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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med den här studien är att förstå hur anknytningen kan påverkas hos barn som 
växer upp med föräldrar som under uppväxten är i ett aktivt missbruk eller lider av psykisk 

ohälsa. Studien syftar samtidigt till att beskriva vilket typ av stöd deltagarna, som växt upp 
med föräldrar som lidit av psykisk ohälsa eller varit i ett aktivt missbruk, upplevt att de blivit 
erbjudna från socialtjänsten eller annan instans. Metod: Fem personer över 18 år har 

intervjuats om hur deras uppväxt sett ut, relationen till föräldrarna, stödet från socialtjänsten 
och hur de ser på sin uppväxt idag. Resultat: Studien visar att barn som växer upp med 

föräldrar som är i ett aktivt missbruk eller lider av psykisk ohälsa kan uppleva en otrygg 
anknytning till sina föräldrar samt problem i det vuxna livet som ett resultat av en osäker och 
otrygg uppväxt. 

Nyckelord: Anknytning, socialt arbete, anknytningsteori, kvalitativ, alkohol, narkotika, 

missbruk, uppväxtmiljö 

  

ABSTRACT 

Aim:The aim of this study is to understand how attachment during childhood can be affected 

when children grow up with parents who suffer from mental illness or drug or alcohol abuse. 
Additionally, the study aims to analyze what kind of support the participants, who were 

raised with parents suffering from mental illness or been in active drug or alcohol abuse, 
receive from social services and how they look at their childhood today. Method: Five 
persons over the age of 18 years old were interviewed about their childhood, the relationship 

to their parents, the support from the social services and how they feel about their childhood 
in adulthood. Result: The study shows that children who grow up together with parents who 

have a drug or alcohol abuse during the childhood can experience anxious attachment 
towards their parents and issues during the adult life as a result of an insecure and anxious 
childhood. 

Key word: Social work, attachment theory, qualitative, alcohol, drugs, abuse, growing 
environment 
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1. INLEDNING 

Många barn växer upp i hem där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa bland 

föräldrar, som på grund av detta kan brista i sin förmåga att på ett adekvat sätt tillgodose 
barnens psykiska och fysiska behov (Folkhälsomyndigheten, 2016). Barn som växer upp med 

föräldrar som brister i omsorgen kan utveckla en otrygg anknytning till föräldrarna 
(Hindberg, 2013). Det finns också en ökad risk att barnen själva utvecklar ett missbruk i 
vuxen ålder (Folkhälsomyndigheten, 2016). Man ser även en ständig ökning och 

återkommande larmrapporter som berör ungdomars psykiska ohälsa. Dessa visar att risken 
för utvecklingen av psykisk ohälsa ökar bland ungdomar i åldern 16-24 år (Cederblad, 2013). 

Vi har valt att avgränsa vår studie till en undersökning gällande hur anknytningen till 
föräldrarna kan påverkas om barn växer upp tillsammans med föräldrar som lider av psykisk 

ohälsa eller är i ett aktivt missbruk då detta är två stora orsaker till att barn växer upp i 
otrygga hemmiljöer (Folkhälsomyndigheten, 2016). Därav är ett ökat kunskapsläge av 

relevans för såväl socialt arbete som för samhällsnyttan. Intervjuer kan vara relevant då 
detaljerna som framkommer tydliggör resultatet i en undersökning (Cederblad, 2013). 

Man kan idag se att det är viktigt med insatser till dessa familjer så tidigt som möjligt 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Man vet också att en trygg uppväxt skapar de bästa 
förutsättningarna för en trygg anknytning och är grunden till en bra relation mellan förälder 

och barn (Hindberg, 2013). De studier som finns idag är ofta bristfälliga och genomförda med 
hjälp av kvantitativ metod, där ungdomarna fått svara på enkäter. Dessa undersökningar har 

gjort att man saknar nyanser och det latenta som kan framkomma under intervjuer vid en 
kvalitativ studie. Under kvalitativa studier tydliggörs detaljer som kan vara av vikt för 
undersökningen (Cederblad, 2013). 

Genom att genomföra en studie om hur anknytningen kan påverkas av att växa upp med 

föräldrar som lidit av psykisk ohälsa eller varit i aktivt missbruk, så kan man få en bred bild 
av problematiken när man samtidigt även undersöker vilket stöd intervjupersonerna upplevt 
att de fått från socialtjänsten eller andra instanser. Man kan även få en bättre överblick 

gällande ungdomarnas psykiska välmående för att i framtiden fördjupa kompetensen. Med 
detta kan professioner inom socialt arbete sträva efter att minska ungdomars psykiska ohälsa 

och få en övergripande bild av kopplingen till barnets uppväxtförhållanden och trygga eller 
bristfälliga anknytningsmönster. Genom en ökad kunskap ökar samhällets kompetens och 
därmed möjligheten att på sikt kunna utveckla fler och mer evidensbaserade  

utredningsinstrument och insatser för barn som växer upp under dessa förhållanden, vilket är 
gynnsamt för samhällsnyttan. 

En studie om denna problematik och effekterna av denna typ av bristande relation mellan 
barn och förälder kan komma att öka förståelsen för föräldrar och barn som drabbats och 

fortsätter leva i en hemmiljö där adekvata anknytningsmönster saknas. Studien ämnar också 
att belysa den problematik många inte vill se eller kännas vid, vilket vi hoppas kunna 
förändra genom ökad kunskap av enskilda individers känslor och upplevelser. Genom en 

kvalitativ studie i ämnet möjliggörs mer personliga och specifika problemområden där en 
narrativ och individuell berättelse speglar intervjupersonernas uppväxtförhållanden och 

känslor. Detta är något som lätt kan förbises eller otydliggöras i en enkätstudie (Bryman, 
2011). 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur anknytningen till en eller båda föräldrarna som är i 
ett aktivt missbruk eller lider av psykisk ohälsa kan påverkas hos deras barn. Syftet är också 

att ta reda på vilket stöd barnen upplevt att de fått eller blivit erbjudna från socialtjänsten eller 
annan instans. 

1.2 Frågeställningar 

 

●       Hur kan anknytningen påverkas hos barn till föräldrar med ett aktivt missbruk eller 
psykisk ohälsa? 

●       Vilket stöd har barnen själva upplevt att de blivit erbjudna eller fått för att främja 
sin personliga utveckling då föräldrarna kan ha saknat eller delvis saknat 

förutsättningar för detta? 

  

2. BEGREPP 

2.1 Anknytning 

Anknytningen beskriver det starka, viktiga och känslomässiga samspel som uppstår mellan 

två människor som känner tillit till varandra (Ainsworth, 1989). Anknytningsteorin 
härstammar ursprungligen från John Bowlby och Mary Ainsworths teorier om att det finns ett 

band mellan förälder och barn där den ena är beroende av den andra, och där anknytningen 
motiverar oss i nära relationer med våra barn (Bolwby, 1973). Ainsworth (1989) beskriver 
anknytningen som en del av livet som är avgörande för hur vi hanterar vår livssituation och 

organiserar oss. Bolwby och Ainsworth var två väldigt olika personer som hittade varandra 
och utvecklade grunderna till det som idag är anknytningsteorin (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2010) 

  

 3. KUNSKAPSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet. Fokus kommer att belysa vilka 
tydliga brister i föräldraförmågan man observerat hos de föräldrar som varit i ett aktivt 

missbruk eller de föräldrar som lidit av psykisk ohälsa under barnets uppväxt där den viktiga 
anknytningen etablerats. 

3.1 Riskfaktorer 

Föräldrar som har ett missbruk av alkohol eller droger löper högre risk att att försumma sina 

barn eller utsätta dem för risker och trauman (Gardner, 2014). Många av dessa barn förblir 
oupptäckta av socialtjänsten. En stor del av dessa familjer har spädbarn placerade i 
familjehem och den stora utmaningen för socialtjänsten är att uppmärksamma dessa familjer 

och ge dem stöd. Studien som är genomförd i London visar på en negativ föreställning av 
problematiken hos socialarbetarna, som i sin tur kan leda till bristande insatser för familjerna. 

Studien visar att ett större och bredare samarbete mellan socialen, advokater och barnens 
förspråkare behöver äga rum för att säkerställa bättre och mer givande insatser till föräldrarna 
och barnen innan problemen hinner bli så stora att familjehem är den enda lösningen. 
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En förälder som är i ett aktivt missbruk under barnets uppväxt löper en högre risk att utveckla 
en otrygg och osäker anknytning till sitt barn, där anknytningen påverkas i olika grad 

beroende på hur allvarligt och frekvent återkommande det pågående missbruket är (Hindberg, 
2013). För dessa föräldrar är missbruket ofta huvudfokus vilket genom detta försvårar deras 

möjligheter att uppmärksamma och tillgodose sitt barns signaler på ett tryggt och adekvat 
sätt. Om föräldern är påverkad av alkohol eller narkotika ökar risken för bristande 
impulskontroll och ett försämrat konsekvenstänk. Detta riskerar i sin tur att skapa frustration 

och humörsvängningar hos föräldern vilket indirekt eller direkt påverkar omsorgsförmågan 
gentemot barnet. En förälder i missbruk kan också i många situationer eller episoder av livet 

umgås i olämpliga umgängeskretsar vilket kan inverka negativt på barnets säkerhet, trygghet 
och hälsa. Detta kan exempelvis innefatta kretsar där det förekommer kriminalitet, missbruk 
eller prostitution (Hindberg, 2013).  

Att föräldrar i ett aktivt missbruk brister i sin omsorg återspeglas i resultatet från en studie 

gjord av Mirick och Steenrods (2016) där opiatmissbruk och dess påverkan på föräldraskap 
och anknytning synliggörs. I studien tydliggörs att föräldrar under drogpåverkan ofta brister i 
sin omsorg och sin föräldraförmåga då de inte alltid har den uppmärksamhet gentemot barnet 

som krävs för att tillgodose barnets behov av trygghet, omsorg och uppmärksamhet. Detta 
leder enligt studien till att dessa barn utvecklar en ambivalent anknytning, då föräldrarna är 

uppmärksamma och tillgängliga och samtidigt frånvarande och bristande i sin omsorg på ett 
många gånger växande sätt, som kan vara svårt för ett barn att förstå och relatera till under 
uppväxten. Detta gör barnen ambivalenta till föräldrarna och skapar osäkerhet kring om de 

kan få den uppmärksamhet de påkallat från sin närmaste anknytningsperson. Detta beteende 
hos föräldern eller föräldrarna skapar vidare en osäkerhet för barnet kring huruvida de 
kommer att få sina behov tillgodosedda på ett adekvat sätt eller ej.  

Studien klargör vidare att de mammor som deltog uppvisat en samtidig bristande förmåga 

och svårighet att knyta an till sina spädbarn efter födseln och under spädbarnstiden, något 
som enligt studien direkt kan sammankopplas med urvalsgruppens aktiva opiatmissbruk 
under spädbarnstiden och barnets vidare uppväxt. Mammorna i studien uppger påtagliga 

känslor av skam och stigmatisering under graviditeten till följd av sitt aktiva missbruk under 
graviditeten. Mammorna uppger att detta format synen de har på sig själva och sin 

föräldraförmåga, där de själva är mer kritiska och ifrågasättande gentemot sin egen person 
och föräldraroll samtidigt som de känner ett svagt kringliggande stöd från samhället och sitt 
sociala nätverk för att öka chanserna till ett tillfrisknande. De upplever en samtidig oro och 

rädsla över att deras missbruk kan ha legat till grund för eventuella fosterskador hos barnet 
under graviditeten (Mirick & Steenrod, 2016).  

En studie av Myra, Ravndal, Torsteinsson och Wiig (2016) visar på en liknande problematik. 
Studien undersöker hur kvinnor som under ett pågående missbruk blivit gravida beskriver sin 

livssituation. Många beskriver att de innan graviditeten inte kände något större behov av att 
sluta missbruka och majoriteten av kvinnorna beskriver en djupare insikt i att de behöver vård 

och stöd för att blir fri från missbruket då de blivit gravida, där man även kan se att 
ultraljudet varit den avgörande vändpunkten. Undersökningen visade också en oro hos 
kvinnorna gällande det kommande barnets uppväxt. Kvinnorna beskriver bristande relationer 

till sina föräldrar och syskon och oroade sig för att det skulle bli liknande för deras eget barn. 

Esser, et al. (2016) har genomfört en studie i Indiana med fokus på antalet anmälda fall av 

barnmisshandel som har skett och inrapporterats av en eller båda föräldrarna under påverkan 
av alkohol. I sin studie har forskarna kunnat påvisa en mycket markant och tydlig ökning av 

inrapporterade fall av barnmisshandel direkt relaterad till de alkoholpåverkade föräldrarna. 
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Studien observerar att hela 43,2% av männen som svarade på enkäten uppger att de skadat ett 
barn under de senaste året under berusning av alkohol eller till följd av sitt alkoholbruk. 

Studien påvisar att dessa siffror inte varit aktuellt i samma utsträckning om föräldern varit 
nykter i sin kontakt med barnet. I studien framkommer också statistik som påvisar att hela 

61,6% av männen återkommande skadat ett eller flera barn vid fler än ett tillfälle under det 
senaste året, även i dessa fall direkt kopplade till deras pågående alkoholbruk. Studien påvisar 
också ett samband mellan det ökade antalet anmälningar av alkoholrelaterad barnmisshandel 

bland män som är bosatta på landsbygden. 

Tidigare forskning påvisar samtidigt ett tydligt samband mellan urvalsgruppen av mammor 
och deras egen uppväxt och senare anknytning till sina föräldrar och hennes vidare 
möjligheter att själv bli en närvarande och empatisk förälder. Kvinnor med en trygg 

anknytning påvisar i forskningen ett varmt, empatiskt och mer känslomässigt förhållningssätt. 
Detta medan kvinnor som växt upp under utsatta förhållanden där missbruk eller psykisk 

ohälsa förekommit eller där deras behov inte blivit adekvat tillgodosedda uppvisade 
känslomässiga och beteendemässiga brister eller störningar i anknytningen till sina egna barn 
till följd av ett eget skadat anknytningsmönster (Gelkopf & Jabotaro, 2012). Barn som 

upplever trauman har återkommande ofta föräldrar som själva bär på känslor och traumatiska 
svårigheter från sin barndom eller adolescensen. Det är också vanligt att människor som växt 

upp med missbruk eller psykisk ohälsa tar efter beteenden som de själva har upplevt som 
negativa för att sedan omedvetet föra dem vidare i sin uppfostran av det egna barnet eller 
barnen´till följd av den sociala inlärningen de anammat från den egna uppväxten. 

Hindberg (2013) beskriver den psykiska ohälsans inverkan på föräldraskapet och hur detta 
kan inverka negativt på anknytningsprocessen både till det nyfödda barnet och åren som 

följer. Det är vanligt att psykisk ohälsa debuterar eller recidiverar episodiskt under kvinnans 
graviditet, förlossning eller under barnets första levnadsår som ett resultat av den omvälvande 

upplevelse det innebär att bli förälder med hormoner, traumatiska känslor och obearbetade 
upplevelser eller känslor av otillräcklighet och osäkerhet i den nya föräldrarollen. Detta 
beskrivs som en mycket omtumlande och psykiskt påfrestande tid i kvinnans liv, där 

upplevelser av en traumatisk barndom, dålig anknytning till de egna föräldrarna och ett svagt 
socialt nätverk ökar riskerna för svårigheter att känna tilltro till sig själv och därigenom 

svårigheter att axla den nya föräldrarollen på ett adekvat sätt (Hindberg, 2013). Detta är ett 
vanligt förekommande fenomen, i synnerhet i de fall där kvinnan själv beskriver påtagliga 
svårigheter i sin personliga utveckling och sitt identitetsskapande som mamma till följd av sin 

bristande kontakt och närhet till nära anknytningspersoner och förebilder under sin egen 
barndom. 

Mammor som beskriver traumatiska upplevelser och minnen från sin uppväxt, eller som har 
ett genetiskt arv för psykisk ohälsa, omges av en ökad risk för att själva insjukna eller 

påverkas negativt under processen att knyta an till sitt barn. Resultatet blir en kombination av 
både arv och miljö och den efterföljande sociala inlärningen sett till de familjära förhållandet 

mamman har tidigare erfarenheter av (Hindberg, 2013). Psykisk ohälsa skapar utifrån dess 
olika påverkan på föräldern gradmässiga svårigheter i förmåga till engagemang, empati, 
närhet, trygghet och omsorg av det egna barnet. Inslag i föräldraskapet som verkar 

påfrestande för en frisk förälder kan göra att en förälder med psykisk ohälsa tappar 
besinningen vilket äventyrar både barnets säkerhet och den viktiga anknytningen på ett 

påtagligt sätt (Gelkopf & Jabotaro, 2012).  

Barn som växer upp tillsammans med föräldrar som lider av psykisk ohälsa löper högre risk 

att utveckla psykiska sjukdomar (Berg-Nielsen, Vikan & Dahl, 2002). Studien visar att 
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mödrar som lider av depression är mer kritiska och avvisande mot sina barn och visar mer 
negativa känslor mot barnen. Mödrarna visar även en minskad mottaglighet gällande barnens 

behov. Schizofreni hos mödrar har en påtaglig inverkan på möjligheterna för mödrarna att 
bibehålla en nära och ömsesidig relation till barnen. Det är en hög andel av de mödrar som 

har schizofreni som förlorar vårdnaden om sina barn och studien visar att barn som adopteras 
från mödrar med schizofreni löper en högre risk att själva utveckla sjukdomen om 
adoptivfamiljen har en bristfällig och kaotisk hemmiljö. Studien visar dock att det är 

mödrarnas möjligheter att kunna relatera till barnen socialt som är avgörande för barnens 
utveckling, än omfattning av mödrarnas sjukdom (Berg-Nielsen, et al., 2002). 

I en studie gjord av Rhodes, Bernays och Houmoller (2010) där man undersökt 
drogmissbrukande föräldrars egna tankar kring sin relation till barnet och de konsekvenser 

missbruket kan få för dem. Studien visar att det framkommer tre olika typer av 
skadereducering bland föräldrarna där föräldrarna försöker upprätthålla ett normalt familjeliv, 

förhindra att det blir kaos i familjen genom att försöka kontrollera sitt intag av droger samt att 
föräldrarna försöker säkerställa att det har ett stöd av andra att förlita sig på om problem 
uppstår. I studien kan man se att föräldrarna försöker leva två parallella liv där de försöker 

skilja sitt drogmissbruk från familjelivet och uppger att de ofta använder droger när barnen 
somnat samt att de gömmer drogerna för att barnen inte ska se dessa. Många föräldrar 

använder också droger i specifika utrymmen som barnen inte har tillgång till, exempelvis 
bakom låsta dörrar. Undersökningen visar också att föräldrarna har en insikt i att deras 
drogmissbruk påverkar föräldraskapet negativt, men det finns en ambivalens i hur de 

uttrycker detta. Föräldrarna beskriver vidare att drogmissbrukare är dåliga föräldrar, men kan 
senare beskriva att drogmissbruk inte per automatik skapar ett dåligt föräldraskap.  

Man kan trots föräldrarnas uppfattningar se att barn utvecklar gemensamma strategier när de 
växer upp med alkoholmissbrukande föräldrar. Dessa strategier har Nodar (2012) undersökt. 

Studien undersökte skillnaderna i alkoholkonsumtionen mellan de som växt upp i hem där 
missbruk förekom och de som inte gjort det. Man kunde se att det inte fanns någon större 
skillnad bland deltagarna, men däremot drog man slutsatsen att det är den kaotiska miljön 

som gjort att barnen utvecklar copingstrategier för att hantera sin hemmiljö. Dessa strategier 
ger sig uttryck i att barnen, i vuxen ålder, har problem med närhet, tillit, relationsskapande 

och känner en rädsla för att misslyckas. 

3.2 Behov och stöd 

År 1995 lagstadgades psykiatrireformen i Sverige. Den innebar att alla människor som lider 
av psykisk ohälsa som tidigare levt under institutionsvård nu skulle integreras ute i samhället. 

Med hjälp av ökade resurser främjades och möjliggjordes alla människors rätt till 
självständighet och inflytande över sitt eget liv. Vid genomförandet ökade fokus på 
öppenvårds alternativ för personer som drabbats av psykisk ohälsa (Lindqvist, Rosenberg & 

Fredén, 2011). Detta ledde i sin tur till en ökad integrering ute i samhället, ett steg som varit 
viktigt och under utveckling sedan dess där insikt, kunskap och förståelse för människor med 

psykisk ohälsa ökade och normaliserades. Psykiatrireformen medförde och ökade 
acceptansen för människors olikheter och rätten att själva få insyn och inflytande över sin 
egen vård etablerades. Reformen var en viktig del i ställningstagandet på politisk nivå vilket i 

sin tur minskade den stigmatisering som föranlett psykisk ohälsa under årtionden. Människor 
med svår psykisk ohälsa fick större möjligheter att skapa egna sociala nätverk och ingå 

relationer, vilket ledde till att fler personer med psykisk ohälsa bildade egna familjer och 
möjligheter för stöd och insatser möjliggjordes på ett helt annat sätt än tidigare (Gelkopf & 
Jabotaro, 2012). 
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I Sverige finns än idag ett stort fokus på psykiatrisk slutenvård i jämförelse med andra länder 
(Lindqvist, et al., 2011). Detta problematiseras på politisk nivå och man kan se att den 

svenska vården haft problem med att dela upp vårdansvaret mellan psykiatri, kommun och 
primärvård (Lindqvist et al., 2011). Detta kan till viss del förklara varför många barn och 

ungdomar uttrycker ett undermåligt stöd och svårigheter i vem som egentligen bär ansvaret 
för förväntade stödinsatser där problematiska familjesituationer med aktivt missbruk eller 
psykisk ohälsa föreligger. Fenomenet problematiserar ytterligare utgångsläget och 

upplevelserna för barnen och ungdomarna som växer upp under dessa utsatta förhållanden. I 
många fall kommer insatserna för sent sett till den problematik som finns, och det finns 

anledning att tro att en tidigare och tydligare ansvarsfördelning kunnat minimera 
riskfaktorerna och familjens upplevelser av samhällets stöd. Det felfördelade fokuset leder till 
att barn och ungdomars eventuellt otrygga anknytning kan fortlöpa utan insatser. Kvinnor 

som lider av psykisk ohälsa är ofta i behov av ett stort socialt nätverk för stöd och vägledning 
där en ny och gynnsam social inlärning främjas. Dessa behov föreligger som ovan nämnts 

olika beroende på vilken grad av psykisk ohälsa kvinnan lider av, hur omfattande dess 
påverkan är på kvinnans livskvalitet och förmåga att vara en närvarande och adekvat förälder 
till barnet och slutligen hur omfattande kvinnans sociala nätverk och stöd är för att fånga upp 

hennes problematik och stödja hennes livssituation (Gelkopf & Jabotaro, 2012).  

Barn som växer upp i hem där drogmissbruk förekommer utsätts för fler risker än andra 
Kelley, et al., (2010) och har olika förutsättning och behov. Därför behövs ett tydligt och 
omfattande preventionsarbete för att förebygga känslomässiga svårigheter för barnet. För att 

kunna ge rätt insatser till barnen och föräldrarna behövs en ökad förståelse och insikt i 
föräldrarnas samverkan och beteende mellan varandra. Genom denna förståelse kan man 
sedan utveckla ett komplext och omfattande stöd som är inriktat mot både föräldrarna och 

barnen vilket i sin tur ökar möjligheterna för en långvarig skyddseffekt.  

Gelkopf och Jabotaro (2012) skriver även att föräldrar som under uppväxten utvecklat en 
otrygg anknytning löper högre risk att utveckla en otrygg anknytning till sina barn. Green, 
Furrer och McAllister (2007) skriver även om detta i sin studie. Deras studie visar att 

föräldrar som får mycket stöd i högre grad utvecklar en trygg anknytning till sina barn, varför 
det är av högsta vikt att ge stöd till de föräldrar som är i behov av detta. Studien visar också 

att de föräldrar som har ett trygg anknytning från barndomen ofta har ett större nätverk av 
socialt stöd och upplever stödet mer positivt än de som under barndomen haft en otrygg 
anknytning (Green, et al., 2007). 

Med bakgrund i denna kunskap är detta en av anledningarna till att man idag arbetar mer 

målinriktat och vill involvera hela familjen i det gemensamma arbetet för att förbättra 
hemmiljön och levnadsförhållandena för barn till föräldrar där psykisk ohälsa eller missbruk 
förekommer.   

4. TEORI 

4.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin uppstod när John Bowlby ifrågasatte den psykoanalytiska metateorin som 
fanns under 1950-talet. Han ansåg att delar av denna teori var föråldrad och inledde därför en 
egen studie i ämnet för att bredda både sin och samhällets kunskap och förståelsen för vikten 

av en sund anknytning mellan föräldrar och barn. Redan vid 21 års ålder etablerade Bowlby 
intresse för barnets reaktioner vid separationer i samband med att han arbetade på en skola 

för barn med relationell problematik och osunda anknytningsmönster (Bolwby, 1973). 
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Bowlby fattade vidare tycke för makarna Robertsons studier om hur separationer påverkade 
små barns utveckling och psykiska hälsa och detta kom att ligga till grund för hans framtida 

forskning i ämnet. Han rekryterade ett flertal forskare som var honom behjälplig i denna 
studie, och etablerade ett samarbete med makarna Robertson och Mary Ainsworth med bred 

erfarenhet och kompetens i ämnet (Bolwby, 1973). Under åren 1948-1952 observerade och 
dokumenterade makarna Robertson med hjälp av filmkamera barn i åldrarna 1-4 år. Studien 
ägde rum i London med fokus på de barn som blivit separerade från sin mamma på grund av 

sjukhusvistelse eller vistelse på barnhem under en vecka eller längre tid. Man kunde se att de 
observerade barnen led av separationen och den nya kontakten med okända människor vilket 

ledde till att forskningsgruppen fick utstå hård kritik från samhället (Robertson, 1962). Detta 
då synen på anknytning skiljde sig starkt åt under denna tid och åsikterna kring etableringen 
gick brett isär. Forskningsgruppen ansåg att anknytningen var viktig och avgörande för 

barnets psykiska utveckling och mående medan dåtidens syn på barnavård var att renlighet 
och social skötsamhet var viktigast och att det inte spelade någon roll vem som tog hand om 

barnet, bara det blev omhändertaget på ett bra sätt. Resultatet från forskningen ledde till 
banbrytande åtgärder inom dåtidens barnavård och sjukvård, där föräldrarna åter bjöds in till 
närhet och anknytning med sina barn och man uppmuntrade detta genom att utöka 

verksamheterna med övernattningsrum och delaktighet i vården. Genom senare uppföljningar 
har man med hjälp av Bowlbys forskning kunnat upptäcka och dokumentera både kortsiktiga, 

långsiktiga och direkt kroniska effekter av separationer från den huvudsakliga 
anknytningspersonen för de barn som deltog i studiens observationer (Bolwby, 1973). 

Ainsworth (1967) upptäckte under studiens gång att det är viktigt att separera tre olika 
begrepp av anknytning åt. Den generella anknytningen som beskriver barnets inre relation till 
föräldern och barnets beteende gentemot föräldern när denne är i behov av trygghet eller 

omsorg. Vidare fokuseras på barnets anknytningsbeteende som beskriver de beteenden barnet 
har för att signalera till föräldern att denne är i behov av trygghet eller omsorg till exempel 

barnets skrik, gråt eller rörelse mot föräldern. Det sista begreppet beskriver barnets 
anknytningssystem och hur olika beteenden och signaler samverkar för att underlätta för 
föräldern att se att barnet är i behov av trygghet eller omsorg. 

Bowlby (1956) upptäckte i sin studie att det finns olika typer av anknytningsstilar som han 

beskrev som trygg anknytning, otrygg anknytning, otrygg ambivalent anknytning och 
desorganiserad anknytning. Beroende på vilken typ av anknytningsstil, trygg, otrygg, 
otrygg/ambivalent eller desorganiserad, barnet utvecklat ter sig anknytningen, 

anknytningsbeteendet och anknytningssignalerna olika åt. 

Enligt Bowlby (1956) är det viktigt att ett barn får de bästa möjliga förutsättningarna i livet 
för att därefter kunna skapa en trygg anknytning. Detta kan ske genom att föräldrarna, och då 
i synnerhet modern, visar kärlek, närhet och på ett aktivt sätt tillfredsställer barnets signaler. 

Detta samspel skapar viktiga grundläggande delar i barnets framtida personlighet, utveckling 
och psykiska välmående. Anknytningen kan benämnas som trygg, otrygg, otrygg ambivalent 

eller desorganiserad. 

Barn med en trygg anknytning söker sig till anknytningspersonen (i de flesta fall föräldrarna, 

men kan även vara andra personer) när fara uppstår eller i situationer där barnet är i behov av 
tröst eller uppmärksamhet (Bolwby, 1956). Samspelet mellan förälder och barn fungerar bra i 
dessa fall väl och föräldrarna svarar adekvat på barnets signaler. En otrygg anknytning 

utvecklas i sin tur när föräldrarna brister i sin förmåga att tillgodose och svara på barnets 
signaler när de exempelvis gråter, är rädda eller glada. Till följd av detta anknytningsmönster 

reagerar inte barnet märkbart när de blir lämnade av föräldern, de gråter sällan och när 
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föräldrarna sedan återvänder kan barnen undvika ögonkontakt och vända ryggen mot dem för 
att uppvisa besvikelse och distanstagande som en effekt av separationen (Bolwby, 1956). 

Barn till föräldrar som är i ett aktivt missbruk eller lider av psykisk ohälsa utvecklar ofta en 

otrygg ambivalent anknytning då föräldrarna bara vid vissa tillfällen uppmärksammar och  
tillgodoser barnens behov och uppmärksammar barnets signaler för kontakt och 
relationsskapande. När föräldern är i ett aktivt rus, en depression eller har all sitt fokus på att 

finna narkotika så brister föräldern stundtals i sin föräldraroll och uppmärksamhet gentemot 
barnet vilket kan leda till att barnet blir tveksam till om denne kan söka trygghet och stabilitet 

hos föräldern (Broberg, et al., 2010). Dessa barn försöker ständigt få uppmärksamhet från 
föräldrarna på många olika sätt, ett påkallande som inte alltid är gynnsamt eller socialt 
accepterat. Exempel på dessa beteenden kan vara fysiskt utåtagerande, högaffektiva 

beteendemönster och reaktioner. Det är också vanligt att barnet anammar en introvert 
personlighet som i sin tur hämmar barnets utveckling och acceptans i sociala sammanhang till 

följd av barnets handlingar för att påkalla uppmärksamhet. De gråter ibland när de separeras 
från föräldern, men vet samtidigt att det är inte säkerställer att de tröstas av att föräldern 
kommer tillbaka. En desorganiserad anknytning uppstår när anknytningspersonen är den 

person som skrämmer barnet och påverkar barnets reaktioner och bekräftelse mönster 
negativt. Det finns en otydlighet och osäkerhet i deras gemensamma samspel. Denna typ av 

anknytning uppstår vanligen när föräldrarna utsätter barnet för fysisk misshandel eller 
försummelse genom att exempelvis misshandla barnet eller utsätta barnet för sexuella 
övergrepp. Barn som har en desorganiserad anknytning kan bete sig underligt och 

normbrytande. De kan gömma sig bakom möbler vid åsynen av föräldern, skydda ansiktet 
med händerna, gå baklänges mot föräldern och liknande, som ett led i den copingstrategi 
barnet skapat för att hantera sin rädsla i kontakten med föräldern som ska agera som barnets 

“trygga hamn” samtidigt som föräldern stundtals beter sig hotfullt eller fysiskt utåtagerande 
(Broberg, et al., 2010). 

 

5. METOD 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har genomfört fem personliga intervjuer där urvalsgruppen innefattar fyra kvinnor och en 
man. Samtliga intervjupersoner har en slumpmässig geografisk spridning, ålder och 

psykosocial bakgrund. 

Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformades frågor för att ge svar på studiens 
syfte. Frågorna ger utrymme för intervjupersonernas narrativa berättelser samtidigt som 
strukturen i frågorna säkerställer att samtliga intervjuer utgår ifrån samma frågeställningar. 

Detta förenklar våra möjligheter att sammanställa och jämföra intervjupersonernas känslor 
och upplevelser av barndomen och deras upplevelser av uppväxten i en hemmiljö där psykisk 

ohälsa och missbruk förekom. Frågorna är samtidigt utformade på ett sätt som möjliggör för 
samtalsledaren att ställa kompletterande frågor av öppen karaktär, något som tenderar att 
uppkomma under samtalets gång (Bryman, 2011).  

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att den kvantitativa metoden fokuserar 
mer betydande på ord och på individens känslor och upplevelser än på statistik. I en kvalitativ 

studie ligger tyngden i huruvida intervjupersonerna upplever och tolkar sin verklighet och 
deras personliga upplevelser är ett resultat av det mellanmänskliga samspelet under 

uppväxten och i sociala situationer under uppväxten och i hemmiljön (Bryman, 2011). Vi 
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valde att använda oss av intervjuer då vi ville undersöka de personliga erfarenheterna av att 
växa upp med en eller två föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Vi anser 

att de berättelser vi tagit del av och de resultat vi kunnat erhålla utifrån dessa är något vi inte 
kunnat nå på samma sätt genom en enkätundersökning, då den utelämnat viktiga delar i 

intervjupersonernas liv eftersom fasta frågor inte skulle innefattat den information vi fått ta 
del av genom det upplägg vi arbetat efter i vår undersökning.  

Känslor, anknytning och personliga relationer är ämnen som vi anser är svåra att undersöka 
med hjälp av kvalitativ metod. Detta då ämnet är känslomässigt svårt och skapar en utsatthet 

och distans för intervjupersonerna både under intervjusituationen och vid bearbetningen av 
materialet. Samtidigt förmedlar urvalsgruppen av intervjupersoner en äkta och nära inblick 
kring hur de upplevt sin barndom och sin uppväxt på flertalet olika sätt baserat på vilka 

förutsättningar deras föräldrar haft under uppväxten och hur detta påverkat dem. Vi anser att 
personliga intervjuer speglar intervjupersonernas känslor och upplevelser på ett mer 

trovärdigt och känslomässigt nära sätt än enkäter gjort för det ändamål vi ämnade undersöka i 
vår undersökning. En eventuell risk som föreligger med denna metod är dock att 
intervjupersonerna väljer att avgränsa, avsluta eller helt avstå sitt deltagande för att undvika 

att lyfta ämnen och känslor som kan väcka både skuld, skam och obearbetade trauman från 
barndomen. Detta då intervjuer som metod kan leda till en utsatthet och forskningsetiska 

dilemman som går att undvika om man istället arbetat med enkäter, varpå en respektfull ton 
och allians blir extra betydande under interaktionen med intervjupersonerna. Samtidigt 
upplever vi att de gynnsamma effekterna i form av individuella narrativa berättelser speglar 

en tydlighet kring dessa människor och gruppen av utsatta i samma livssituation som dem. 
Detta gör dessa intervjuer mycket värdefulla och viktiga för att på sikt kunna öka insikt och 
kunskap i ämnet och därmed också minska stigmatisering.   

5.2 Urvalsmetod 

I vår studie har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2009). Alla 

intervjupersonerna har en slumpmässig geografisk spridning över Sverige, och är i spridda 
åldrar mellan 19-35 år, både män och kvinnor förekommer i undersökningen. Genom 
informationsutskick till organisationen Maskrosbarn och i gruppen Royal Ladies på 

community sajten Facebook har intervjupersonerna själva fått ta del av materialet och sedan 
kontaktat oss för att delta. Vi har därefter skickat vidare information och informerat mer 

kring studiens syfte och frågeställningar och berättat hur vi kommer att förhålla oss till 
studiens forskningsetiska riktlinjer. Eftersom våra intervjupersoner haft inflytande över sitt 
eget medverkande anser vi att vi fått deltagare med hög motivation att genomföra det 

gemensamma intervjuarbetet vilket vidare kan ha minskat risken för bortfall. Vi använde oss 
av ett bekvämlighetsurval då tidsramen för studiens genomförande hade en kort tidsfrist. Vi 

anser därför att denna urvalsmetod lämpade sig bäst för ändamålet..Vi vill genom vår 
undersökning spegla de personliga och mellanmänskliga upplevelserna våra intervjupersoner 
har, vilket vi anser att vi lyckats med genom ett bekvämlighetsurval då vi nått den målgrupp 

vi sökt efter för att stärka studiens syfte och ändamål. 

5.3 Intervjuguide 

För att underlätta genomförandet av intervjuerna skapades i förväg en intervjuguide (se bilaga 
10.2). Enligt Bryman (2009) är en intervjuguide bra sett ur flertalet perspektiv, bland annat 

för att skapa tydlighet och struktur bland frågorna och för att undvika att ställa ledande frågor 
till intervjupersonerna (Bryman, 2009). Intervjuguiden utformades med hjälp av tre teman, 

bakgrundsfaktorer, problematiken under uppväxten och stödet intervjupersonerna upplevt att 
de fått. Bakgrundsfaktorerna rörde ålder, kön, del av Sverige intervjupersonen bor i samt om 
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uppväxtförhållandena innefattar missbruk, psykisk ohälsa eller både och. Dessa frågor 
använde vi bland studiens målgrupp inför bekvämlighetsurvalet, för att vi skulle få en mer 

omfattande vidd på våra kommande deltagare i studien.  En intervjuguide ställer vissa tydliga 
krav på samtalsledaren. Det är viktigt att vara insatt i fokusområdet för intervjuerna, visa 

respekt och hänsyn till intervjupersonernas berättelser, upplevelser och känslor i samband 
med intervjun för att på ett empatiskt sätt kunna förvalta ett förtroende i mötet (Bryman, 
2009). Det är också viktigt att inneha en förmåga att styra intervjun utifrån temaområdena i 

intervjuguiden. Slutligen är det viktigt att samtalsledaren är medveten och insatt i de etiska 
riktlinjerna för en interaktion och intervju under korrekta former där intervjupersonen får 

utrymme och tilltro att berätta om sina upplevelser (Bryman, 2009). 

5.4 Konventionell kvalitativ innehållsanalys 

Vi har valt att genomföra telefonintervjuer då våra intervjupersoner är bosatta med en 
geografisk spridning över hela Sverige vilket omöjliggjort en personlig kontakt vid 

intervjutillfället. Telefon intervjuerna har spelats in via diktafon för att omedelbart kunna 
transkriberas efter avslutat intervjumoment. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 
transkribera materialet i direkt anslutning till genomförd intervju för att bibehålla kärnan i det 

som sagts. Transkriberingen har varit en viktig etisk och rättssäker del i studien då vi efter 
transkriberingen kunnat koda materialet vilket också säkerställer intervjupersonernas totala 

anonymitet. Vi har kunnat jämföra alla intervjuerna för att finna gemensamma familjära och 
psykosociala faktorer som påverkat intervjupersonerna utifrån intervjuguiden och flertalet 
gemensamma nämnare i vårt material.  

Vi ville göra en analys av våra intervjuer utifrån det material som framkommit av 

transkriberingarna. Därför valde vi att arbeta med en kvalitativ innehållsanalys där man kan 
finns likheter och skillnader i materialet och teman både på latent och manifest nivå 

(Lundman & Granheim, 2008). Det latenta innehållet i texterna är, enligt Lundman och 
Granheim (2008), det som kan läsas mellan raderna och tolkas, medan de manifesta 
innehållet är orden man kan se och det uppenbara att observera. 

Den första delen av analysen var att vi på varsitt håll läste igenom transkriberingarna ett 

flertal gånger för att lättare kunna diskutera innehållet med varandra. Vi valde sedan ett 
utforma kategorier utifrån de material vi hade framför oss då vi diskuterat dess innehåll. 

Kategorierna utformades utifrån utmärkande drag och känslor vi fann hos intervjupersonerna, 
dessa kategorier fick sedan olika underkategorier för att säkerställa att ingen data förlorades 
(Lundman & Granheim, 2008). Alla intervjuer kodades sedan utifrån de utvalda kategorierna. 

Vi arbetade hela tiden aktivt med kategorierna genom att löpande förankra den i 
transkriberingarnas helhet. Detta för att säkerställa att informationen inte skulle kunna 

förvrängas eller frångås i vår sammanställning av intervjumaterialet. Resultatet blev till tre 
olika kategorier, känslor, relationer och stöd, som vi kunde finna på manifest nivå. Dessa 
delades sedermera in i underkategorier (se bilaga 10.3) som befann sig mer på latent nivå. 

Efter att materialet delats in i kategorier och underkategorier analyserade i materialet för att 
hitta ytterligare gemensamma nämnare (Bryman, 2009). 

Personliga intervjuer möjliggör för intervjupersonerna som deltagit i studien att själva sätta 

ord på sina känslor och upplevelser sett till de individuella uppväxtförhållandena. Denna 
information har vi analyserat med hjälp av narrativ och tematisk analys. Där har vi lagt 
tonvikten vid vad deltagarna sagt och inte hur de formulerat sig (Bryman, 2011). Vi har aktivt 

interagerat med intervjupersonerna och kommit med relevanta följdfrågor för att fånga upp 
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viktiga delar i deras berättelser under studiens gång och få förtydligande på uttalanden som 
varit oklara för oss. 

5.5 Sökstrategi 

För att ta reda på vilken tidigare forskning som finns gällande hur anknytningen påverkas hos 
barn som växt upp med föräldrar som varit i ett aktivt missbruk eller lidit av psykisk ohälsa 
under barnens uppväxt har vi valt att söka bland vetenskapliga artiklar i databaser såsom 

SocINDEX och PsycINFO. Sökord vi använt oss av är “barn”, “missbruk”, “anknytning”, 
“psykisk ohälsa”, “children”, “attachment”, “abuse”, “social services” och “support”. 

5.6 Forskningsetiska krav 

Vi har arbetat målmedvetet enligt de fyra forskningsetiska kraven som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2009). Detta innebär 
att våra intervjupersoner har fått ta del av nödvändig information som rör studiens innehåll 
och syfte samt fått information om att de är anonyma genom hela processen och kan avbryta 

sitt deltagande utan att ange orsak. Vidare har intervjupersonerna själva fått lämna samtycke 
gällande deras medverkan innan intervjun. Intervjupersonerna har också fått information om 

att materialet som rör intervjun har förvarats inlåst för att säkerställa att informationen 
skyddas från obehöriga utanför studien. Intervjupersonerna har informerats om riktlinjerna 
för studien samt att informationen som framkommer under intervjun endast kommer 

användas för denna uppsats syfte, ändamål och resultat (Bryman, 2009).  

5.7 Forskarens roll 

Som forskare är det viktigt att vara medveten om och kunna förhålla sig till de 
forskningsetiska aspekterna som är vetenskapligt ansvar, relation till 
undersökningspersonerna och forskningens oberoende (Kvale, 1997). Dessa handlar om att 

man som forskare måste bibehålla en professionell inställning och distans till 
intervjupersonerna under intervjuerna, detta för att säkerställa forskningens oberoende. De 

etiska aspekterna kan hotas av att forskaren känner sympati och identifierar sig med 
intervjupersonens historia, vilket inverkar negativt på forskarens förhållningssätt (Kvale, 
1997). Att bibehålla objektivitet och reflektera kring vårt förhållningssätt gentemot 

intervjupersonerna, är en process vi genomgått under hela undersökningens tidsram.  

5.8 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet hänför sig till resultatens konsistens och validitet till om en intervjuundersökning 
undersöker vad som var avsett att undersökas (Kvale, 1998). Tillförlitligheten kan fastställas 

genom att låta personerna som undersökningen rör respondentvalidera undersökningen 
genom att kontrollera och godkänna resultatet. Man kan på så sätt få bekräftat att resultatet 

överensstämmer med deras upplevda verklighet (Bryman, 2009). Under intervjuerna spelades 
telefonsamtalen in via diktafon och vi lyssnade sedan på materialet ett flertal gånger 
individuellt. Detta för att säkerställa att materialet inte skulle riskera att förvrängas från det 

intervjupersonerna angett. Under transkriberingen har vi samtidigt kommunicerat mellan 
varandra för att hela tiden säkerställa att våra enskilda tolkningar överensstämmer med 

varandra innan vi sammanställt vårt material. 

”I vanliga ordböcker hänför sig ”validitet”, ”giltighet”, till sanningen och riktigheten hos ett 

yttrande. Ett giltigt argument är hållbart, välgrundad, försvarbart, vägledande, övertygande 
och en valid slutledning är riktigt härledd ur sina premisser. I ett bredare perspektiv hänför 
sig validiteten till den utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att 

undersöka” (Kvale, 1997, s. 215). 
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Man kan säkerställa validiteten genom i kvalitativ forskning genom en kontroll som sker i tre 
steg. Detta gör man genom att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera (Kvale, 1997). För att 

stärka validiteten i studien har vi kontrollerat vår studie genom att flertalet gånger granska 
materialet och sedan vid analysering av detta återkoppla till våra transkriberingar löpande för 

att säkerställa att inget material går förlorat. Vi har vidare ifrågasatt trovärdigheten hos 
intervjupersonerna genom att analysera deras svar och försökt förstå om det finns 
bakomliggande orsaker som skulle kunna leda till ett oriktigt svar. Vi har sedan kopplat ihop 

vårt resultat med en teori för att få ytterligare tyngd till svarens trovärdighet. För att stärka 
validiteten i en kvalitativ undersökning kan man fundera på huruvida resultatet 

överensstämmer med resultat från andra liknande undersökningar samt på vilken population 
resultatet kan tillämpas (Bryman, 2011). Trovärdigheten hos intervjupersonerna kan ses som 
hög och de övriga kriterierna för att säkerställa validiteten är uppfyllda och vi upplever därför 

att validiteten i studien är god. 

6. RESULTAT 

I resultatet har vi anonymiserat intervjupersonerna med hänsyn till de forskningsetiska 

principerna för att säkerställa att deras identitet inte röjs i studiens material eller slutgiltiga 
resultat. Kapitlet är strukturerat utifrån de kategorier som framkommit av analysen. 

Kategorierna vi använt oss av är känslor, relationer och stöd. 

Nedan följer en kort sammanfattning av intervjupersonernas bakgrund. 

●      Kvinna, 35 år, norra Sverige. Fadern alkoholmissbruk 

●      Kvinna, 33 år, södra Sverige. Modern psykisk ohälsa 

●      Kvinna, 19 år, norra Sverige. Modern psykisk ohälsa. Fadern alkoholmissbruk 

●      Man, 21 år, mellersta Sverige. Modern psykisk ohälsa och alkoholmissbruk. Fader 

narkotikamissbruk 

●      Kvinna, 28 år, mellersta Sverige. Moder och fader narkotikamissbruk. 

 

6.1 Känslor 

Under undersökningens gång var det många olika känslor som i varierande ton framträdde 
hos intervjupersonerna. Känslor av skam, utsatthet och ilska gentemot sina föräldrar. Men 
också positiva känslor i form av trygghet och kärlek gentemot personerna som uppfostrat 

dem. 

Det mest framträdande under alla intervjuer var ändå känslan av utsatthet, något som samtliga 

deltagare upplevt i olika former. Både gällande relationer, myndighetskontakter, anknytning 
eller självkänsla. En utsatthet som framkommit är i form av konsekvenser i det vuxna livet. 

Känslor av problem i tillitsskapande till andra människor och problematik med fysisk närhet. 
Det beskrivs en även liknande problematik längre fram i undersökningen där man kan se 
stora svårigheter med relationsskapande i vuxen ålder. Det beskrivs också hur flera av 

intervjupersonerna har svårigheter med att lita på andra människor och svårigheter med att 
öppna upp sig för andra i vuxen ålder.  
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“Jag har väldigt svårt för närhet med andra människor, även i relationen så är jag inte en 
person som tycker om att ligga och mysa. Om någon säger att de trivs i min närhet blir jag 

rädd och backar direkt.” - Kvinna 35 år 

En ständigt närvarande osäkerhet inför samspel med andra människor och känsloyttringar till 
dem är framträdande och något som hon själv reflekterat över och kommit underfund med 
som ett problematiskt och hämmande inslag både under uppväxten och i vuxenlivet. 

Konsekvenser från sin barndom gör sig påmind i det vuxna livet och hon har svårigheter i 
närheten med andra, svårt att känna tillit till andra och svårigheter med att knyta an till andra 

människor vilket har gjort det svårt för henne i kärleksrelationer. 

Otrygga relationer och problem med tillitsskapande i det vuxna livet är något som 

framkommer under intervjuerna med de övriga intervjupersonerna också. Olika 
konstellationer av familjer och relationer har lett till att intervjupersonerna har olika syn på 
vad trygghet och otrygghet är utifrån sina skilda uppväxtförhållanden. 

En utsatthet i form av en otrygghet och bristande social färdighet i det vuxna livet är något 

som framkommer, där ser man svårigheter med att klara sig själva i vardagen, då kunskap om 
hur basala ting i vardagen fungerar saknas.  

Även skam var något alla känt över sin situation, antingen under barndomen eller i det vuxna 
livet. Men hos ett par av intervjupersonerna var känslan något mer framträdande. Dessa ger 

uttryck för att skammen var så pass överhängande att de isolerade sig från gemenskapen med 
kamrater på hemmaplan. På grund av skammen över föräldrarnas missbruk eller psykiska 
ohälsa som kunde leda till udda beteenden valde intervjupersonerna att inte bjuda hem vänner 

till sin hemmiljö. En person beskriver: 

“Det känns lustigt om mamma börjar prata med sig själv när man har kompisar hemma. Det 

är ju inget man vill börja förklara.” - Kvinna 33 år 

Hon beskriver vidare ett annat scenario: 

“Mamma hängde ofta på stan tillsammans med alkoholisterna. Dom man ser på 

parkbänkarna. När folk visste att det var min mamma skämdes jag väldigt mycket. Hon kunde 
ropa efter mig om hon såg mig på stan och ibland kom hon till skolan och ropade mitt namn i 

korridorerna. Jag ville bara sjunka genom jorden. Det tog väldigt länge innan jag vågade 

berätta för någon att det faktiskt var min mamma.” - Kvinna 33 år 

Ensamhet är en faktor som hade en central stor roll i intervjupersonernas liv, på olika sätt och 
i olika omfattning. Deltagarna upplever inte att de haft stöd från skola eller familj i sin 
livssituation och på grund av skam har de hämmats i sin förmåga att ge uttryck för sina 

känslor och därmed inte vågat dela dessa med någon utomstående. Detta ledde till en social 
isolering och en stor ensamhet som kanske inte alltid yttrade sig som en fysisk ensamhet utan 

oftast som en psykisk ensamhet där de var ensamma med sina tankar och erfarenheter. 
Gruppen ger uttryck för att detta gjort att deras erfarenheter än svårare att hantera och 
bearbeta i det vuxna livet.  

“På dagarna hade man ju alltid nått att göra, det var på kvällarna man var ensam med alla  

det var då känslan av ensamhet kom. Det fanns ingen man kunde prata med.” - Kvinna 19 år 

En gemensam nämnare är även en avsaknad av trygghet och närhet till en eller båda 

föräldrarna. Genom sin utsatta hemsituation och alla erfarenheter det burit med sig under 
uppväxten kan man genom undersökningen se ett tydligt mönster intervjupersonerna emellan, 
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men där de beskriver olika typer av trygghet och otrygghet gentemot sina föräldrar. I sina 
unga år kunde en av intervjupersonerna känna en trygghet till sin pappa, då mamman var 

väldigt sjuk medan en annan kände en trygghet till mamman då pappan var sjuk. En 
otrygghet fanns dock alltid kvar och intervjupersonerna kunde ty sig till objektiva ting som 

trygghet.  

“Kaninen var min trygghet. Utan den kunde jag inte sova på kvällarna. Ibland vaknade jag 

på natten i panik då jag tappat den på golvet. Jag minns känslan av skräck när jag insåg att 
den inte låg bredvid mig.” - Man 21 år 

Medan en annan intervjuperson uppger att hon känt en trygghet och anknytning till sin pappa, 
när mamman brustit i detta.  

“Pappa har alltid varit den mest fungerande av mamma och pappa. Det gjorde att det kändes 
bättre att vara hos honom. Det var mer struktur där än hos mamma. Samtidigt så har jag 

alltid saknat att ha mina föräldrar tillsammans. Genom att jag är ensambarn så har jag även 
saknat syskon vilket gjort att det känts viktigare att ha båda föräldrarna, något jag inte heller 

haft. När mamma var sjuk kunde hon prata illa om pappa till mig, vilket gjorde att jag 
emellanåt ifrågasatte pappa och tappade förtroendet för honom. Det var en jobbig känsla 
inombords. Det gjorde att jag kände mig sviken av båda mina föräldrar, för när jag var så 

liten så trodde jag ju på det mamma berättade om pappa. I vuxen ålder har jag då lärt mig 
att mamma inte alltid talade sanning utan att det var hennes sjukdom som gjorde att hon sa 

saker. “ Kvinna 33 år 

En annan intervjuperson beskriver en annan form av trygghet: 

“Jag sover alltid dåligt hos mamma. Rycker till och blir rädd om hon kommer in i rummet 
när jag sover, fast hon bara ska stänga av teven. Jag har minnen från när jag var liten och 

hon hörde röster som sa att hon skulle döda oss och pappa fick skydda oss från henne. Jag 
har ändå alltid tyckt bättre om att vara hos mamma under perioder då pappa dricker för 

mycket. Mamma är ju friskare nu när hon äter mediciner. Men jag kan inte säga att jag 
känner mig helt bekväm hos någon av den.” Kvinna 19 år 

Ilska var också en känsla som framkom bland intervjupersonerna, men även här väldigt 
individuellt. Ilska mot föräldrar eller socialtjänsten var det som framkom tydligast. Detta då 

intervjupersonerna upplevt sig försummade av både familj och socialtjänsten, sett till sitt 
stödbehov. Det framkommer dock att det mesta av ilskan uppkommit i vuxen ålder, då 
personerna insett att de borde fått hjälp i yngre år, något de upplevde som svårt att förstå när 

de var i den situationen under uppväxten. 

“Jag kände mig arg på farsan när han drog. När han bara övergav mig. Han var ändå en 

person jag hade roligt tillsammans med och var som en bästa vän. Jag visste ju inte riktigt 
varför han drog utan trodde bara att han inte tyckte om mig. Det gjorde mig arg.” - Man 21 

år 

Många olika känslor framkom under intervjuerna och deltagarna ångrar många gånger inte 

sin uppväxt eller känslorna gentemot föräldrar och anhöriga, då de menar att uppväxten gjort 
dem till de personer de är idag. Samtidigt visar ilskan de känner att de har en ökad insikt i 

vilket stöd de kunnat få under uppväxten, vilket skapar ilska och frustration då de nu kan anse 
att samhället har svikit dem och försvårat deras möjligheter att avsluta studier som de missat 
till följd av sina hemförhållanden och destruktiva livsstilar. 
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6.2 Relationer 

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att deras familjära relationer varit och förblivit mer 
eller mindre komplicerade fram till vuxen ålder. Intervjupersonerna ger uttryck för en negativ 

inverkan på deras mående och psykiska hälsa till följd av de upplevelser och 
anknytningsmönster de haft till en eller båda föräldrarna under uppväxten. De familjära 

relationerna visar tydligt hur viktigt anknytningen anspelar på vårt mående och vår personliga 
utveckling sett till aspekter som tillit, närhet, trygghet, stabilitet och självkänsla. Olika 
konstellationer av relationer är något som framkommit under intervjuerna där man kan se att 

intervjupersonerna sökt sig till friska och hälsosamma relationer, på olika vis. Någon har tytt 
sig till vänner och bekanta, någon annan till grannar och andra till vänner från skolan och 

dessa personer har kommit att bli deras anknytningspersoner. Det framkommer även 
relationer som intervjupersonerna utvecklat till myndighetspersoner som varit involverade i 
deras liv. Det alla intervjupersoner är överens om är att dessa relationer varit avgörande för 

att de orkat vidare i sina liv och skapat trygghet och stabilitet i sin livssituation. 
Intervjupersonerna har sett dessa relationer som ett andrum och tillflyktsort när 

hemsituationerna blivit för svåra 

“Jag har flytt hemifrån så fort jag kunnat. För att slippa höra pappas elaka ord när han 

dricker eller lyssna på mammas tjat hela tiden. När jag vet att jag måste åka hem igen får jag 
ont i magen och ångesten kommer.” - Kvinna 19 år 

Det framkommer även att några av deltagarna till viss del utvecklade ett väldigt destruktivt 
umgänge och sedermera en destruktiv livsstil med självskadebeteende och missbruk, detta då 

de kände sig trygga tillsammans med likasinnade.   

“När jag var 12 år började jag hänga med personer som inte var så bra för mig. Jag trivdes 

med dem då jag kände en slags tillhörighet till dem. De hade ungefär samma problem som 
mina föräldrar och de kändes hemma på något vis. Men det gjorde att jag provade droger 

och hamnade i ett missbruk. Jag har även ett självskadebeteende jag får hjälp med idag. På 
grund av min uppväxt har jag svårt att vara bland normala människor. Jag blir helt ställd 

och vet inte hur jag ska bete mig. Det känns som att människor tittar på mig och tycker jag är 

konstig. Jag kanske är det, jag vet inte. Men jag har som aldrig haft en riktig familje med 
familjemiddagar, traditioner och så. Det har aldrig blivit så när jag fått flytta så ofta och 

byta familjehem.” - Kvinna 28 år 

En ledsamhet och sorg över förlorade relationer är något som framkommer under 

intervjuerna, där föräldrarna dels kan ha valt att lämna familjen eller där barnen blivit 
placerade utanför hemmet. Intervjupersonerna beskriver ändå en sorg och saknad efter 

föräldrarna, då dessa personer, trots sina svårigheter varit deras familj. Ett scenario som 
beskrivs är en sorg efter en förlorad relation till pappan, som på grund av missbruk valde att 
lämna familjen. 

“Farsan var ju min bästa vän. Det var som att förlora en kompis när han drog. Vi hade ofta 
kul tillsammans. Vi hade ett gemensamt intresse för musik så vi spelade ofta gitarr 

tillsammans.” - Man 21 år 

 

6.3 Stöd 

Av undersökningen framkom olika upplevelser av det stöd deltagarna blivit erbjudna. 
Merparten fick någon form av stöd från socialtjänsten eller andra myndigheter, medan 



18 

 

resterande istället upplevde en avsaknad av stöd. Vissa fick insatser vid tidig ålder medan 
andra fick vänta ända till tonåren innan deras behov blev sedda. Insatser i form av 

familjehem, stödhem eller samtal hos socialtjänsten var några av de insatser deltagarna blivit 
erbjudna från socialtjänsten uppfattningarna kring stödet var varierande. En intervjuperson 

beskriver stödet som avgörande för den personen han är idag medan en upplever stödet från 
socialtjänsten som ett svek och intrång i den personliga integriteten då hon inte upplevde att 
hennes röst blivit hörd och respekterad. Detta då hon ville bli familjehemsplacerad hos sin 

mormor, men blev nekad detta. 

“Mormor var min trygga punkt, men socialtjänsten ansåg inte att hon var lämplig att ta hand 
om mig när hon tidigare varit missbrukare. Deras beslut har gjort att jag tappat all tilltro till 

svenska myndigheter. De har förstört mitt liv.” - Kvinna 28 år 

Av undersökningen framkom att de som upplevt en avsaknad av stöd från socialtjänsten eller 
andra myndigheter känner ett svek mot myndigheter och en misstro till dessa i vuxen ålder, 

då de blivit nekade hjälp av dem. Det framkommer en tydlig frustration kring detta där 
deltagarna uttrycker en vilja att påpeka hur de upplevt detta bemötande, då de anser att det är 

ett viktigt inslag för att skapa en förändring i framtiden inom socialtjänsten. Deltagarna 
motiverar vikten av stöd och hjälp för individer i liknande livssituation i ett initialt tidigt 
skede, något som merparten av intervjugruppen själva saknat under sin barndom och uppväxt 

sett till den dåvarande livssituationen och hemmiljön.  

Intervjupersonerna beskriver trots missförhållandena i hemmet ändå en känsla av stöd från 
föräldrarna, om än inte från båda, men från den föräldern som inte hade missbruk eller led av 
psykisk ohälsa. Intervjupersonerna beskriver att den föräldern stöttat i situationer och försökt 

vara en så bra förälder hen kunnat. Att denna förälder även mått dåligt på grund av 
hemsituationen är något som intervjupersonerna märkt. En arg mamma medan pappan är 

påverkad av droger eller en orolig pappa när mamman har en psykos. Flera av 
intervjupersonerna beskriver en känsla av olust när de märkt att situationen påverkat den mer 
fungerande föräldern men att de inte kunnat prata om det. 

 

7. ANALYS 

Känslorna förälder och barn emellan är grunden för vilken anknytningsstil barnet utvecklar. 
En förälders känsla gentemot barnet avgör hur lyhörd och bekräftande denne är i sin 

föräldraroll och gentemot barnet. Detta är avgörande för vilken typ av anknytningsstil barnet 
utvecklar (Broberg, et al., 2010). En frånvarande och disträ förälder som inte tillgodoser 
barnets grundläggande behov ger skäl för en otrygg eller otrygg/ambivalent anknytning. 

Finns även rädsla gentemot föräldern med, skapar detta en desorganiserad anknytning där 
barnet vill ty sig till dennes anknytningsperson men denne är förknippad med rädsla 

(Broberg, et al., 2010). Bland våra intervjupersoner fanns många olika känslor gentemot 
föräldrarna, allt från skam och oro till ilska och rädsla. I en studie gjord av Esser et al. (2016) 
kan man se att fäder med alkoholmissbruk har en förhöjd risk att fysiskt skada sina barn 

under påverkan av alkohol. Något som i sin tur kan skapa en rädsla och osäkerhet hos barnet 
gentemot föräldern. Känslor av rädsla gentemot föräldrarna var något som framkom under 

intervjuerna och detta kan i sin tur leda till en utveckling av en otrygg eller otrygg 
desorganiserad anknytning (Hindberg, 2013). 
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Beroende på vilken anknytningsstil barnet har utvecklat, skapar denna grund för den framtida 
relationen och lägger grund för hur vi organiserar och hanterar situationer i det vuxna livet 

(Ainsworth, 1989). Ett barn som under uppväxten utvecklar en otrygg, otrygg/ambivalent 
eller desorganiserad anknytning känner inte samma samhörighet till sina föräldrar som ett 

barn som utvecklat en trygg anknytning. Anknytningen är således avgörande för vilken typ av 
relation som barnet utvecklar till sina föräldrar i vuxen ålder (Hindberg, 2010). Man kan se 
att relationen till föräldrarna under uppväxten för våra intervjupersoner var betydande för hur 

relationen utvecklades i det vuxna livet, men också för hur intervjupersonerna skapade och 
bibehöll relationer i det vuxna livet. Svårigheter i relationsskapande var något som 

framkommit, vilket till stor sannolikhet kan bero på de bristande relationerna 
intervjupersonerna upplevt under uppväxten. 

Hos intervjupersonernas olika uppväxter kan man, hos ett par av dem, se ett mönster av 
föräldrar som bitvis varit involverade i barnens uppväxt och uppfostran, men på grund av 

missbruk eller psykisk ohälsa emellanåt brustit i omsorgen. De har därmed kunnat svara 
adekvat på barnens behov under vissa perioder. Detta stärker vår teori om vissa 
intervjupersoner utvecklat otrygga/ambivalenta anknytningar, men detta är inget vi kan 

förankra empiriskt. Mirick och Steenrods (2016) bekräftar detta i sin artikel där de förklarar 
att föräldrar i missbruk stundtals kan svara på barnens behov på ett adekvat och fullständigt 

sätt, men i perioder av missbruk brista i den omsorgen. Ett liknande beteende hos föräldrarna 
kan man se om föräldern lider av psykisk ohälsa. Stundtals mår föräldern bättre och kan då 
svara adekvat på barnets behov. Men i stunder av sämre psykiskt mående kan föräldrarnas 

tålamod förkortas väsentligt och barnen kan uppleva föräldrar som brister snabbt, 
aggressionsutbrott och liknande, som för barnen kan vara oväntat och oförberett (Gelkopf & 
Jabotaro, 2012). Detta är något som gör att det skapas en förvirring hos barnen, då föräldern 

stundtals finns där och stundtals inte. Detta beteende hos föräldrarna är något som lägger 
grunden för en otrygg/ambivalent anknytning hos barnen (Hindberg, 2013).  

Barn som utvecklat en otrygg, otrygg/ambivalent eller desorganiserad anknytning kan 
utveckla en trygg anknytning gentemot personer de får stöd och omsorg av eller i 

myndighetsrelationer där de känner en trygghet och stabilitet som saknas i hemmiljön. Denna 
typ av utveckling av anknytning sker oftast i äldre åldrar och behovet av den “säkra hamnen” 

vidgas och behovet av att få de mest basala behoven tillgodosedda minskar (Broberg, 
Granqvist, et al., 2010). Bland intervjupersonerna kan man se att vissa av dem utvecklade en 
relation till sitt familjehem eller socialtjänsten och upplevde det stödet de fick från 

socialtjänsten som avgörande för deras framtida förutsättningar. Man kan även se en familjär 
känsla gentemot vänner och grannar som funnits som ett stöd för vissa av intervjupersonerna. 

Man kan anta att det finns en utvecklad trygg anknytning till dessa personer, men otrygg eller 
otrygg/ambivalent anknytning till vårdnadshavarna. Vi tror att detta grundar sig i att anhöriga 
och vänner har tillgodosett de basala behoven som barnen behövt, men där familjen brustit i 

sin förmåga. Något som med stor sannolikhet bidragit till att barnen, i vuxen ålder, klarat av 
och hanterat sin uppväxt och nuvarande livssituation på ett bra och adekvat sätt. 

Intervjupersonen som inte utvecklat en trygg anknytning till någon under barndomen, 
upplever konsekvenser av detta i form av självskadebeteende och missbruk, då hon saknar 
strategier för att hantera problem som uppstår i vardagssituationer. 

 

8. DISKUSSION 
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Undersökningen började med frågeställningen “Hur kan anknytningen påverkas hos barn till 
föräldrar med ett aktivt missbruk eller psykisk ohälsa?”. Genom undersökningen kan man hos 

intervjupersonerna se att anknytningen påverkats negativt under deras uppväxt. 
Intervjupersonerna skildrar olika typer av uppväxtförhållanden, där både psykisk ohälsa och 

missbruk förekommer. Några har fått stöd från socialtjänsten, andra från grannar och någon 
har helt saknat stöd. Detta har gjort att vi fått en bred bild av uppväxten och anknytningen, 
men vi kan inte generalisera resultatet på hela målgruppen. Vi kan däremot konstatera att i 

vår undersökning, har anknytningen påverkats hos intervjupersonerna på ett eller annat sätt. 

Vår andra frågeställning var “Vilket stöd har barnen själva upplevt att de blivit erbjudna eller 
fått för att främja sin personliga utveckling då föräldrarna kan ha saknat eller delvis saknat 
förutsättningar för detta?”. Av undersökningen framgår att intervjupersonerna erhållit olika 

typer av stöd, både från myndigheter och närstående. Resultatet av detta har blivit olika 
påverkan i det vuxna livet. Intervjupersonerna som upplevt mycket stöd från socialtjänsten 

eller närstående, beskriver mindre svårigheter i det vuxna livet än de som under uppväxten 
fått mindre stöd. 

Genom undersökningen upplever vi att flertalet av intervjupersonerna uppger att de trots en 
frånvarande förälder som lidit av psykisk ohälsa eller varit i ett aktivt missbruk ändå 
benämner sin andra förälder eller andra närstående anknytningspersoner som trygga. Detta i 

förhållande till den förälder som inte fungerat adekvat i sin föräldraroll. De har dock i vuxen 
ålder gett uttryck för att de idag vet att den föräldern de tidigare benämnt som en “trygg 

hamn” egentligen också brustit i sin föräldraroll under uppväxten sett till en “normal” relation 
mellan barn och förälder. Vi har diskuterat mycket kring detta och vi anser att denna 
anknytning stundtals tillgodosett barnets behov trots att det i själva verket inte försett dem 

med ett anknytningsmönster som anses som socialt accepterat, adekvat och riktigt i 
förhållande till barnets möjligheter att utvecklas och främja en god psykisk hälsa och 

utveckling. 

Fyra av intervjupersonerna upplever avsaknad eller brister i stödet från socialtjänsten, något 

de själva uppger hade varit till stor hjälp för att förstå och bearbeta sin livssituation under 
uppväxten. En del ansåg också att de blivit överkörda av socialtjänsten och att de inte fått sin 

röst hörda i processen och bearbetningen av deras livssituation och upplevelser under 
barndomen. Vi anser att ämnet som berör utsatta föräldrar, barn och ungdomar är något som 
måste lyftas ut i rampljuset ytterligare, då problematiken som finns i hemmiljö och 

anknytning behöver stöd och kunskapsluckan behöver ökad kompetens och riktade 
behandlingsmodeller för att minska förekomsten av denna problematik ute i samhället. 

Lindqvist, et al., (2011) skriver om psykiatrireformen och möjligheten för personer med svår 
psykisk ohälsa att leva och bo i samhället, vilket Gelkopf och Jabotaro (2012) menar ger 

bättre förutsättningar för dessa personer att träffa en partner och bilda familj. Berg-Nielsen, et 
al. (2002) förklarar de risker som finns för barn som växer upp med en mamma som lider av 
depression eller schizofreni och hur dessa mammor har svårt att skapa långvariga och 

ömsesidiga relationer till barnen, något som kan förhindras med rätt insatser. 
Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver vikten av att stödet för föräldrar med psykisk ohälsa 

eller missbruk kommer in så tidigt som möjligt. Detta är något som också får stöd i studien 
gjord av Green, et al. (2007) där det framkommer att föräldrar som får stöd från socialtjänsten 
oftare utvecklar en trygg anknytning till sina barn. Någon som vi anser är en avgörande 

förutsättning för att barnen ska växa upp och bli trygga och självständiga individer. Något 
som enligt oss skulle kunna förebygga att barn växer upp i bristande hemmiljöer. Det krävs 

enligt oss mer insatser från mödrahälsocentralen (MVC) och barnavårdcentralen (BVC) och 



21 

 

mer utarbetade arbetsmetoder för att i god tid hitta föräldrar som på grund av psykisk ohälsa 
eller missbruk brister i sin omsorg gentemot barnet. Vi kan uppleva att det än idag ligger en 

känsla av tabu över missbruksproblematik och psykisk ohälsa och som i sin tur kan göra att 
barnsjuksköterskor, barnmorskor och övrig personal inom barnavården väljer att blunda för 

denna typ av problematik, detta är dock inget som framkommit i vår studie utan en 
spekulation från vår sida, men något som kan vara ett intressant ämne att forska om i 
framtiden.  

Med mer forskning i ämnet kan man få en ökad kunskap och insikt i problemets omfattning 

ur ett samhälleligt perspektiv. Vi hoppas och tror att man i framtiden med hjälp av ny 
forskning och kompetens lyckas fånga upp berörda familjer i ett inledande skede där en 
problematik föreligger i hemmiljön samtidigt som man, med hjälp av dessa familjer, kan 

forska vidare och utveckla individanpassade metoder och stödinsatser som verkar för 
tryggare anknytning redan i ett tidigare skede. Detta för att minska skadeverkningarna på 

individ-, familj- och samhällelig nivå.  

8.1 Studiens förtjänster och begränsningar 

Studien är genomförd med hjälp av kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna har gett oss möjlighet att djupdyka i hur anknytningen kan påverkas av att växa 

upp med föräldrar som under uppväxten har ett missbruk eller lider av psykisk ohälsa. Men 
enligt Bryman (2011) har även kvalitativ metod begränsningar. Detta då resultatet av en 

kvalitativ undersökning endast går att generalisera till den undersökta målgruppen.  

Semistrukturerade intervjuer har gett oss möjlighet att ställa följdfrågor och få svar på sådant 

som blivit oklart under intervjuerna, vilket har gett oss och intervjupersonerna möjligheten att 
kunna förklara känslor eller beteenden som varit svåra att förmedla utan följdfrågor. En 

begränsning med detta är dock att det ofta krävs mer tid med transkribering och analysering 
av materialet (Bryman, 2011). 

Genom hela undersökningen var vi präglade av anknytningsteorin, då vi i förväg valt att vi 
skulle använda oss av denna. Detta kan ha bidragit till att vi missat delar som varit relevanta, 
men som vi inte kunnat knyta till anknytningsteorin. När vi transkriberat och läst igenom 

dessa har vi gjort detta med anknytningsteorin i bakhuvudet, vilket kan ha gjort att vi tolkat 
information utifrån denna teori, istället för helt förutsättningslöst.  

Avslutningsvis är vi tacksamma och ödmjuka inför all ny kunskap och insikt i ämnet vi bär 
med oss ur vår undersökning. Genom att få ta del av våra intervjupersoners högst personliga 

och privata upplevelser av en svår uppväxt blir vi motiverade och stärkta i tron om att det 
sociala arbetet gör en markant skillnad. 
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10. BILAGOR 

10.1 Förblad 

Studie om maskrosbarn, en kvalitativ undersökning av barn och ungdomars upplevelser till 
anknytning med en eller två föräldrar som lider av psykisk ohälsa och / eller aktivt missbruk. 

Syftet med studien är att undersöka omfattningen av barn och ungdomar som växt upp i en 
hemmiljö där psykisk ohälsa eller ett aktivt missbruk förekommer eller har förekommit hos 

en eller båda föräldrarna. Genom detta kan man tydliggöra vilken typ av problematik som 
direkt kan kopplas till dessa uppväxtförhållandena hos de barn och ungdomar som väljer att 

delta i intervjuerna. Undersökningen kommer genomföras med hjälp av kvalitativa intervjuer 
via telefon eller internetbaserad kontakt genom plattformen skype. 

Dina personuppgifter och ditt intervjumaterial kommer att behandlas med strikt 
konfidentialitet både före, under och efter avslutad undersökning. Materialet kommer att 
transkriberas och kodas vilket gör innehållet anonymt enligt gällande lag (personuppgiftslag). 

Dina kontaktuppgifter kommer att raderas efter avslutad studie och materialet kommer innan 
dess att förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan närhelst du önskar avbryta din medverkan utan att ange 
något särskilt skäl till detta. Vid frågor eller funderingar som rör studien och ditt individuella 

deltagande, kontakta oss gärna via telefon eller mail. 

Rebecca Nilsson 

rebeccaanilssson@hotmail.com 

070-204 32 70 

Sanna Johansson 

sannajoh@yahoo.se 

070-252 04 75 

Behåll gärna denna information. Om du önskar att delta i studien, var vänlig posta i det 
bifogade förfrankerade kuvertet senast X/X-XX, så kontaktar vi dig med vidare information. 

Vi vill på förhand tacka för din tid och hoppas på ditt deltagande för att öka kunskap och 
stödinsatser för individer med denna bakgrund. 
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10.2 Intervjuguide 

 

●       Uppringning 

Ring upp personen på förutbestämd tid. 

“Hej! Jag heter Rebecca Nilsson/Sanna Johansson och ringer angående den studien du 

vill medverka i. Pratar jag med … …? 

NEJ - Jag skulle gärna vilja prata med … ... , finns hen där? Fel telefonnummer? 

JA - (Börja spela in). 

“Målet med vår studie är att undersöka hur anknytningen hos barn påverkas av att 
växa upp med en/två föräldrar som varit i ett aktivt missbruk och/eller lidit av en 

psykisk ohälsa under uppväxten samt vilket stöd dessa barn upplevt att de fått eller 
blivit erbjudna under den perioden. Din medverkan är frivillig och du kan när som 

helst välja att avbryta din medverkan. Dina kontaktuppgifter kommer raderas efter 
avslutad studie och den informationen som framkommer under intervjun kommer 
behandlas konfidentiellt samt förvaras på ett sätt som obehöriga ej kommer åt. I 

studien förblir du anonym. Intervjun tar cirka 40 minuter. Har du några frågor?” 

NEJ - “Då börjar vi”. 

JA - Svara på frågorna 

●       Frågorna 

“Intervjun kommer vara uppdelad i tre områden. Bakgrundsfaktorer, problematiken 
under uppväxten och det stöd du fått eller inte fått. 

1.      Hur gammal är du? 

2.      Bor du i norra, mellersta eller södra Sverige? 

3.      Man / Kvinna / Annat? 

4.      Båda föräldrarna i bilden? 

5.      Syskon? 

6.      Missbruk, psykisk ohälsa eller båda två? 

7.      Vilken typ av missbruk/psykisk ohälsa? 

8.      Har detta pågått under hela uppväxten? Inte - vilken ålder hade du när 
problematiken uppstod? 

9.      Hade föräldern/föräldrarna något stöd från socialtjänsten/psykiatrin/annan instans 
för sin problematik? 

10.  Hur har du upplevt relationen till föräldern/föräldrarna? 

- Tillit 
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- Kärlek 

- Trygghet 

11.  Hur är er relation i vuxen ålder? 

12.  Upplevde du att du fick stöd från familjen under uppväxten? 

13.  Om inte - Upplever du att du hade stöd från andra vuxna i din närhet? 

14.  Var det någon i familjen du vände dig till i första hand, eller någon annan vuxen i din 
omgivning, när du var i behov av stöd? 

15.  Visste någon i din omgivning om din hemsituation? 

16.  Har du under uppväxten haft någon form av självskadebeteende? Missbruk? 
Utåtagerande beteende? 

17.  Har du någon gång under uppväxt haft självmordstankar och/eller försökt ta ditt liv? 

18.  Upplevde du att du fick något stöd från socialtjänst/psykiatri/annan instans under 

uppväxten? 

19.  Hur kom du i kontakt med dem? 

20.  Vilket stöd fick du? 

21.  I vilken ålder var du? 

22.  Under hur lång tid pågick insatserna? 

23.  Upplevde du stödet som bra? 

24.  Vad hade du helst sett att du fått för stöd och när? 

25.  Upplever du konsekvenser från din uppväxt i vuxen ålder? Isf, vad? 

Vid placering utanför hemmet 

1.      Berodde placeringen på utåtagerande beteende, missbruk etc hos dig eller bristande 

omsorgsförmåga hos föräldrarna? 

2.      Var du placerad hos släkting eller okänt familjehem? 

3.      Hur ofta hade du umgänge med föräldrarna? 

4.      Ledde placeringen till att du återförenades med föräldrarna? 

5.      Syskon - Placerades ni tillsammans? 

 ●       “Då var intervjun slut. Vi vill avsluta med att tacka så mycket för ditt deltagande i 

studien. Är det ok om vi kontaktar dig ifall det dyker upp fler frågor? Är det samma 
telefonnummer eller föredrar du ifall vi mailar. Du kan kontakta oss på mailet 

rebeccaanilssson@hotmail.com eller sannajoh@yahoo.se” 
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10.3 Kodningsschema 

  

KÄNSLOR                          RELATIONER                                    STÖD 

Skam     Myndighetsrelationer   Nätverksstöd 
Utsatthet    Vänskapsrelationer   Skola 
Ensamhet    Familjerelationer   Familj 
Otrygghet 

Rädsla 


