Då vänner har funnits i respondenternas 

liv har det gjort att de inte har behövt vara ensamma, även då känslan har uppkommit att 

känna sig annorlunda. Alla bidragande faktorer som på något sätt hjälpt respondenterna har 

varit värdefulla för deras påverkan och deras liv idag. Det finns en generationsskillnad mellan 

respondenterna och stöd från verksamheter har sett olika ut beroende på generation. Den 

yngre respondenten som tillhör en yngre generation har deltagit i stödgrupp och var positiv till 

att skolan skulle ha uppmärksammat hemmiljön. De äldre respondenterna som inte deltagit i 

en form av stödgrupp var tveksamma till stöd från skolan och andra verksamheter. En 

reflektion är att det kan bero på att stödgrupper används mer idag och blir mer accepterat från 

omgivningen.        

29 
 



Det samlade resultatet och vår slutsats gör att vi kan svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Vi kan se att respondenterna har haft en liknande uppväxt, då alla tre 

berättade om personer som betytt mycket för dem samt att räddningen kan ha varit deras olika 

fritidsaktiviteter. Hade vi använt oss av en respondent som under sin uppväxt inte haft varken 

trygghet eller någon sysselsättning, som varit viktig skulle påverkan både under och efter 

uppväxten förmodligen sett annorlunda ut. Vikten av en trygg anknytning har visat sig i ett 

flertal olika forskningar, något som bland annat Van den Boom (1995) beskriver. Wennerberg 

(2013) beskriver hur en otrygg anknytning kan resultera i känslor som övergivenhet och 

barnet kan känna ilska, skuld, sorg och rädsla. Våra respondenter visade inte så pass starka 

känslor att de kan kopplas till en otrygg anknytning. De har haft en person som de har funnit 

trygghet hos, vilket vi drar slutsatsen till har bidragit till att respondenterna är de individer 

som de är idag.  

 

Vi har fått en större förståelse för att det är fler barn i dessa hemförhållanden än vad som visas 

i samhället. Tankar som vi hade innan studiens början var att ämnet är väldigt tabubelagt och 

tystas oftast ner. Vi kan se att detta har bekräftats då ingen av våra respondenter har upplevt 

stort stöd från samhället och olika organisationer.    

 

8.1.1 Betydelsen för socialpedagogiskt arbete 

Studiens resultat kan styrka tidigare forskning och besvara våra frågeställningar. Det har dock 

inte framkommit något nytt material inom ämnet, utan det kan mer ses som en stärkande 

studie av tidigare material. Vi kan koppla studiens resultat i relation till socialt arbete då 

ämnet är tabubelagt och måste arbetas vidare inom. Madsen (2011) beskriver hur socialt 

arbetande personer har som uppgift att arbeta fram de sociala band som finns mellan 

människor. Dessa band är extra viktiga att utveckla mellan individer och olika organisationer 

såsom familj och skola. För att få en bredare inblick i hur barn i en dysfunktionell miljö lever 

och vilka signaler de utger, är det viktigt att socialpedagoger och andra socialt arbetande har 

stor kunskap inom detta. Det behövs mer erfarenhet och kunskap parallellt med att personer 

vågar hjälpa barn i utsatta miljöer. Socialt arbete bör utveckla arbetet med barn i en 

dysfunktionell miljö. Vikten av en trygg anknytning är betydelsefull och för att utsatta barn 

ska få en trygg uppväxt krävs en trygg och skyddande miljö. Personer inom socialt arbete bör 

få en ökad kunskap om vilka signaler barn utger och på så sätt kunna fånga upp dem i tidig 

ålder. Med olika metoder och redskap skulle samhället få fler barn att våga börja prata om sin 
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situation. Genom att skolan anordnar olika temadagar och föreläsningar, kan det vara en 

bidragande metod till att barnen vågar börja prata. Madsen (2011) skriver att 

socialpedagogikens främsta uppgift är att förhindra marginalisering och exkludering från 

samhället och arbeta för att varje individ ska få ett värdigt liv och känna gemenskap med 

andra. Vi ser att behovet är stort, då letandet efter respondenter bevisade hur många det 

faktiskt är som har växt upp i en miljö där missbruk förekommit.  

  

8.2 Diskussion kring metod  

Metoden som vi har använt oss av, var den mest relevanta för denna studie. För att få ett så 

nyanserat resultat som möjligt valde vi att använda oss av en narrativ analys, livsberättelser. 

Då vårt syfte med studien var att belysa och analysera påverkan och även diskutera hur 

upplevelser format och har betydelse idag. Genom livsberättelser kunde vi ta del av detta och 

får därmed syfte och frågeställningar besvarade.  

 

Problem uppstod då vi skulle leta tidigare forskning, det var till en början svårt att hitta 

relevant forskning till vår studie. När vi väl kom till insikt vad det var för tidigare forskning vi 

letade efter, fann vi det enklare och relevant forskning hittades. Efter att resultatet har arbetats 

med känner vi att den tidigare forskningen kunde ha specificerats ännu mer för att passa vår 

studie fullt ut.  

 

Vår teoretiska utgångspunkt som är anknytningsteorin är relevant för vår studie. Dock känner 

vi att det blev något svårt att koppla vald teori till resultat. Vi använde oss av en intervjumall 

(bilaga 3) för att få en något strukturerad livsberättelse. Känslan i efterhand är att vi kunde 

riktat mallen något mer åt anknytning för att på ett tydligare sätt kunna dra kopplingar mellan 

resultat och teori. Anknytningsteorin kan förövrigt ses som en bra teori till vår studie, då vi 

ville styrka betydelsen av en trygg anknytning för barnet.  

 

Vi hade inte någon bred kunskap och erfarenhet gällande barn i missbruksmiljö, men det var 

ett ämne som vi ville fördjupa oss i. För att få ut så mycket som möjligt i vår studie läste vi på 

kring ämnet genom litteratur och tidigare forskning. Våra upplevelser var att vi hade 

tillräcklig kunskap för att genomföra våra intervjuer. Intervjumallen (bilaga 3) var relevant för 

att få frågeställningar och syftet besvarat.  En kritisk reflektion, för att få ett mer utbrett 

resultat skulle vi behövt inrikta oss på respondenter som lever helt olika liv idag. Vår första 
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tanke var att vi ville intervjua respondenter som levde helt olika liv och kunnat koppla det till 

en trygg respektive otrygg anknytning på ett tydligare sätt. Då våra respondenter har haft en 

trygghet i form av familj eller andra utanför familjen, så kan deras anknytning placeras under 

den trygga anknytningen till största del. Det har funnits brister under uppväxten i form 

missbruk, bråkig och stökig miljö samt våld inom familjen. Detta kan ha bidragit till att 

anknytningen har pendlat mellan en trygg och en otrygg anknytning. Hemmiljön kan ses som 

en otrygg plats men respondenterna har funnit trygghet inom släkt eller andra personer. 

Vikten av att det finns en viktig person som barnet kan knyta an till och tas om hand av är en 

förutsättning för att kunna utveckla ett anknytningssystem (Broberg, Granqvist, Ivarsson och 

Risholm Mothander, 2008). Detta beskrev även Hwang och Nilsson (2011) och menade på att 

barn kan få emotionella störningar om de inte får tillfälle att knyta an till en vuxen. Studiens 

resultat har framkommit utifrån vår tolkning av materialet. Vi har haft i åtanke att det hade 

kunnat se annorlunda ut om studien gjorts av andra forskare, med en annan tolkning. 

Johansson (2005) beskriver hur forskare i en narrativ metod får tolka och välja ut det mest 

väsentliga och betydelsefulla för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

8.3 Vidare forskning  

Det finns mycket tidigare forskning som kan riktas mot barn i missbruksmiljö. Vår tanke är 

att framtida studier inom ämnet behöver behandla hur vi i socialt arbete kan hjälpa barn i 

dysfunktionell miljö på bästa tänkbara sätt. Vid en eventuell fortsatt studie skulle vi vilja 

forska kring hur socialt arbetande människor stödjer barn som lever i en dysfunktionell miljö. 

Med vilka förhållningssätt kan vi stödja dessa barn till att våga ta steget att ta hjälp. Vi tror att 

en fortsatt forskning kopplat till generation, skulle vara av betydelse för att se hur stödet har 

utvecklats under olika decennier. Att utgå från genusperspektiv vore intressant för att se om 

stöd och påverkan har sett olika ut beroende på kön.  
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    Informationsbrev! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på det socialpedagogiska programmet vid 
Högskolan Väst i Trollhättan, våra studier genomförs vid campus Hultsfred. Som 
examensarbete ska vi skriva en uppsats om hur vuxna människor kan ha påverkats av 
att växa upp i en missbruksmiljö.  

Med detta informationsbrev vill vi fråga dig om du vill medverka i ovanstående studie 
genom att delta i en intervju.  

Efter att du eventuellt tackat ja till att ställa upp i en intervju så kommer vi att ringa upp 
dig för att bestämma tid för intervju samt ge dig mer information. 

Vi kommer att spela in intervjun, men den kommer att tas bort efter det att uppsatsen är 
färdig. Vårt genomförande med studie kommer ske genom att du får berätta om dina 
upplevelser och erfarenheter från din barndom. 

Du kommer att få skriva under en bekräftelse när vi träffas, som innebär att du intygar 
att du går med på att bli intervjuad och att denna får användas i vår uppsats. Vi kommer 
att intervjua ytterligare några personer som också växt upp i en missbruksmiljö. 

Vi eftersträvar konfidentialitet i vår studie. Detta innebär att vi garantera att obehöriga 
inte får ta del av intervjumaterial (förutom vår handledare). Materialet kommer att 
förvaras så att det endast är tillgängligt för oss som författare. I uppsatsen kommer alla 
medverkande att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till dig som 
enskild person.  

Vi vill upplysa att ditt deltagande i vår studie är helt frivillig och du kan när du själv vill 
avbryta din medverkan utan motivering. 

Om du har frågor och vill veta mer, ring eller mejla oss gärna. 

Lovisa Lindström: lovisa.lindstrom@student.hv.se mobil:0738442852.                             
Hanna Johansson: hanna.johansson.6@student.hv.se mobil:0730287706 

Handledare för uppsatsen är: Lars. A Svensson, Fi dr i socialt arbete, Högskolan Väst 
Lars.a.svensson@hv.se 

 

 Med vänlig hälsning, Hanna Johansson och Lovisa Lindström.  
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Skriftligt samtycke till deltagande i vår studie: hur barns uppväxt har påverkats av att växa 

upp i en missbruksmiljö.  

Jag har informerats om studiens syfte samt hur informationen bearbetas. Jag har fått 

information om att mitt deltagande i studien är frivillig och att jag kan avbryta min 

medverkan när jag vill, utan att ange orsak. Härmed ger jag mitt samtycke till en medverkan i 

en intervju till ovanstående studie.  

 

Ort/Datum: 

Namnunderskrift: 

 

 

Författarnas underskrift:  

 

 

 

Handledarens namn: Lars. A Svensson, Fi dr i socialt arbete, Högskolan Väst 
Lars.a.svensson@hv.se 
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Mall till livsberättelser!  
 

Berätta om dig själv 

• Hur gammal är du? 

• Hur såg din familj ut? (föräldrar, syskon) 

 

Berätta om barndomsfamiljen/ barndomshemmet 

• Arbete? 

• Umgänge? 

• Boende? 

• Viktiga personer som fanns i omgivningen? 

 

Berätta om din barndom 
• Första minnet från barndomen?  

• Familjerelationer? 

• Barndomsvänner? 

 

Berätta om Missbruket 

• Vad tänker du på när du hör orden alkohol/missbruk?  

• Hur upptäcktes föräldrarnas missbruk? 

• När upptäcktes missbruket? 

• I vilka sammanhang förekom alkohol?  

• Hur påverkades du av föräldrarnas missbruk? 

• Hur hanterade du din/dina föräldrars missbruk? 

• Hur har din uppväxt påverkat dig senare i livet? 

 



Berätta om livet idag 

• Familj/ barn? 

• Relation till föräldrarna? 

• Arbete/ Fritid? 

 

Har du något du vill tillägga? 
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Vi har gemensamt arbetat med alla studiens delar. De fåtal gånger vi inte har haft möjlighet 

att träffas har vi arbetat över telefon. Vi står båda bakom hela arbetet.  

 

Vi har inte tagit hjälp av någon utomstående, förutom handledning från vår handledare samt 

korrektur läsning innan uppsatsen lämnades in.  
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