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Sammanfattning

Syftet med studien var att genom fyra livsberättelser undersöka kvinnors upplevelse av 
att växa upp i ett alkoholiserat hem och hur det har påverkat deras relationer fram till 
nutid. Frågeställningarna den ämnade att besvara var: finns det någon koppling mellan  
sättet  kvinnorna  hanterar  relationer  idag  med  hur  de  har  upplevt  relationer  under 
uppväxten  och  hur  har  kvinnornas  förhållande  till  relationer  förändrats  sedan 
vuxenlivet.  Detta gjordes genom strukturerade kvalitativa intervjuer med fyra kvinnor. 
Empirin tolkades med hjälp av anknytningsteorin samt de två begreppen parentifiering 
och socialt arv. Det var möjligt att se att det fanns en koppling mellan hur de hanterar 
relationer och hur relationer i uppväxten har varit, vilket även kvinnorna själva påpekar 
under  intervjuerna.  Exempel  på  sådana  kopplingar  är  att  missförhållanden  under 
uppväxten har lett till otrygg anknytning, där några av kvinnorna visar starkare tecken 
på  ambivalent  anknytningsmönster  och  andra  visar  starkare  tecken  på  undvikande 
anknytning. Ett  annat exempel är hur inslagen av parentifiering under uppväxten har 
påverkat. Majoriteten av kvinnorna har underordnat sig sina kärleksrelationer. Även i 
vänskapsrelationer är det möjligt att se att de egna behoven har fått stå tillbaka för vissa 
kvinnor.  Det  var  även  möjligt  att  se  att  de  sociala  missförhållandena  i  hemmet  har 
påverkat kvinnornas förhållande till de egna barnen och valet av partner.
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1 Inledning  

Enligt statistik från Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning (CAN, n.d) 
finns det ungefär 330 000 personer i Sverige som har ett beroende av alkohol. Cirka 780 
000 personer har ett missbruk av alkohol. Dessa siffror är ungefärliga då det är näst 
intill omöjligt att få en exakt statistik över alkoholvanor. Enligt CAN har dessa siffror 
framkommit  i  flera  statliga  utredningar.  Dessa  uppgifter  utgår  från  personer  som 
använder alkohol på ett sådant sätt att det påverkar deras hälsa och sociala liv. Enligt 
Socialstyrelsen (2009) saknas det exakta uppgifter om hur många barn som växer upp 
med missbruk i familjen, främst på grund av att missbruket ofta är dolt. Det är ungefär 
90 procent av Sveriges vuxna befolkning som dricker alkohol och detta är idag socialt 
accepterat.  Flera  undersökningar  visar  att  alkoholbruket  och  riskkonsumtionen  av 
alkohol har ökat de senaste åren bland vuxna och däribland även föräldrar. Det finns 
ungefär  2  miljoner  barn  i  Sverige  enligt  Statens  folkhälsoinstitut  och  bland  dem 
uppskattas  en  femtedel,  alltså  400  000  barn,  leva  med  missbrukande  föräldrar 
(Ljungdahl, 2008). 

Män och kvinnor har i alla tider haft olika roller i familjen. Männen har varit och är de 
som till största del arbetar och ansvar för att försörja familjen. De har fortfarande en mer 
förmånlig  samhällsställning  som ger  dem  högre  löner,  mer  politiskt  inflytande  och 
större frihet än kvinnorna. Kvinnorna, mödrarna, är de som fortfarande står för de mesta 
hushållssysslorna,  så  som  mat,  städ  och  omhändertagandet  av  barnen  (SCB,  2012; 
Plantin,  2001).  Plantin  (2001)  anser  att  nio  av  tio  män  med  barn  under  åtta  år 
lönearbetar och de flesta av dem arbetar heltid. Bland kvinnor är det bara tre av fyra 
som är ute på arbetsmarknaden, av dessa arbetar hälften deltid. Statistiska centralbyråns 
(SCB) siffror från år 2011 visar att 68 % av alla sysselsatta kvinnor arbetar heltid medan 
90 % av männen gör det.  32 % av kvinnorna arbetar deltid  medan endast 10 % av 
männen gör det. Kvinnornas arbetstid påverkas av antal barn i hushållet och vilken ålder 
det yngsta barnet har, vilket inte påverkar männens arbetstid (SCB, 2012).  

Att  växa  upp  i  ett  alkoholiserat  hem kan  få  mycket  negativa  konsekvenser  för  det 
fortsatta livet, så som dålig självkänsla, stress och aggressivitet (Beesley & Stoltenberg, 
2002; Kelley et. al, 2007; Kroll, 2003 m. fl.). Detta kommer troligtvis att påverka de 
framtida relationerna till partner och avkomma (Beesley & Stoltenberg, 2002; Kelley et. 
al,  2010  m.  fl.).  Då  kvinnan  i  dagens  samhälle  fortfarande  är  den  primära 
vårdnadshavaren  kommer  troligtvis  barn  till  kvinnor  som  har  vuxit  upp  i  ett 
alkoholiserat hem att påverkas mer än barn till män som har vuxit upp i ett alkoholiserat 
hem. Det kan därför vara mer relevant  att undersöka kvinnors upplevelser av att ha 
vuxit upp i ett alkoholiserat hem, för att få så bred kunskap som möjligt om hur det 
påverkar de fortsatta relationerna, så som barn- och kärleksrelationer.
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1.1 Syfte  

Syftet med studien är att genom fyra livsberättelser undersöka kvinnornas upplevelse av 
att växa upp i ett alkoholiserat hem och hur det har påverkat deras relationer fram till 
nutid. 

1.2 Frågeställningar  

• Finns det någon koppling mellan sättet kvinnorna hanterar relationer idag med hur de har 
upplevt relationer under uppväxten? 

• Hur har kvinnornas förhållande till relationer förändrats sedan vuxenlivet?

1.3 Kunskapsöversikt  

Nedan återges  en  övergripande  beskrivning av  studier  som gjorts  inom det  aktuella 
området kring missbruk, upplevelser av att ha vuxit upp i ett alkoholiserat hem och på 
vilket sätt det kan påverka det fortsatta livet.

En  långsiktigt  stor  alkoholkonsumtion  har  förknippats  med  hjärnskador  och  de 
beteendeförändringar  som  följer  med  hjärnskador.  Bland  de  mest  konsekvent 
rapporterade  neuropsykologiska  konsekvenser  av  kronisk  hög  alkoholkonsumtion  är 
minskad  visuell  kapacitet,  minnesförlust  och  då  särskilt  korttidsminnet.  Även 
personlighetsförändringar  är  vanligt,  så  som  minskad  förmåga  att  göra  planer  och 
bedömningar, ökad rigiditet i  beteende och känslomässiga förändringar.  Slöhet,  apati 
och  känslomässig  planhet  likt  depression  är  även  vanligt  förekommande  (Oscar 
Berman, 1992).  Enligt CAN (n.d) är, förutom depression, ångest och sömnsvårigheter 
vanliga psykiska åkommor. Som fysiska besvär nämns bland annat aggressivitet, sämre 
balans  och  svårigheter  att  koordinera  muskelrörelser.  Detta  blir  främst  synligt  när 
personen är onykter men vid långvarigt missbruk kan dessa symtom bli kroniska.  Att 
dessa  olika  beteenden  skulle  påverka  barnen  till  missbrukande  individer  är  mycket 
troligt. Till att börja med finns det en risk att de tar efter föräldrarnas relation till alkohol  
i en tidig ålder. Den unga hjärnan är mer känslig för alkohol än en äldre persons hjärna. 
Börjar en person dricka tidigt  i  livet  är  risken större  för hjärnskador och skador på 
nervsystemet.  Skador  som  kan  uppkomma  är  bland  annat  minskad  stresstålighet, 
koncentrationssvårigheter,  lättretlig,  minnesstörningar,  känslomässig förflackning  och 
svårigheter att ställa om efter nya intryck och situationer (Johansson & Wirbing, 2005). 
En  annan  risk  är  att  barnen  till  missbrukande  individer  tar  skada  av  föräldrarnas 
beteende gentemot dem, då de troligtvis inte bemöts på ett adekvat sätt.
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En samlingsstudie av barn och vuxnas upplevelser av att växa upp i ett alkoholiserat 
hem (Kroll,  2003), visar att detta leder till ett flertal negativa konsekvenser. Från en 
tidig ålder hade det funnits en styrande kraft  i  familjen som det inte talats om. Alla 
medlemmar agerade utifrån missbruket men ingen nämnde det. Detta ledde ofta till en 
känsla av förvirring och oro, vilket i förlängningen ledde till ett allmänt misstroende i 
relationer. Det ledde även till ett misstroende till sig själv då de egna känslorna inte fick 
bekräftelse,  och  att  de  därför  började  förnekas.  Det  paradoxala  var  att  de  under 
barndomen kämpade för att hålla familjesituationen dold samtidigt som de kände sig 
kränkta av att omgivningen inte såg eller grep in. Genom att de egna känslorna och 
behoven fick stå åt  sidan för den missbrukande förälderns behov, kantas deras egna 
handlingar av undvikande strategier och rädsla. De upplevde även en känsla av förlust. 
Förlust av en lyhörd, tillförlitlig förälder och en god självkänsla men även förlust av en 
”normal” barndom, då de själva ständigt bar på en oro för föräldern. Oron för förälderns 
tillstånd gjorde att de inte vågade bjuda hem vänner men även att de inte hade samma 
möjlighet till glädje som andra barn då de ofta kände att ansvaret för föräldern låg på 
deras axlar. Utifrån uppfattas sällan denna typ av barn som behövande då de ofta är 
mycket kapabla, vilket kan leda till att de inte får den hjälp från samhället som de skulle 
behöva (ibid.).

Elkins et. al (2004) har visat genom frågeformulär och intervjuer med tvillingpar och 
deras föräldrar att de som har vuxit upp med missbruk i hemmet upplever mer negativa 
känslor  som aggressivitet,  ensamhet  och  stress  än  de  som inte  har  vuxit  upp  med 
missbruk. Kelly och Rangarajan (2006) har vidare visat att föräldrars missbruk har en 
signifikant  negativ  inverkan  på  individens  självkänsla.  Enligt  Kelley  et.  al  (2007) 
uppger  kvinnor  som  vuxit  upp  med  missbruk  i  högre  grad  att  det  förekommit 
parentifiering  i  deras  familj,  än  kvinnor  som  inte  har  vuxit  upp  med  missbruk. 
Parentifiering innebär att barnet tar på sig rollen som förälder till sin förälder (se vidare 
under rubriken teori). Det kunde ge sig i uttryck genom att de jobbade för att hjälpa till 
ekonomiskt, att de tog hand om syskon eller praktiska göromål i hemmet även då de inte 
längre  bodde  hemma.  Parentifiering  var  tydligare  hos  kvinnor  vars  mamma  hade 
alkoholproblem, troligen på  grund av att  det  oftare  är  mammor  som har  ansvar  för 
hemmet. Dessa kvinnor var även mer benägna att uppge att de upplevde att de drogs in i 
konflikter mellan föräldrarna. Likaså att barndomen varit  orättvis, främst kopplat till 
föräldrarnas förmåga att vara lyhörda inför barnens behov. MacPearson, MacWilliams 
och Stewart (2001) har visat  att barn som vuxit upp med missbruk i hemmet har större 
benägenhet  till  ångest.  På grund av att  de mött  föräldrar som är  okontrollerade och 
fientliga leder detta till en rädsla för att förlora kontroll. Beesley och Stoltenberg (2002) 
har även visat på att individer som vuxit upp med missbruk i hemmet har större behov 
av  kontroll  vilket  de  tror  beror  på  att  de  tidigare  i  livet  har  försökt  kompensera 
familjekaoset genom att kontrollera sig själva. De visade även mindre tillfredsställelse i 
sina  kärleksrelationer,  vilket  kunde  vara  ett  resultat  av  brist  på  erfarenhet  av  goda 
relationsmodeller och de viktiga faktorerna för att bibehålla en god relation. Svårigheter 
att uttrycka känslor och behov, som grundar sig på mönster av att inte kunna lita på 
närstående, resulterar i rädsla för intimitet och övergivande.

Genom att använda sig av anknytningsteorin har forskare avsett undersöka hur vuxna 
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har  påverkats  av  att  växa  upp  med  missbrukande  föräldrar  i  koppling  till  deras 
kärleksrelationer.  Kelley et.  al  (2004) har  visat  att  individer  som har  vuxit  upp med 
missbruk i hemmet har större benägenhet till undvikande eller ambivalent anknytning i 
kärleksrelaioner  senare  i  livet.  Kelley  et.  al  (2010)  visar  att  detta  även  är  konstant 
gällande kvinnor som vuxit upp med missbruk. Det är troligt att de som vuxit upp med 
missbruk trånar efter nära relationer men att erfarenheterna från anknytningspersoner i 
barndomen lett till svårigheter att lita på andra men även att de förväntar sig att nära 
relationer leder till separation (Kelley et. al, 2005). Personer med en otrygg anknytning 
rapporterade,  enligt  Creasey  och  Hesson-McInnis  (2001),  mer  negativa  effekter  vid 
meningsskiljaktigheter i  kärleksrelationer. De upplevde mindre coping-säkerhet under 
gräl och hade mindre optimal konfliktaktik än andra. Enligt Meyers och Landsberger 
(2002)  finns  ett  samband  mellan  anknytningsmönster  och  tillfredsställelse  i 
kärleksrelationer men menar att detta mer troligt beror på att god anknytning leder till 
gott  psykiskt  mående  som  leder  till  goda  relationer.  Även  om  det  finns  en  god 
anknytning under psykisk stress leder det till otillfredsställelse i relationen. De menar 
även att undvikande anknytning leder till lägre tillfredsställelse i alla relationer. 

2 Metod  

2.1 Val av metod  

Eftersom målet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av att ha vuxit upp i 
ett  alkoholiserat  hem  var  kvalitativ  metod  den  mest  användbara.  Den  kvalitativa 
metoden vill framhålla deltagarens perspektiv på ett så närgånget sätt som möjligt och 
använder  sig  av ord för  att  presentera  analys.  Den är  även intresserad  av att  förstå 
beteenden  och  värderingar  utifrån  den  kontext  vilken  studien  genomförs  i.  Många 
kvalitativa forskare menar att de genom ett långvarigt engagemang i en viss miljö och 
kontextuell förståelse ger fylligare information än kvantitativ forskning (Bryman, 2011).

Informationskällorna  till  studien  innefattade  litteratur,  vetenskapliga  internationella 
artiklar  samt  fyra  semistrukturerade  kvalitativa  intervjuer  som efter  intervjutillfället 
transkriberades.  Vid  en  semistrukturerad  intervju  ställer  intervjuaren  frågorna  i  en 
tidigare bestämd ordning.  Kvalitativ intervju används för att  så mycket som möjligt 
undvika  standardiserade  frågor,  detta  ger  istället  intervjupersonerna  möjlighet  och 
utrymme  att  svara  på  frågor  med  egna  ord.  I  en  kvalitativ  intervju  är  forskaren 
intresserad av att finna egenskaper och strukturer i intervjupersonens liv, det är därmed 
inte möjligt med förutbestämda svarsalternativ (Davidson & Patel, 2003). Detta medför 
även att det krävs en förmåga till goda följdfrågor för att kunna ta del av så mycket 
information som möjligt av intervjupersonens berättelse. En följdfråga ger möjlighet att 
fördjupa sig i det  som redan är lyft till  ytan. I en kvalitativ intervju används främst 
öppna frågeställningar  för  att  ge  intervjupersonen så  stort  utrymme som möjligt  att 
återge  de  egna  upplevelserna  (Bryman,  2011).  I  uppbyggnaden  av  denna  studies 
intervjuguide  (se  bilaga  2)  var  det  viktigt  att  frågorna  skulle  täcka  så  mycket  som 
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möjligt av dessa kvinnors upplevelser av relationer. Då dock tiden för varje intervju var 
begränsad var det viktigt att arbeta fram de mest relevanta frågorna. Frågorna delades in 
i fyra olika teman där det första temat fokuserade på vuxenlivet, det andra på livet som 
ung vuxen, det tredje på tonåren och det fjärde på barndomen. Många av frågorna under 
respektive tema hade samma fokus för att på så vis ge en så enhetlig bild som möjligt av 
deras upplevelse av relationer genom livet.

2.2 Urval  

Vid  urvalet  av  intervjupersonerna  användes  ett  bekvämlighetsurval.  Enligt  Bryman 
(2011) innebär detta att intervjupersonerna finns tillgängliga för forskarna vid det givna 
tillfället. Denna urvalsmetod är behändig att använda vid en kvalitativ studie där det 
finns ett behov av intervjupersoner som kan vara svåra att få tag i på annat sätt. Det kan 
vara svårt att finna personer villiga att låta sig intervjuas angående relationerna under 
uppväxten i en alkoholiserad familj. Därför vände vi oss i första hand till personer i vår 
omgivning som själva anser  att  de har  haft  en sådan uppväxt.  De fick då en första 
förfrågan  om  deltagande  muntligt  av  intervjuaren.  I  andra  hand  vände  vi  oss  till 
personer i vår närhet som har bekanta som har haft en sådan uppväxt. I dessa fall skedde 
den  första  förfrågan  om  deltagande  från  denna  person,  för  att  på  så  sätt  behålla 
integriteten  i  fall  de  skulle  välja  att  inte  delta.  Deltagarna  fick  sedan en  ytterligare 
förtydligande förfrågan via ett informationsbrev (se bilaga 1). 

Denna studie inkluderade inte kvinnor under 30 år, då det krävdes äldre kvinnor för att 
samla in det material som studien strävade efter. Kvinnor som inte vuxit upp med en 
missbrukande förälder var inte aktuella i urvalet. Eftersom studien bara riktar in sig på 
att förstå kvinnor som vuxit upp med missbrukande förälder exkluderades män. 
Kvinnornas föräldrar eller eventuella syskon deltog inte i studien, ej heller dess partner 
eller barn. Detta innebär att det är kvinnans personliga berättelse om sin uppväxt och 
nutid som framhålls och den får stå oemotsagd.

2.3 Tillvägagångssätt  

Nedan redovisas hur insamling av material och analys av material har gått till. Därefter 
reflekteras kring studiens tillförlitlighet, dess metod och dess etiska förutsättningar.

2.3.1 Insamling av material  

Studien har en induktiv ansats, vilket innebär att i så stor utsträckning det är möjligt 
undersöka förutsättningslöst (Bryman, 2011). De fyra intervjuade personerna fick med 
hjälp av frågor ställda av intervjuaren (se bilaga 2) återge sin berättelse om relationer de 
haft  genom livet.  Frågorna cirkulerade främst kring kvinnornas upplevelse av att  ha 
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vuxit upp i ett alkoholiserat hem, relationer i barndom, ungdom och vuxenliv fram till 
nutid. Intervjuerna skedde vid ett intervjutillfälle vardera under ca. 75-100 minuter. 

Vetenskapliga artiklar  till  studien inhämtades via  databaserna  Socindex och  Swepub.  
Sökord som användes var alcoholics + attachment, attachment + ambivilant, alcoholics 
+  children,  attachment  +  adult.  Sökningarna  avgränsades  till  att  bara  innehålla 
granskade artiklar skrivna från och med 1980 till nutid. Urvalet av artiklar gjordes sedan 
genom att läsa artiklarnas rubriker och därefter välja de artiklar som ansågs relevanta till  
denna  studie.  Därefter  lästes  samtliga  artiklars  abstract  för  att  på  så  vis  göra  en 
ytterligare  gallring.  De  kvarstående  artiklarna  lästes  sedan  igenom  och  relevant 
information användes sedan i den färdiga studien. Övrig litteratur inhämtades främst via 
dessa artiklars referenslista men även via sökning i Umeå universitets sökmotor Album. 
Sökord som då användes var anknytning, relationer, samspel och alkoholism.

2.3.2 Analys  

Intervjuer  transkriberades  noggrant.  De  sammanlagda  transkriberade  intervjuerna 
resulterade i cirka 60 A4-sidor kompakt text. Vid analys av texter har främst Graneheim 
och Lundmans (2004) beskrivning av tillvägagångssätt använts. Vardera transkriberade 
intervju lästes noggrant igenom ett antal gånger, för att på så sätt få en så övergripande 
uppfattning  om  texten  som  möjligt.  Därefter  togs  relevanta  citat  ut  från  vardera 
berättelse,  så  kallade  meningsbärande  enheter,  för  att  sedan  ges  en  naiv  kod.  Varje 
berättelse kodades separat. En naiv kod innebär att den kod som upplevs mest passande 
utifrån den specifika meningsbärande enheten ges utan hänsyn till hela materialet. Ett 
exempel på detta från denna studie ges nedan:

de är på nåt vis..en drivkraft till att man vill..göra rätt man vill..ja 
..att man vill man vill må bra

Barnen som 
drivkraft

Detta sätt att koda material kallas konventionell kvalitativ innehållsanalys, då materialet 
kodas förutsättningslöst utan förutbestämda kategorier (Hsiu-Fang & Shannon, 2005). 
Då samtliga enskilda texter kodades av båda författarna, var det sedan nödvändigt att 
jämföra materialet. Utifrån detta skapades sedan gemensamma koder, även de naiva, så 
som medveten förändring, misstroende i relationen, bekräftelsebehov m. fl. Exempel på 
detta ges nedan:

då bröt ju jag litegrann då genom att säga nää jag tänker inte göra 
det där

Medveten 
förändring

Därefter  kategoriserades  materialet  efter  citat  tillhörande  de  av  kvinnornas  olika 
relationer  som  var  mest  framträdande  i  deras  berättelser.  Kategorierna  blev 
kärleksrelationer,  relationen  till  barnen  och vänskapsrelationer.  De  naiva  koderna 
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omvandlades sedan till teoretiska koder, utifrån den teori som valts till denna studie, för 
att på så sätt vara till hjälp i arbetet med tolkningen. Exempel ges nedan:

jag minns bara att vi for till Finland och då vart hon full och då 
lämnade hon oss och då fick jag ta hand om brorsan åsså fick vi ta 
hand om mamma sen. Och då var jag kanske kan jag vara nio då?

Parentifiering

Det tolkade materialet delades sedan in i tre kategorier;  socialt arv, parentifiering och 
anknytningsmönster.  Kategorin  anknytningsmönster  fick  även  två  underkategorier; 
undvikande anknytningsmönster och ambivalent anknytningsmönster.

2.4 Studiens tillförlitlighet  

I kvalitativ forskning användes begrepp som  tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet  
och konfirmering för att reflektera kring hur tillfredsställande och trovärdiga studier är 
(Bryman,2011).  Trovärdighet behandlar  uppfattningen om hur  troliga eller  sannolika 
resultaten är. Detta är möjligt att se i denna studie genom att resultatet till stor del går 
hand  i  hand  med  tidigare  forskningsresultat  inom samma  område.  Överförbarheten 
behandlar  huruvida  studiens  resultat  går  att  använda  i  andra  sammanhang.  Det  är 
möjligt i detta fall men då varje studie har ett mått av subjektivitet från forskarens håll, 
bör nästa forskare se och uppfatta liknande saker som vi i det insamlade materialet för 
att resultatet ska bli detsamma. Detsamma gäller pålitligheten, som behandlar huruvida 
resultatet skulle vara liknande ifall undersökningen återupprepades vid ett annat tillfälle. 
Konfirmeringen behandlar objektivitet,  om det är möjligt  att säkerställa att forskaren 
inte låtit de egna värderingarna påverka resultaten på något avgörande eller förvridet 
sätt. I denna undersökning har vi lyssnat till våra intervjupersoner, de har fått återge sina 
livsberättelser med hjälp av öppna frågor som de själva fick brodera ut. Materialet har 
sedan transkriberats för att  inte gå miste om deras egna ord. Vi  har därefter försökt 
använda så mycket som möjligt av deras egna citat i empiriredovisningen, för att på så 
sätt främja att deras ord hamnar i fokus.

2.5 Etiska och metodologiska reflektioner  

I  de  etiska  reflektionerna  inför  arbetet  med  studien  har  Humanistiska-
samhällsvetenskapliga  forskningsrådet  fyra  etiska  perspektiv  använts.  Dessa  fyra 
perspektiv  består  av  informationskravet som  innebär  att  forskare  ska  informera 
intervjupersonen om vad som ska undersökas,  syftet  med studien,  att  deltagandet är 
frivilligt och att deltagaren när som helst under studiens gång får välja att avbryta sin 
medverkan  eller  välja  att  inte  svara  på  frågor  under  intervjun  (Bryman,  2011; 
Vetenskapsrådet, 2002). Vid den första förfrågan om deltagande fick de fyra kvinnorna 
en muntlig information om vad som skulle undersökas under intervjun, så som att det 
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huvudsakliga intresseområdet var deras upplevelse av växa upp i ett alkoholiserat hem 
och hur deras relationer sett ut då och under det fortsatta livet. När de tackat ja fick de 
sedan ett  informationsbrev (se bilaga 1) som djupare beskrev studiens innehåll,  dess 
syfte,  att  deltagandet  är  frivilligt  och  att  de  när  som  helst  är  fria  att  avbryta  sin 
medverkan.  Detta  för  att  främja  samtyckeskravet vilket  innebär  att  intervjupersonen 
själv bestämmer över sin medverkan i studien. Om det finns intervjupersoner som är 
minderåriga  krävs  det  att  målsman  godkänner  att  den  minderåriga  deltar  i  studien 
(ibid.). Detta blev inte aktuellt i denna studie då det inte ingick någon under 30 år. Med 
konfidentialitetskravet menas att alla personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga 
(ibid.). För att uppfylla detta krav ändrades alla uppgifter som är möjliga att koppla till 
intervjupersonerna  när  intervjuerna  transkriberades,  så  som  namn  och  bostadsort. 
Materialet  förvarades  sedan  säkert.  Även  detta  var  något  intervjupersonerna 
informerades om. Sista kravet  som ska uppfyllas är  nyttjandekravet som innebär  att 
materialet som samlas in vid intervjuerna enbart ska användas till den aktuelle studien 
och  att  sekretessuppgifter  ska  förstöras  efter  studien  publicerats  (Bryman,  2011; 
Vetenskapsrådet, 2002), vilket kommer att ske med denna studie.

Att vi valde att först och främst tillfråga personer i vår närhet om deltagande medförde 
både positiva och möjliga negativa faktorer. Det positiva var främst att detta skapade en 
god atmosfär vid intervjutillfället och troligen en mer öppenhjärtig intervju. Den möjligt 
negativa faktorn kan dock ha blivit att intervjupersonerna inte kände samma frihet att 
tacka nej till deltagandet då de var rädda att såra intervjuaren. Det är även möjligt att de 
under intervjun valde att dölja vissa delar av sin berättelse för att hindra att relationen 
till intervjuaren skulle påverkas genom att denne fick ta dela av uppgifter som skulle 
kunna förändra synen på intervjupersonen. Möjligheten finns även att relationen skulle 
påverkas på annat sätt. Detta är inte något som har framkommit men möjligheten finns 
ändå.

3 Teori  

Denna studie fokuserar på fyra kvinnors upplevelse av att växa i ett alkoholiserat hem 
och hur det har påverkat deras relationerna genom livet. Det var därför aktuellt att finna 
en teori som kunde vara till hjälp för att närmare förstå hur relationer skapas och fortgår 
genom livet. Sedan 1900-talets senare hälft är de flesta forskare inom psykologi överens 
om att människan är en relationell varelse. De har poängterat vikten av nära relationer 
för människans överlevnad. Ett exempel på detta är Bowlbys anknytningsteori. Idag är 
anknytningsteorin en av de mest inflytelserika utvecklings-psykologiska teorierna och 
förstärker  sin  ställning  genom  ett  gediget  empiriskt  forskningsstöd  (Havnesköld  & 
Risholm Mothander, 2009).

Anknytningsteorin  vill  förklara  varför  långsiktiga  band  utvecklas  och  vidmakthålls 
mellan vårdare och barn och hur det kan komma sig att det finns en variation mellan 
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olika typer av anknytning. Grundaren av teorin, John Bowlby, menade att spädbarn av 
evolutionära skäl knyter an till andra konstanta individer som uppfattas mer kapabel att 
hantera  världen.  Detta  beteende  kallar  han  för  anknytningsbeteende.  Beteende  blir 
främst synligt vid rädsla, utmattning eller sjukdom (Bowlby, 2010). I vårdaren finns ett 
motsvarande bemötande  system, omvårdnadssystemet,  som väcks till  liv  av barnens 
anknytningssignaler. Bowlby menade att även detta system har en biologisk grund för 
att främja överlevnad hos spädbarnen, men påverkas dock en hel del av vårdarens egna 
erfarenheter av omvårdnad (ibid.). För att fördjupa sig i detta är det möjligt att använda 
sig av begreppet  socialt  arv som lanserades främst av Gustav Jonsson på 1960-talet. 
Jonsson  (1976)  påvisade  hur  attityder  och  sociala  förhållanden  förmedlas  från  en 
generation till  följande generationer.  Han menade att  barn till  missgynnade föräldrar 
tenderar att "ärva" deras missförhållanden, vilket leder till ett socialt handikapp. Han 
menar att det är nödvändigt att börja arbetet med barnens vårdare redan innan de är 
födda, då det är för sent bryta det sociala arvet efter detta (Jonsson, 1976). 

Enligt  anknytningsteorin bygger  spädbarn inre  arbetsmodeller  utifrån samspelet  med 
vårdare,  kallade anknytningsmönster,  som sedan har avgörande betydelse  för hur de 
fortsättningsvis beter sig i nära relationer. Barn med ett tryggt anknytningsmönster har 
vårdare som fungerar som en trygg bas att utgå ifrån när barnen ska upptäcka världen 
och  fungerar  även  som  en  säker  hamn  att  återvända  till  när  barnen  blir  oroliga. 
Anknytningsproblem uppstår när vårdaren inte finns tillgänglig fysiskt och psykiskt i 
den mån barnen behöver. Detta leder till att denne inte kan läsa av barnens signaler, 
vilket är avgörande för att fungera som en trygg bas (Bowlby, 2010; Broberg et. al, 
2006). Om vårdaren styrs av egna behov, exempelvis vid alkoholism, kan det leda till ett  
oförutsägbart samspel med barnen. Föräldern kan fungera bra när den är nykter men sen 
försaka barnet när den är onykter. Detta leder ofta till osäkerhet hos barnen vilket gör att 
de kräver uppmärksamhet via att maximera sina anknytningssignaler, då det ger störst 
chans till närhet. De agerar utifrån känslor istället för med tankar. De reagerar med fullt 
känslopåslag men blir inte tillfredsställda vid tröst, då de har erfarenheten av att de inte 
själva kan reglera  samspelet  med föräldern utifrån sina signaler.  Detta kallas otrygg 
ambivalent  anknytning och uppstår  när  en vårdare  ger  inkonsekvent  omvårdnad.  En 
annan  form  av  otrygg  anknytning  kallas  för  undvikande.  Barnen  använder  då  inte 
vårdaren som trygg bas i stressande situationer, då den har erfarenheter av att detta inte 
tjänar  någonting  till.  Vårdaren  har  troligen  tidigare  avvisat  eller  förlöjligat  barnens 
anknytningssignaler, vilket leder till att barnen deaktiverar dessa då det leder till störst 
chans till närhet. Barnen tvingas då hantera situationer de själva inte är mogna att klara 
av vilket leder till att dessa individer blir mycket autonoma som vuxna. De agerar ofta 
utifrån tankar istället för känslor då deras känslor tidigare inte har tjänat något till. Barn 
med otrygg anknytning får under tonår och senare i livet problem med distansen till det 
motsatta  könet.  Det  kan  resultera  i  att  de  står  för  nära  och  rör  den  andra  vid  fel 
tidpunkter eller det motsatta: att de känner sig obekväma och drar sig undan kontakt 
(Broberg et. al, 2006).

Ett viktigt begrepp i sammanhanget är parentifiering som används när barn har tagit på 
sig rollen som förälder till sin egen förälder. De egna behoven av uppmärksamhet, tröst 
och vägledning får stå tillbaka för förälderns emotionella eller praktiska behov. Dessa 
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barn är ofta mycket inkännande och avläser förälderns sinnesstämning och vilja.  Att 
kunna avläsa människor i sin omgivning är inte i sig ett problem, utan är nödvändigt för 
att skapa ett gott samspel. Det blir problematiskt när denna avläsning samspelar med en 
förälder som har abdikerat från det ansvar som den egentligen ska ha. Om barnet då går 
in i förälderns ställe för att ta det ansvaret, försetts det ofta att hantera sådant det ännu 
inte är moget att klara av. Det kan väcka en känsla i barnet att dennes egna behov är 
mindre viktiga än andras. Ofta finns det heller ingen energi över till skola, vänner och 
andra barndomsaktiviteter. Barn som lär sig att ge upp sin egen barndom riskerar att 
själva abdikera från vuxenansvar senare i livet, så som i arbete, relationer och troligen 
också sina egna barn och så är cirkeln sluten (Chase, 1999).

Bowlby hävdade att anknytningssystemet är något som är aktuellt under hela livet men 
han  valde  att  fokusera  på  de  första  levnadsåren  i  sin  egen  forskning. 
Anknytningssystemet  i  vuxen  ålder  menade  han  främst  var  verksamt  i  långvariga 
parrelationer  men  att  det  då  var  integrerat  med  reproduktionssystemet  och 
omvårdnadssystemet (Bowlby, 1969). Det som dock skiljer den vuxna anknytning från 
anknytningen mellan barn och vårdnadshavare är att den ofta har en mer symmetrisk 
natur, då båda parter i bästa fall ger och får trygghet  (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 
Risholm Mothander, 2006). Sedan Bowlbys tid har anknytningsteorins område vidgats 
från att främst fokusera på de första levnadsåren till att även inkludera relationer i det 
vuxna livet. Hazan och Shaver var pionjärer inom området. Deras studie från 1987 har 
haft en stor inverkan på fortsatt forskning, då de kunde visa empiriskt samband mellan 
anknytningsmönster  i  barndomen och senare anknytningsbeteende i  kärleksrelationer 
(Hazan  &  Shaver,  1987).  De  kunde  se  att  personer  som  rapporterade  ambivalent 
anknytning tenderade att ha lätt till förälskelse och att känslorna i relationen gick upp 
och ner som en berg-och-dal-bana. De var ofta ”klängiga” och hade lätt för att känna 
svartsjuka.  Att  binda  sig  upplevs  ofta  som  konfliktfyllt  (Joel,  MacDonald  & 
Shimotomai, 2011). De som istället rapporterade undvikande anknytning hade ett mer 
pragmatiskt förhållningssätt till relationer. De var ofta misstänksamma och hade svårt 
att visa tillit (Hazan & Shaver, 1987). Att inte sätta gränser för den egna personen, är 
även  ofta  tecken  på  en  undvikande  anknytning  (Josefsson  &  Linge,  2008).  Tryggt 
anknutna personer lyckades däremot skapa en balans mellan att låta sig bli beroende 
men samtidigt behålla sin självständighet (Hazan & Shaver, 1987). Wennerberg (2010) 
menar att  detta är  de två främsta grundläggande existentiella behov som människan 
styrs  av.  Josefsson  och  Linge  (2008)  menar  i  sin  tur  att  det  är  omöjligt  att  vara 
självständig utan att först kunna skapa den närhet vi behöver. 

Anknytningsteorin vill alltså förklara hur långsiktiga band utvecklas och vidmakthålls 
mellan vårdare och barn.  I  vidareutvecklingen av teorin har  även kärleksrelationer i 
vuxenlivet  inkluderats.  Denna  teori,  men  även  de  två  begreppen  socialt  arv  och 
parentifiering,  har använts för att analysera materialet i  denna studie för att vara till 
hjälp  att  besvara  studiens  två  frågeställningar;  finns  det  någon  koppling  mellan 
kvinnornas sätt att hantera relationer idag med hur de har upplevt relationer under  
uppväxten och hur har kvinnornas relationer förändras sedan vuxenlivet.
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4 Empiri  

Nedan redovisas empirin som består av material från fyra intervjuer med kvinnor som 
växt upp i ett alkoholiserat hem. Intervjupersonerna har getts namnen IP 1, IP 2, IP 3 
och IP 4. Först ges en övergripande insyn i vardera kvinnas livsberättelse (4.1). Därefter 
redovisas kvinnornas sätt att hantera relationer relationer mer ingående (4.2).

4.1 Kvinnorna  

IP 1 har vuxit upp i ett hem med en mor och far samt en yngre syster. Föräldrarna levde 
ihop  till  mitten  av  tonåren.  Pappan  hade  fram  tills  IP  1  var  ungefär  24  år  ett 
alkoholmissbruk. Han är idag nykter alkoholist. IP 1:s basala behov av mat och kläder 
blev tillgodosedda. Dock inte hennes behov av bekräftelse över henne själv som person. 
På grund av bristande närvaro av andra, då mamman arbetade natt, var det bara IP 1 
som hade full insyn i pappans alkoholmissbruk. Då hon påtalade detta för andra var det 
ingen som trodde  på  henne,  då  pappan förnekade  missbruket.  Hon sökte  hjälp  från 
skolkuratorn  vid  13  års  ålder,  men  blev  inte  heller  där  betrodd.  Hon  hade  under 
ungdomen ett  utagerande beteende,  skolkade  mycket,  drack alkohol,  rökte  och hade 
många kortvariga kärleksrelationer. Det var dock först vid 15 års ålder som omvärlden 
förstod  att  någonting  inte  stod  rätt  till  och  hon  fick  en  akut  remiss  till  barn-  och 
ungdomspsykiatrin (BUP). IP 1 var då inte längre intresserad av hjälp. Det var först i 
relationen med hennes nuvarande sambo, vid 22 års ålder, som hon aktivt började söka 
hjälp från sjukvården i form av samtal och har fortsatt med det i perioder fram tills idag. 
IP 1 har tillsammans med sin sambo idag två söner i mellanstadieålder. Hon kan idag 
inte se ett liv utan sambon och barnen.

IP 2 har vuxit upp med en mamma och lillebror. Hennes pappa levde med familjen fram 
tills IP 2 var cirka fem år och misshandlade under denna period mamman. Efter detta 
har de inte haft kontakt. Mamman arbetade under dagarna men missbrukade alkohol 
under lediga dagar, kvällar och nätter. IP 2 började själv dricka alkohol i tolv års ålder. 
Hon rökte,  skolkade  och  hade  många kortvariga  kärleksrelationer.  Vid  13  års  ålder 
träffade hon en kille som hon sedan till och från hade en relation med i 35 år. Vid tjugo 
års ålder blev hon kristen och lämnade då denna kille och sin dåvarande livsstil. Hon 
fick nya vänner och slutade med alkohol och tobak. Ett år senare följde killen samma 
mönster. De gifte sig då och fick fyra pojkar. Detta var dock en destruktiv relation och 
maken misshandlade IP 2 psykiskt i många år. När han började missbruka alkohol såg 
hon att det fanns en möjlighet att lämna honom. Hon har nu levt själv i sex år och vill 
inte gå in i någon ny kärleksrelation. Hon har fortfarande en relation med sin mamma 
som idag är nykter alkoholist.

IP 3 har vuxit upp med mamma, pappa och en äldre syster. Båda föräldrarna har haft 
och har fortfarande ett alkoholmissbruk. IP 3 anser själv att det är mamman som har det 
största problemet då pappan främst dricker mycket i perioder medan mamman dricker 
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kontinuerligt. De basala behoven av mat och kläder har dock varit tillgodosedda. IP 3 
anser även att hon hade en god relation till sin mamma under de första levnadsåren, men 
att den gradvis försämrades då hennes mamma inte längre hade ork för henne. IP 3 gick 
sedan in i en depression på grund av detta och gjorde flera försök att avsluta sitt liv som 
ett rop på hjälp. Hon var utsatt för mobbning i skolan och pendlade mellan att vara 
duktig och rebellisk. På grund av självmordsförsöken fick hon gå i samtal på BUP. Vid 
18 års ålder träffade hon sin nuvarande man och de fick två barn. Fram tills barnen kom 
missbrukade de tillsammans lättare droger. IP 3 slutade med sitt missbruk och trodde att 
även hennes man gjorde det. Tio år senare uppdagades dock att mannens missbruk inte 
bara fortsatt utan även accelererat. Han genomgick då behandling och är idag drogfri. 
De valde att fortsätta leva tillsammans och har idag en god relation.

IP 4 har vuxit upp i en liten lägenhet med sju personer bestående av hennes mamma, 
moster  och  hennes  man  samt  deras  barn,  mammans  arbetskamrat  och  hennes  man. 
Under perioder bodde även mammans pojkvänner i lägenheten var av en misshandlade 
mamman när han druckit alkohol. Denna relation pågick i fyra år. IP 4:s pappa levde 
tillsammans med mamman tills IP 4 var drygt två år men bröt upp på grund av pappans 
ständiga otrohet. IP 4 och pappan hade under uppväxten en sporadisk kontakt. Mamman 
hade ett alkoholmissbruk och drack under kvällar, nätter och helger. IP 4 själv ansåg sig 
vara genomskinlig och tog näst intill ingen plats. Hon bestämde sig tidigt för att aldrig 
bruka alkohol och har fram tills idag inte heller gjort det. Hon hade dock under hela sin 
tonårstid en relation med en kille med missbruksproblem. Hon gick sedan vidare till att 
leva med en 17 år äldre dominant man som ständigt var otrogen under sex års tid. Efter 
två kärlekslösa kortare relationer träffade hon en till dominant man som hon sedan fick 
en son med. När sonen var tio år insåg hon att situationen var ohållbar då den psykiska 
misshandeln även gick ut över hennes son. Hon har nu levt ensam i sex år och har svårt 
att se sig själv nånsin gå in i en kärleksrelation igen. 

4.2 Kvinnornas relationer  

I  intervjuerna  redovisade samtliga  kvinnor  att  det  skett  förändringar  i  deras  sätt  att 
hantera relationer genom åren. För att systematisera dessa förändringar delades de in i 
tre kategorier:  kärleksrelationer, relationen till barnen och vänskapsrelationer   utifrån 
de olika relationerna som var aktuella i kvinnornas liv. Detta redovisas nedan.

4.2.1 Kärleksrelationer  

Kärleksrelationer är en central del i alla fyra intervjuerna, om än på olika sätt. Två av 
intervjupersonerna, IP 1 och IP 3, har sedan cirka 18 års ålder levt ihop med samma 
man.  Dessa båda  relationer  har  stundvis  varit  problematiska  men utvecklats  mycket 
under  de cirka 20 åren de pågått.  IP 2 och IP 4 har  levt i  övergripande destruktiva 
relationer och har därför valt att avsluta dessa och lever nu utan kärleksrelationer. Nedan 
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sker  en  redovisning  om  detta  uppdelat  under  rubrikerna  Tidigare  sätt  att  hantera 
relationer och Förändrade sätt att hantera relationer.

Tidigare sätt att hantera relationer

IP 1, IP 2, IP 4 har aldrig trott  att  förhållanden varar för evigt och inte heller  varit 
övertygade om deras partners känslor för dem. Deras osäkerhet i kärleksrelationer har 
yttrat sig på följande sätt:

IP 1 berättade att hon har haft väldigt svårt att lita på människor som kommer henne 
nära, sambon har hon pressat på olika sätt till exempel har hon ställt en fråga om och om 
igen för att få det svar som hon varit ute efter då hon inte trott att han talat sanning. 

”för jag har verkligen testat han att han ska lämna mig det är ju det jag har haft som  
mål...för så är jag van å ja um....att...men han har inte gjort det”  (IP 1)

Hon  har  haft  väldigt  svårt  att  säga  att  hon  haft  fel  och  samtidigt  haft  ett  otroligt 
kontrollbehov.  Hon har  flertalet  gånger  anklagat  honom för  att  vara  alkoholist  men 
tillslut så röt han ifrån och sa att ”men för helvete jag är inte din farsa!”. Samtidigt som 
hon har testat honom om och om igen och förvånats varje gång han stannar kvar hos 
henne så har hon känt att hon varit i ett stort behov av att ha någon, hon berättade att 
hon varit rädd för att vara ensam. Detta beteende tror hon själv kommer från hennes 
barndom då hon gång på gång blivit utsatt för svek och lögner.

IP 2 berättade om att hennes partner var dominant, han tog alla beslut och hon tyckte 
inte detta var konstigt eller jobbigt då hennes behov aldrig tidigare blivit tillfredsställda:

”Ja han styrde och bestämde mer..och ja..jag fann mig i det..jag var som nöjd med det  
lilla jag hade men..efteråt ser jag ju att mycke var ju ganska galet..det handlade ju inte  
nåt om vad jag ville utan..mycke var ju va han tyckte å jag hade lite hans värderingar å  
hans..um..” 

Han var även den som syntes, hon berättade att hon var den som stod i bakgrunden. 
Mannen var inte snäll mot henne psykiskt, hennes vänner har efter separationen berättat 
att de tyckte det var jobbigt att umgås med dem som par då han ofta skrattade åt henne 
och berättade roliga saker om henne. Kvinnan själv berättade att hon inte märkte av 
detta och att hon var nöjd ändå, ”i min lilla värld i alla fall”. Hon upplever ändå att 
detta trots allt var en ganska lyckligt tid, hon trivdes att vara hemma med barnen och 
innanför fyra väggar hade hon lite frihet. 

IP 4 berättade något liknande om hennes relation till en 17 år äldre man, hon ser honom 
idag som ett ”pappakomplex” och säger: 

”han ville gärna bestämma och tala om för mig hur jag skulle göra och så och det hade 
jag absolut inga problem med och det kan man ju ha kanske om man har haft en annan  
relation med sin pappa då kanske man tycker att vadå du är inte min pappa. Fast det  
här kändes ganska bra för mig” (IP 4) 
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Efter denna man hade hon två relationer som inte innehöll kärlek från hennes sida, hon 
berättade att dessa relationer mer kändes som bror- och systerrelationer. Hon avslutade 
dessa så männen skulle kunna hitta kärleken, hon tyckte att de förtjänade det, men hon 
berättade även att hon själv skulle kunna leva kvar i de relationerna då de fungerade 
utmärkt för henne. Efter  dessa män träffade hon sonens pappa, det  hon föll  för hos 
honom var att han bestämde att nu ”gör vi såhär och såhär” och hon tyckte då att det 
kändes skönt för henne att någon tog beslut och ”var med och engagerade sig” då hon 
från barndomen varit tvungen att ta nästan alla beslut själv. Hon berättade att hon alltid 
känt att ingen brydde sig om henne eller vad som hände med henne. Denna man blev 
tillslut  väldigt  dominant  och  tryckte  ner  henne  mer  och  mer  ”tills  det  inte  fanns 
någonting kvar av mig” och då kunde hon istället inte ta några beslut själv utan han tog 
då alla beslut. Det som tillslut ledde till separation var i samband med att sonen blev 
äldre så fungerade hemmalivet inte så bra, mannen var ”enmanshärskare här hemma” 
och sonen började få en egen personlighet. Detta klarade mannen inte av och skulle 
dominera sonen med. Kvinnan märkte då att sonen tog stor skada av pappans beteende 
och bestämde sig då att separera. Hon berättade även att hon var mycket rädd för honom 
och funderade på hur hon skulle ta sig från relationen tillsammans med sonen. Plötsligt 
en helg kommer mannen hem och säger ”nu ska vi separera” och kvinnan berättade att 
hon tyckte detta var väldigt skönt då hon redan var där i tanken. Denna separation blev 
inte lätt för det, mannen tyckte inte om att det gick så lätt för henne att separera och han 
påtalade för henne att ”det var ju inte så att du låg och grät vid mina fötter precis”. 

IP 3 däremot har inte varit osäker på hennes makes känslor för henne.

”Vi satt ihop, vi var en och samma person, vi var alltid alltid i lag och vi gick in i en 
förälskelse  som  var  våldsam  alltså..//...Men  det  var  osunt  och  det  var  fullständigt  
härligt...//...Vi fyllde varandras behov så starkt så.” (IP 3) 

Hon berättade även att när de blev tillsammans så kröp de ner i sängen och steg inte upp 
därifrån på två veckor, de sjukskrev sig och  ”ja vi var jättekära i varann verkligen”. 
Kvinnan berättade att det ofta var tjej- och killkvällar men att hon alltid valde att vara 
med  pojkvännen  och  hans  vänner.  Hon  berättade  även att  de  jobbade  tillsammans. 
Kvinnan kände att hon hade ”hittat hem” och att det ”fanns inte en tanke på att vi inte  
skulle vara tillsammans” och att hon idag kan se att de nästan gick in i ett missbruk av 
varandra.  Hon  tror  att  detta  beror  på  hennes  uppväxt,  att  deras  relation  blev  ett 
medberoende i varandra, ett ”relationsberoende” och att det alltid varit en del av hennes 
personlighet, att vara beroende i någon form. Beroendet av maken tog slut i samband 
med att  barnen kom,  ”man måste  som separera och  klippa navelsträngen från  den  
andra och det kom ju som pang bom när barna kom för oss.” 

Förändrade sätt att hantera relationer

IP 1 och IP 3 har gjort flera medvetna förändringar i sitt sätt att hantera relationer. IP 1 
beskrev det på detta sätt:

”det är något som jag ständigt måste jobba med..just relationerna..och att jag än idag  
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kan få den där känslan att nu far jag...jag lämnar det här innan jag blir sviken..nu drar  
jag...men jag gör det ju inte..men så har jag ju gjort tidigare jämt.....så han har som lärt  
sig att hantera mig på nåt vis..så han kan få mig att tänka men hallå..skärp till mig nu 
då..så han bromsar min...på nå vis..innan ah ah..lite så..”  (IP 1)

IP 1 berättade att hon nu har sin sambo till hjälp att stoppa hennes oro och att han kan få 
henne att tänka annorlunda gällande vissa saker. Kvinnan berättade att hon i barndomen 
testat gränser mot sina föräldrar för att hon ”sökte ju nån jäkel som kunde ställa ner 
foten å säga nu jävlar lugnar du ner dig” vilket hon beskriver att sambon har gjort dels 
när han tydligt visat att han stannar kvar vid hennes tester, får henne att lugna ner sig 
och ändra sitt sätt mot barnen. Han har vid flertalet tillfällen kunnat konfrontera henne 
och få henne att resonera annorlunda exempelvis när hon anklagat honom för att vara 
alkoholist och när hon hela tiden försökte kontrollera pappan, vid dessa tillfällen har han 
fått nog och försökt få henne att inse att hon inte lever med pappan utan med honom. 
Hon känner idag att sambon och barnen är det viktigaste för henne och att de är hennes 
familj. 

IP 3 resonerar som så att tidigare så var det självklart att hon och maken skulle leva 
tillsammans, idag är det inte det. Hon menar på att det inte är sunt att se sitt förhållande 
som självklart utan något man ständigt måste jobba med för att få det att fungera och att 
de inte längre tar varandra för givna:

”det kan bli så att vi måste gå isär om inte vi kämpar för att få en bra relation så  
kommer vi inte att leva med varandra så vill vi leva med varann så måste vi jobba på  
vårat förhållande och såna grejer..//..vi kan prata om allt idag…och gör det också..så.  
så vi har en bra relation. Det innebär också att vi kan bli förbannade på varandra.(IP 3)

Kvinnan berättar att hon ser sitt förhållande till maken som ”bra mycket starkare än det  
var innan” och att förhållandet bara blir bättre och bättre. 

IP 2 och IP 4 har tagit ett aktivt val att inte inleda någon ny kärleksrelation efter sin 
separation. IP 2 beskrev det på följande sätt:

”Asså män..där har jag ingen relation för det tycker jag skulle vara jättejobbigt..så jag  
vill ju helst vara själv..så eh..ja faktiskt” (IP 2) 

IP 2 berättade även att hon tycker det är jätteskönt att idag få tycka och tänka som hon 
vill.  Det  har  inte  varit  helt  enkelt  och vissa perioder  har  hon fallit  tillbaka i  gamla 
mönster igen vilket hon medvetet försöker förhindra. 

IP 4 sa att: ”jag tror aldrig jag kommer att träffa nån mer..det känns inte som det..jag 
tycker att det är så smidigt och bra och va själv alltså utan manlig relation så..” 

Hon berättar att det finns tillfällen då hennes väninnor sagt att hon beter sig annorlunda 
när hon ser män som hon skulle kunna bli kär i, de kan då se att hon snabbt drar sig 
undan och går någon annanstans istället för att riskera att gå in i en relation. Kvinnan 
berättade att hon inte alls känner någon önskan eller längtan efter att träffa någon ny 
man. Hon har däremot varit med om att hon en gång sedan separationen från barnets 
pappa tänkt i relationsbanor, denna man som hon träffade hade hon redan i barndomen 
öppnat sitt  hjärta för. Det passade dock inte med ett förhållande i vuxenlivet då hon 
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beskriver hans liv som väldigt trassligt. 

4.2.2 Relationen till barnen  

Alla kvinnorna uttryckte under intervjun att relationerna till barnen var mycket viktig 
för dem. De beskriver alla på olika sätt hur dessa relationer har sett ut tidigare och hur 
de  ser  ut  idag.  Även detta  har  delats  in  under  rubrikerna  Tidigare  sätt  att  hantera  
relationer och Förändrade sätt att hantera relationer och redovisas nedan.

Tidigare sätt att hantera relationer

IP 2, IP 3 och IP 4 beskriver på olika sätt att de har velat ge sina barn det de själva inte 
fått i barndomen:
”sen ville jag att mina pojkar skulle få ett normalt liv..men samtidigt så är man ju lite  
skadad  också..utifrån..hur  man  har  haft  det  och  så..ja..det  är  väl  inte  förrän  man 
speglar sig mot andra som man ser oj det var kanske lite galet..um...” (IP 2) 

IP 2 berättade att hon trivdes under barnens småbarnsår, det var en lycklig tid för henne, 
hon var hemma med barnen, bakade och hade väninnor som hon kunde umgås med. 
Hon beskriver att  hon på något  sätt  kanske överkompenserat  för att  barnen inte ska 
behöva uppleva det som hon gjorde under barndomen, hon har brytt sig om dem, att de 
ska må bra och försökt visa att hon inte struntar i dem. 

IP 3 berättade att hon ville vara en perfekt mamma och då inte bara som förälder utan 
allt runtomkring ”Asså det var inte bara det att jag var förälder utan kom någon hem 
till mig så hade jag sju sorters kakor det var perfekt städat. Det var liksom allt, jag  
köpte aldrig barnmat jag gjorde allting själv. Frös in i kuber. Skulle jag aldrig orka  
göra idag. Ja men du vet sådär det var kanske nångång men allt var som jag gjorde allt  
som man som jag hade velat ha själv på nå sätt och sådär.” (IP 3)

Hon beskrev sig själv som en alldeles ypperlig mamma när barnen var små, hon levde 
för dem och hennes hem, hon var som en lejonhona som försvarade sitt och skulle ha 
allting på sitt sätt även om det kanske inte alltid var så ”himla bra grejer”. Kvinnan ser 
det som att sättet att behandla sina barn har gått i generationer men att hon ville bryta 
det med sina barn och ge dem någonting annat än vad hon har gått igenom som barn. 
För att barnen inte skulle känna sig ensamma som hon gjort så har hon försökt visa att 
hon finns för dem känslomässigt. 

IP 4 berättar även hon att hon eventuella har överdrivit lite i sitt sätt att vara och finnas 
för sonen:

”jag vill ju aldrig att sonen ska känna så som jag kände....och det kanske jag överdriver  
till lite mer (skratt) asså att det blir överdrivet att jag vill..han han är nummer ett för  
mig alltså jag tänker alltid först att allt ska bli bra för honom och så att han för göra  
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det..som blir bäst för honom det som han vill..det vill jag stötta liksom..” (IP 4)

Hon berättade att hon är väldigt noga med att vara engagerad i hans liv och visa att hon 
vill vara med honom men samtidigt inte ta några beslut åt honom utan han får välja själv 
vad han vill med sitt liv. Hon beskriver hur hon vill att han ska känna att han bor i ett 
riktigt hem där det luktar mat när han kommer hem och att han alltid ska känna sig 
trygg. Hon vill att han ska veta att varje stund i hans liv är en positiv tillgång och att hon  
älskar honom så mycket och vill ha honom runt sig så mycket som möjligt. Hon själv 
blev skickad på kollo som barn och där vantrivdes hon, hon kände alltid att hon var ett 
problem för mamman då hon jobbade och det har fört med sig hennes vilja att göra 
annorlunda för sonen. 

IP 1 har haft ett annat sätt att hantera relationen till barnen. Hon berättar att hon idag 
kan se att hon inte har bistått sonen med en positiv självbild då hon ställt höga krav på 
honom:

”speciellt då min äldsta son har det blivit för han jag men har nog kört det när han var  
yngre  och  så  dära du  vet  verkligen  ja  men du  vet  dehära  dominanta..ah..varit..um 
a..jädra  skrikigt  och  pekat  med  hela  handen   och  du  vet  så  här  ska  det  vara  
drutdutdut..” (IP 1)

Förändrade sätt att hantera relationer

Med hjälp av sambon har  IP 1 lärt  sig  att  hantera  sina impulsiva känslor  gentemot 
barnen och  istället försöker hon bekräfta barnens självbild:

”förklara för han hur mycket jag tycker om han å du vet att va duktig du är å va bra du  
är å att försöka som ja inte bara för att han har bäddat sängen utan för att han är han” 

Hon berättade även att hon är noga med att berätta för barnen att det inte spelar någon 
roll vad de gör, de kommer alltid att vara älskade av sina föräldrar och att det de gör inte 
har  någon betydelse,  de kommer alltid att  kunna komma hem. I  detta  sammanhang 
pratade hon om att hon kommer ha en lättare förståelse för sina barn till exempel då det 
gäller missbruk, hon känner att hon inte kommer att vara blåögd på samma sätt som hon 
tror att kanske många andra föräldrar är. 

Hos IP 4 är det svårt att se någon direkt förändring i hennes sätt att bemöta sin son men 
hos IP 2 är det dock möjligt att se att hon numera sätter tydligare gränser:

”jag är ju tuff mot dom också...säger nej och för ja skulle behaga alla va alla till viljes  
men det gör jag inte idag.” (IP 2)

IP 3, som tidigare levde helt för sina barn, har idag en mer sund relation till dem:

”skulle jag ha varit en sån mamma idag, det skulle krocka med barnens behov. För det  
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var bara mitt behov av vad jag tänkte var bäst för barnen.” 

Hon berättade att hon nu kan se barnens behov och försöka vara en mamma som de idag 
behöver. Förut så levde hon bara för barnen och förlorade därmed en del av sitt liv, till 
exempel med vänner och övriga familjemedlemmar. Hon beskriver att hon är noga med 
att ha en nära och god relation till barnen idag, med flickan känner hon att de delar 
mycket av vad som händer i hennes liv och att dottern kan prata med henne. Med sonen 
önskar hon att de pratade mer, men hon anser att de har en god relation.

4.2.3 Vänskapsrelationer  

Majoriteten av kvinnorna berättade att  vänskapsrelationer fyllde en viktig funktion i 
deras liv. Även sättet att hantera vänskapsrelationer har förändrats genom kvinnornas 
liv. Detta presenteras nedan.

Gällande vänskapsrelationer har både IP 1 och IP 2 tidigare känt ett behov av att vara 
alla till lags. IP 1 beskriver att hon kom till en punkt i sitt liv där hon insåg att hon blev 
tvungen att  prioritera  några få  relationer  framför  att  finnas tillgänglig  för  alla.  Hon 
började då ställa mer krav på de relationer hon hade och på så sätt blev hon tydligare 
med vem hon är som person. Idag har hon två nära vänner som hon pratar om allt med. 
IP 2 har en liknande erfarenhet då hon tidigare i relationer inte satte gränser och inte 
visste vem hon själv var. Idag har hon genom mycket möda lärt sig att känna efter vad 
det är hon själv tänker och tycker, vilket också påverkat hennes relationer.

”..och  sen  har  det  ju  också  varit  vänner  jag  har  haft  nån  vän  där  vi  har  
brutit...eftersom..eh..jag upplever att..jag sa ifrån och det palla inte hon med utan..då  
skulle jag bara låtsas som ingenting och det kunde inte jag göra...” 

Hon berättar att hon idag är noga med att sätta gränser och att hon om tio år inte vill 
uppleva att hon inte kommit någon vart i hennes personliga utveckling. Förut har hon 
bara tänkt på vad som är bäst för andra och var andra tycker och tänker, detta har hon 
genom att bli medveten om situationen kunnat ändra på och tänker idag på hur hon själv 
vill ha saker och ting. 

IP 3  går  inte  djupare  in  på  hur  hennes  vänskapsrelationer  ser  ut  under  intervjun. 
Genomgående är att hon väljer familjen framför vännerna. IP 4 däremot lägger stor vikt 
vid sina vänner. Hon tror att detta beror på att hon inte har haft några syskon närvarande 
under  uppväxten.  Vännerna  fyller  hennes  basala  behov av  närhet  och  omsorg.  Hon 
beskriver:

”stark vänskap framför allt liksom och att man, man känner att man har nån att sjunga  
ut till liksom när nånting känns jobbigt och precis samma som att jag känner att dom  
sjunger ut till mig också att vi har ett ömsesidigt givande och tagande. Det känns bra.” 

Vännerna fyller en viktig funktion i IP 4:s liv, hon berättade att de ibland kan komma 
hem till henne med en kasse mat då de vet att hon har en knaper ekonomi. De erbjuder 
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henne lån ifall det skulle krisa sig, detta är något hon undviker då hon inte tycker om att 
vara skyldig någon pengar. Hon beskriver vännerna som väldigt viktiga både i glädje- 
och  orossituationer.  De  ställer  upp  för  varandra  i  vått  och  torrt  och  det  ger  henne 
trygghet. Hon tycker det är  svårt  att ha ytliga relationer då hon vill dölja sin dåliga 
ekonomi. Hon beskriver att hon känner att det finns ett pågående utbyte mellan hennes 
nära väninnor och henne. Bland dessa känner hon inte någon oro huruvida de känner för 
henne, hon är inte rädd att de ska lämna henne då sådana argumentationer inte finns. 
Men hon berättade att hon inte vet hur hon skulle klara sig utan sina nära väninnor då de 
fyller ett stort behov hos henne. 

5 Tolkning och diskussion  

För att på bästa sätt besvara studiens syfte och frågeställningar valde vi att tolka empirin 
med hjälp av anknytningsteorin samt de två begreppen  parentifiering och socialt arv.  
Enligt  anknytningsteorin bygger  spädbarn inre  arbetsmodeller  utifrån samspelet  med 
vårdaren  som  kallas  för  anknytningsmönster  (Bowlby,  2010).  De  två  otrygga 
anknytningsmönster aktuella för denna studie var undvikande anknytningsmönster och 
ambivalent  anknytningsmönster.  Kopplingen  mellan  dessa  anknytningsmönster  och 
intervjupersonerna  redovisas  nedan.  Därefter  redovisas  kopplingen  mellan 
intervjupersonerna  och  parentifiering,  följt  av  kopplingen  mellan  socialt  arv  och 
intervjupersonerna.

5.1 Anknytningsmönster  

Alla fyra kvinnor har vuxit upp med missbruk i hemmet. Det påvisas även att detta har 
fått  konsekvenser  för  omvårdnaden  från  föräldrarna.  Enligt  anknytningsteorin  kan 
brister  i  omvårdnaden  alltså  leda  till  en  ambivalent  eller  undvikande  anknytning 
(Bowlby, 2010; Broberg et. al, 2006). 

5.1.1 Ambivalent anknytningsmönster  

Vid  ett  ambivalent  anknytningsmönster  agerar  individen  utifrån  känslor  istället  för 
tankar,  vilket  kan  leda  till  ett  utagerande  beteende  (Broberg  et.  al,  2006).  Detta  är 
möjligt att se både hos IP 1, IP 2 och IP 3 som under ungdomen hade ett utagerande 
beteende. De beskrev att de på grund av osäkerhet skolkade, drack alkohol, rökte och 
hade  många  kortvariga  relationer  för  att  få  den  uppmärksamhet  de  behövde.  IP 1 
beskrev det exempelvis på följande sätt:

”jag tror att det var mycket asså det handlade egentligen hela tiden handlade det om  
det att jag vill ha hjälp jag tror att det är det som har suttit det är det som har varit  
grejen hela tiden...jag har varit i allt möjligt konstigt hit och dit..sökt mig till grupper  
som inte har varit bra..asså det har..ah..hängt me dom som var mycket äldre gjort saker  
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som man inte  ska göra...gått  från relation till  relation  till  relation till  relation haft  
väldigt mycke killar..å farit  runt åh..amen lite destruktivt  så..haft  djävulskt  jag hade 
djävulskt makt över mina föräldrar...” 

IP 3 försökte  istället  ta  livet  sitt  liv  för  att  någon skulle  ”se  mig se  hur  förbannat  
jädrans dåligt jag mår”. Broberg et. al (2006) menar att otryggt anknytningsmönster 
kan leda till problem med distansen till andra människor. Exempel på det kan vara att 
otrygga barn stor för nära och rör vid den andra vid fel tillfällen. Detta beteende var 
något som gick att urskilja hos IP 3. Hon beskriver hur hon var som en igel och sög sig 
fast i människor i sin närhet. Hon gjorde allt för att få vara med. Det beteende går även 
att se i hennes relation till sin man under deras första år tillsammans. De satt ihop och 
gjorde allting tillsammans. De till och med jobbade på samma arbetsplats under fyra år. 
Detta  verkar  ha  fyllt  ett  starkt  behov  i  dem  båda  då  de  inte  såg  några  större 
konsekvenser av beteendet. Hon beskriver dem båda som beroendepersonligheter och 
att det därför utvecklades ett beroende av varandra. Även detta beteende är möjligt att se  
som ett tecken på en ambivalent anknytning, då det ofta leder till starka känslor och ett 
”klängigt” förhållningssätt till partnern (Hazan & Shaver, 1987). Den enda period de var 
separerade  var  när  maken  var  på  repmånad,  vilket  hon  beskriver  som  mycket 
påfrestande. Även detta är möjligt att se som ett tecken på ambivalent anknytning, då 
det ofta leder till stark ångest vid separationer (Broberg et. al, 2006). När parets barn 
sedan föddes gick beroendet vidare från maken till dem. Hon beskriver att de var hennes 
allt, hon behövde inget annat i livet. Hon gick in för att bli den perfekta mamman och 
levde fullständigt i den världen. 

Vad vi tror kan vara en stark bidragande faktor till att IP 3 har utvecklat en ambivalent 
anknytning är att hennes upplevelser kring missbruket aldrig blev bekräftade. Hennes 
föräldrar förnekade missbruket och händelser i samband med berusning, vilket gjorde 
att IP 3:s hela världsbild blev inkonsekvent, vilket ofta leder till ambivalent anknytning 
(Broberg et. al, 2006). Hon visste inte längre vad hon kunde lita på, om vad som var 
hennes fantasi och inte. 

IP 1 har under sina relationer varit rädd för att bli lämnad vilket även kan vara tecken på 
ambivalent anknytning. Hon säger tydligt ”jag kan inte bli lämnad..det går inte då dör  
jag det skulle inte jag fixa” men testade tidigare ständigt sambons gränser för att se om 
han stannar kvar. Hon visar på ett tydligt kontrollbehov, vilket troligen är ett resultat av 
hennes tidigare erfarenheter av att bli sviken av sina föräldrar. Idag visar hon tecken på 
en trygg anknytning till sin sambo, då hon vänder sig till honom med smått och stort. 
Hon anser att hon är en ångestdriven person men sambon har en god förmåga att bryta 
hennes  oro,  vilket  visar  på att  hon använder  honom som trygg bas  (Bowlby,  2010; 
Broberg et. al, 2006).

Någonting som troligen har resulterat i en otrygg anknytning hos IP 1 är att hon har tagit  
ett  alldeles för stort  ansvar som barn,  hon beskriver hur hon tagit  hand om pappan, 
försökt övertyga honom till att sluta dricka, försökt få mamman att inse att han dricker 
och  tagit  ett  stort  ansvar  för  lillasyster  och  försökt  hålla  henne  utanför  familjens 
situation.  Det fortsatte även efter att hon flyttat  hemifrån. Det var först vid pappans 
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missbruksbehandling, då hon medverkade i en anhörig-vecka, som hon tog ett beslut att 
han inte längre tillhörde hennes närmaste familj och att hon därmed inte skulle ta hand 
om honom och släppa kontrollen. Detta gav henne en chans att bygga upp starkare band 
till sina barn och sin sambo. Att hon har tagit ett för stort ansvar kan också ha lett till att 
de egna behoven har förlorat värde vilket man kan se i hennes relationer till  vänner 
tidigare  då  hon  alltid  velat  tillfredsställa  allas  behov.  Detta  var  något  som 
uppmärksammades och ifrågasattes under en egen samtalsterapi och hon gjorde därefter 
en utrensning av vänner som tog mer energi än de gav. Hon berättade även att hon 
trodde att om vänner skulle välja att avsluta relationen till henne så skulle hon ta det 
personligt och analysera vad hon kan ha gjort fel. Hon har idag däremot inga problem 
med att själv avsluta relationer om hon själv vill då det blir på hennes initiativ och hon 
vet på vilka grunder det sker. 

Som det är möjligt att läsa ovan finns det tecken som visar på att tre av kvinnorna har 
eller har haft ett ambivalent anknytningsmönster. Det blir främst tydligt hos IP 3 men 
det finns även hos IP 1 och spår av det hos IP 2. De har alla tre haft ett utagerande 
beteende  som till  exempel  skolk,  alkoholdrickande  och  tobaksrökning tidigt  i  livet. 
Både IP 1 och IP 3 visar även ett ambivalent anknytningsmönster genom att de sugit sig 
fast i relationer i rädsla för att bli lämnade. Ingen av dessa kvinnor har under uppväxten 
fått sin bild av situationen i hemmet bekräftad. Missbruket har varit dolt för omvärlden. 

 

5.1.2 Undvikande anknytningsmönster  

Vid  ett  undvikande  anknytningsmönster  agerar  individen  utifrån  tankar  hellre  än 
känslor, vilket kan leda till en pragmatisk syn på relationer (Broberg et. al, 2006; Hazan 
&  Shaver,  1987).  De  två  kvinnorna  som  tydligast  visade  tecken  på  undvikande 
anknytningsmönster var IP 2 och IP 4. En beskrivning av detta redovisas nedan.

Den av kvinnorna som mest tydligt visar tecken på undvikande anknytning är IP 4. Hon 
berättar att hon som barn ansåg sig genomskinlig. Hon har senare i kärleksrelationer 
haft en tydlig underlägsen position och låtit de egna behoven skjutas undan för behoven 
hos sin partner, vilket är ett vanligt beteende hos individer med undvikande anknytning 
(Broberg et. al, 2006; Hazan & Shaver, 1987). Idag väljer hon att leva själv, då hon vill 
skydda  sig  från  separationer.  Det  närmaste  hon  har  kommit  en  relation  sedan  hon 
separerade från sin sons pappa för fem år sedan var hennes barndomskärlek som hon 
redan  en  gång  öppnat  sitt  hjärta  för.  Hon  använder  istället  väninnor  som 
anknytningspersoner, då hon vänder sig till dessa vid oro och glädje. Hon upplever att 
de har ett ömsesidigt utbyte av varandra. Hon föredrar dessa framför ytligare relationer 
då de vet vem hon är och hennes historia och hon därför slipper förklara sig. 

Ett liknande typ av beteende som IP 4 är även möjligt att se hos IP 2 under hennes 35 år 
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långa relation med sin före detta make. Mannens behov fick gå före hennes egna. Hon 
var i bakgrunden, hon blev obefintlig som person. Hon såg själv inget problem med 
detta. Att  inte sätta  gränser för den egna personen, är ofta tecken på en undvikande 
anknytning  (Josefsson  &  Linge,  2008).  Även  om  hon  idag  har  tagit  sig  ifrån  den 
relationen, undviker hon att gå in i en ny kärleksrelation. Hon vill helst vara själv och 
ser en kärleksrelation som mycket jobbig. Det är fullt förståeligt att vilja vara själv efter 
en sådan lång destruktiv relation. Då den egna personen har fått stå tillbaka under hela 
hennes liv, verkar hon nu vilja bygga upp sin personlighet genom att sätta gränser och 
känna efter vad hon själv vill. Detta är som förståeligt svårt i en kärleksrelation då det 
krävs kompromisser, särskilt för en person som levt på det sätt som hon har. Hon väljer 
att  göra  detta  i  vänskapsrelationer  i  stället.  Hon  har  bland  annat  människor  i  den 
församling  som hon går  i,  men också  flera  nära  relationer,  speciellt  en  som verkar 
fungera som en anknytningsperson, då hon vänder sig till denne i stunder av oro. Hon 
känner att hon kan lita på denne och har fått hjälp att se saker i sitt eget liv som är 
destruktivt genom deras samtal.

Som det  är  möjligt  att  läsa  ovan är  det  främst  IP 2 och  IP 4 som visar  tecken på 
undvikande anknytning. Deras egna behov har fått stå undan för partnerna behov. Båda 
har  valt  att  leva  ensamma,  vilket  vi  ser  som ett  resultat  av  dels  deras  undvikande 
anknytning men också deras dåliga erfarenheter  av relationer.  De väljer  istället  nära 
vänskapsrelationer,  troligtvis  på  grund av  att  de  då  löper  mindre  risk  för  att  måsta 
kompromissa med den egna personen men även på grund av erfarenheten att dessa är 
värda förtroende till skillnad från männen.

5.2 Parentifiering  

Parentifiering innebär att ett barn tar på sig rollen som förälder åt sin förälder. De egna 
behoven får då stå tillbaka för förälderns emotionella eller praktiska behov. I längden 
leder detta till en känsla hos barnet att deras behov är mindre viktiga än andras (Chase, 
1999).  Praktiskt  paretifiering  kan  uttryckas  genom att  de  arbetar  för  att  hjälpa  till 
ekonomiskt, tar hand om syskon eller praktiska göromål i hemmet. De kan även dras in 
i konflikter mellan föräldrarna (Kelley et. al, 2007). Parentifiering blir synligt i alla fyra 
kvinnor berättelser men på olika sätt.

IP 1 beskriver hur hon under uppväxten tog ansvar för pappan både genom att hon tagit 
hand om honom när han varit onykter men även att hon tagit på sig ansvaret av att 
konfrontera honom angående hans beteende och agerat kurator åt honom. Hon säger: 
”jag har ju varit ett barn som har varit utsatt för det...samtidigt har jag tagit på mig  
nån slags vuxenroll i att vara den som pratar med honom asså nu måst det ju fan hur  
tänk du nu asså du vet..det är ju ingen som har funnits och tagit den delen som kanske  
nån annan skulle ha gjort...utan jag har som tagit båda..så vi har ju ändå pratat om  
det..asså jag har ju pratat me han om allt asså han har jamen du vet beklagat sig för 
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mig å ångest du vet”.  Allt detta har hon gjort för att skydda sin syster från att vara 
delaktig i det som pågick. Samtliga delar av detta beteende är tecken på parentifiering 
(Kelley et. al, 2007).

IP 2  tog  hand  om  mamman  när  hon  var  onykter  men  även  hennes  lillebror.  När 
mamman och hennes vänner ramlade in i lägenheten för efterfest, väcktes hon ofta av 
att någon onykter person kom in i hennes rum och då var det bara att stiga upp. Hon 
städade även undan och diskade efter festerna på morgonen innan hon gick till skolan. 
Även hon kände sig ansvarig att övertala mamman att inte dricka. Hon säger:  ”jag var  
ju som mamma nästan och jag försökte övertal na att drick inte”. Hon upplevde inte att 
mamman var kapabel till att ta något ansvar:

I: Men kände du att hon, under tiden hon var nykter, tog hon över ansvaret?

IP 2: Nä inte mycket. Hon var som hjälplös. Åsså var det nån karl och så var hon  
olycklig där och… ja… och vännerna som umgicks dom var ju likadana.

IP 3 fick agera som mellanhand till sina föräldrar när de bråkade, vilket är vanligt vid 
parentifiering (Kelley et. al, 2007). Vanligt för barn som lever i missbruk är att det är 
underförstått att detta inte är någonting man talar om (Kroll, 2003). IP 3 beskriver: ”Jag 
såg på dom här BUP kontakterna att jag pratade jättemycket om hur det var men jag  
tror aldrig jag nämnde en enda gång asså att dom drack för mycket. Fastän det var det 
som var bekymret. Så starkt var det att vi skulle inte prata om hur det var.” 

Hon beskriver även hur hon själv tog ansvar för att söka sin trygghet genom att sova i 
en stuga på gården under två somrar. Hon säger: ”där fann jag ro asså det är ju som när 
jag tänker tillbaka men gud vad liten och ensam jag var”.

IP 4 var ständigt orolig för sin mamma under uppväxten, däribland hennes ekonomi och 
gav därför sina sparpengar till henne, som hon troligen i sin tur köpte alkohol för. Även 
hon försökte övertala mamman att sluta dricka: ”de fanns ju ingen möjlighet att jag  
skulle få henne att sluta dricka men jag kunde i alla fall få henne att dricka mindre men  
hon blev ju jätte jätte arg om jag hällde ut sprit och vin och det gjorde jag flera gånger  
bara för att jag blev så maktlös liksom jag blev så ledsen jag försökte ju på alla alla  
sätt jag visste ju att hon skulle bli..jätte jätte arg om jag gjorde det men jag gjorde det  
ändå jag var beredd att ta den smällen liksom..” 

Hon försökte även rädda mamman då hon blev misshandlad och fick sig då själv en 
smäll ibland. Under tonåren hämtade hon även ofta hem mamman från den ölrestaurang 
som låg i närheten av hemmet. 

Alla  fyra  kvinnor  upplever  att  de  har  tagit  ett  allt  för  stort  ansvar,  ett  ansvar  som 
föräldrarna  egentligen  skulle  ha  tagit.  De  har  tagit  hand  om yngre  syskon,  försökt 
övertala föräldern att sluta dricka men har gång på gång fått hantera dem onyktra. IP  3 
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agerade  även  mellanhand  för  sina  föräldrar  som båda  två  hade  ett  missbruk.  IP 4 
försökte  även  hjälpa  sin  mamma  ekonomiskt  genom  att  ge  mamman  sparpengar. 
Genomgående för alla kvinnor är att familjen har bibehållit en fasad utåt, vilket har lett 
till att ingen utomstående varit medveten om hur familjesituationen egentligen sett ut. 
De  har  upplevt  ett  svek  från  både  familjen  och  omvärlden,  då  de  inte  har  blivit 
bekräftade som personer, känt  sig omhändertagna och därför inte heller  upplevt den 
grundläggande trygghet som är viktig för alla barn.

Chase (1999) menar att parentifiering i längden leder till en känsla hos barnet att deras 
behov  är  mindre  viktiga  än  andras.  I  vuxen  ålder  kan  detta  troligtvis  bli  synligt  i 
kärleksrelationer, vilket vi även anser att det blir för alla kvinnor. IP 2 och IP 4 går båda 
in i relationer med dominanta män som styr, vilket kvinnorna inte har någonting emot 
till en början. Troligtvis är det en lättnad att någon tar beslut då de under uppväxten fått 
göra  det  helt  själva.  Intressant  är  att  det  verkar  vara  först  när  en  utomstående 
omständighet,  som exempelvis  att  barnen tar  skada,  som de är  villiga att  bryta  upp 
relationen, inte främst att de själv mår dåligt. IP 3 har även lagt undan sina egna behov 
för  partnern  men  på  ett  annat  sätt.  Vi  upplever  att  hon  fullständigt  går  in  i  de 
gemensamma behoven i relationen, så som att de enskilda relationerna fick stå tillbaka 
för  de gemensamma.  När barnen sedan kom till  gick hon vidare till  att  fullständigt 
tillfredsställa de gemensamma behoven för henne och barnen. Hon agerar aldrig som en 
enskild individ. Ett liknande beteende är möjligt att se hos IP 4, då hon lever helt för sin 
son och hans behov går långt före hennes egna. Hon har dock vänskapsrelationer där vi 
upplever att det sker ett ömsesidigt utbyte av emotionella och praktiska behov. IP 1, 
men även IP 2, har däremot låtit de egna behoven stå tillbaka i vänskapsrelationer. Båda 
har velat vara andra till lags och därför valt de förslag som varit bäst för andra. 

5.3 Socialt arv  

Termen  socialt  arv  förklarar  hur  ett  socialt  beteende  går  i  arv  genom  att  barn  till 
missgynnade föräldrar tenderar att ta efter föräldrarnas missförhållanden. Detta leder till 
ett  socialt  handikapp  (Jonsson,  1976).  Detta  är  möjligt  att  se  hos  alla  fyra 
intervjupersonerna.

IP 1  har  under  uppväxten  haft  ett  aggressivt  och  kontrollerande  beteende  mot  sina 
föräldrar, då hon till exempel fått sina föräldrar att ljuga om att kompisar varit hemma 
hos dem då de i själva verket varit ute på byn och gjorde saker de inte hade lov att göra. 
Hon krävde även av föräldrarna ett intyg på att hon fick röka trots att hon var väldigt 
ung. Det aggressiva beteendet visade sig i form av att ett hårt språk användes och att 
hon hade lätt för att skrika åt sin pappa. Detta har även följt med i vuxen ålder då hon 
fortfarande lätt kan brusa upp mot honom. Det här beteendet har även gått vidare till 
hennes barn. Hon har haft höga krav på dem och haft lätt att bli arg och vara dominant; 
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hon har pekat med hela handen. Troligtvis beror detta på höga krav på sig själv vilket 
leder till höga krav på andra. Detta något hon har försökt bryta genom att hålla tillbaka 
första impulsen av ilska och har istället försökt förklara i lugn och ro för barnen vad 
som gått snett. Hon är även noga med att försöka sänka prestationskraven på sina barn 
och istället fokusera på att de duger som de är och vara noga med att berätta det för 
dem. Detta på grund av att hon har insett att hennes beteende har resulterat i en låg 
självkänsla hos barnen.

Det är tydligt att IP 2 tidigare gått in i en destruktiv relation, troligen som ett resultat av 
socialt  arv  då  hennes  egen  pappa  misshandlade  hennes  mamma  när  de  levde 
tillsammans.  Mamman hade  sedan  tillfälliga  relationer  till  män som också  brukade 
alkohol, vilket troligen lett till att IP 2 inte har någon positiv relationsmodell att förhålla 
sig  till  när  hon  själv  går  in  i  relationer.  Hon  levde  med  en  dominant  man  som 
misshandlade henne psykiskt. Han styrde och bestämde deras liv men det såg inte hon 
själv fullt ut. Hon var nöjd med det hon hade. Det är först i efterhand, när andra har sagt 
till henne hur det har varit, som hon har insett att allt inte har stått rätt till. Detta är 
troligen ett tecken på att hon inte värdesatte sig själv. Att hon dels från barndomen hade 
fått med sig att hon inte hade nått värde då mammans behov gick före hennes men också 
att hon redan från 13 års ålder fått detta bekräftat genom att hon levt med denna man 
som  underminerade  henne  både  offentligt  och  i  hemmet.  Hon  såg  sig  själv  som 
ointelligent, att hon inte förstod någonting då det var hon som var i behov av hjälp. 
Makens  beteende  ansågs  därför  inte  vara  konstigt  på  något  sätt.  Först  när  det  blev 
tydligt  för  henne  att  han börjat  dricka igen såg hon en legitim anledning  att  lämna 
honom. 

IP 1, IP 2 och IP 3 använde under tonåren alkohol, vilket är möjligt att se som ett socialt 
arv. Detta är ett vanligt beteende hos många ungdomar men hos dessa verkade det fylla 
ett djupare behov och att det sker på ett naturligt och oreflekterat sätt. IP 3 gick även 
över  till  att  använda  lättare  droger  utan  att  hon  verkade  se  detta  som  någonting 
destruktivt. Hon slutar dock med bruket i samband med barnens ankomst och trodde att 
desamma gällde för hennes make. Då det kom fram att så inte var fallet valde hon att 
ställa ett ultimatum, henne eller drogerna. Detta är möjligt att se som ett försök att bryta 
hennes sociala arv för hennes barns skull. IP 3:s sätt att leva helt för sina barn är också 
möjligt att se som ett sätt för henne att bryta sitt sociala arv. Hon ser själv sitt beteende 
som ett resultat av att hon ville skapa ett hem för dem som hon själv inte fått. Detta 
beteende har hon idag brutit då hon insett att det är destruktivt i längden. Hon insåg att 
beteendet främst berodde på hennes egna behov av att vara den perfekta mamman, idag 
ser hon istället barnens behov och försöker vara den mamma de behöver.

IP 4:s sätt att undvika relationer är möjligt att se som ett tecken på ett socialt arv då hon 
från barndomen saknar en relationsmodell av att relationer är bestående och positiva. 
Hennes pappa var konstant otrogen mot hennes mamma och när de separerade träffade 
mamman flera olika män varav en misshandlade henne när han var onykter, under cirka 
fyra år. Själv går hon först in i en relation med en kille som missbrukar, därefter en man 
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som är 17 år äldre, dominant och konstant otrogen. Sista relationen hon går in i, med 
sonens pappa, visade sig också vara en destruktiv relation då han var dominant och 
nervärderande. Hon säger själv: ”det finns ju inte i mitt system att man man träffas och  
så gifter man sig och så levde man lyckliga i alla sina dar liksom..eh..utan..liksom det  
känns mer som åh va jobbigt åh då ska man bli jätte kär och sen så ska man gå skilda  
vägar..det blir mer den..det är så här mer rationell (skratt) från början liksom..ah..nä  
då avstår jag hellre...” 

IP 4 tog tidigt ett beslut om att inte dricka alkohol och har stått fast vid det beslutet. Hon 
ser alkohol som roten till mycket ont. Detta är möjligt att se som ett sätt för henne att 
bryta sitt sociala arv. Ett annat socialt arv hon har velat bryta är de upplevelser hon har 
från barndomen av att inte bli sedd. Hon beskriver sin hela barndom som en enda lång 
väntan. Till en början ville hon inte ha några egna barn: ”jag ville ju inte ha barn..det  
det har nog också med relationer att göra att jag ville aldrig ha barn jag ville inte sätta  
nå barn till  världen..det  tror jag har starkt  med min barndom och min uppväxt att  
göra...” 

När hon ändå blev mamma vill hon göra allt som står i hennes makt för att hennes son 
ska känna att han lever i ett tryggt hem. Hon vill även att han ska känna att varje minut 
av hans liv är en tillgång, att hon vill ha honom runtomkring sig och att han blir sedd. 
Hon tänker alltid först på att allt ska bli bra för honom.

Ovan är det möjligt att läsa olika exempel på hur föräldrarnas beteende har gått i arv till 
barnen.  Majoriteten  av  kvinnorna  tog  efter  föräldrarnas  relation  till  alkohol  under 
ungdomen och började bruka alkohol tidigt. IP 4 har däremot aldrig brukat alkohol. Två 
av kvinnorna tog efter mödrarnas sätt att gå in i destruktiva förhållanden. Ingen av dessa 
kvinnor har haft modeller under uppväxten av relationer som har fungerat. De har båda 
haft fäder som behandlat deras mödrar destruktivt och därefter lämnat dem. Mödrarna 
har aldrig hittat någon ny fungerande relation utan har gått från en till en annan och så 
vidare.

I empirin är det även möjligt att läsa hur alla kvinnor på olika sätt försökt bryta sociala 
arvet  kopplat  till  brist  på omsorg i  barndomshemmet. De har försökt ge barnen den 
trygghet och omvårdnad de själva inte fick. Detta har uttryckts på olika sätt, så som att 
leva  helt  för  barnen,  att  skapa  ett  perfekt  hem och  att  alltid  finnas  där  för  barnen 
känslomässigt.  De  flesta  kvinnorna  inser  att  detta  beteende  har  lett  till  en 
överkompensation och har därför försökt dämpa detta genom att sätta gränser och ställa 
krav på barnen men ändå bekräfta barnen som personer.

6 Avslutande reflektioner  

Genom  att  använda  anknytningsteorin  och  begreppen  socialt  arv  och  parentifiering 
underlättades  arbetet  att  besvara  studiens  frågeställningar;  finns  det  någon koppling 
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mellan kvinnornas sätt att hantera relationer idag med hur de har upplevt relationer  
under uppväxten och hur har kvinnornas relationer förändras sedan vuxenlivet.  Dessa 
frågor är inte möjliga att ge ett enhetligt svar på då alla kvinnorna har olika historier. Vi 
ser dock klart och tydligt att det finns en koppling mellan hur de hanterar relationer och 
hur  relationer  i  uppväxten  har  varit,  vilket  även  kvinnorna  själva  påpekar  under 
intervjuerna. Exempel på sådana kopplingar är att missförhållanden under uppväxten 
har  lett  till  otrygg anknytning,  vilket  stämmer överens med Bowlbys teori  (Bowlby, 
2010). Några av kvinnorna visar starkare tecken på ambivalent anknytningsmönster och 
andra  visar  starkare  tecken  på  undvikande  anknytning.  Kvinnorna  med  främst 
ambivalent anknytningsmönster har idag fungerande kärleksrelationer medan kvinnorna 
med  undvikande  anknytningsmönster  inte  har  det.  Om  detta  är  ett  resultat  av 
anknytningsmönstret eller att kvinnorna som lever i kärleksrelationer har arbetat mer på 
sina egna problem från barndomen än de andra kvinnorna är svårt att svara på. Ett annat 
exempel  på  en  koppling  mellan  barndom  och  vuxna  relationer  är  hur  inslagen  av 
parentifiering under uppväxten har påverkat. Majoriteten av kvinnorna har underordnat 
sig sina kärleksrelationer. Även i vänskapsrelationer är det möjligt att se att de egna 
behoven har  fått  stå  tillbaka för vissa kvinnor. Troligtvis  beror detta  på att  de egna 
behoven har fått stå tillbaka under uppväxten (Chase, 1999). Det är dock möjligt att se 
att det skett förändringar i detta då några av kvinnorna berättar hur det har börjat sätta 
gränser, både gentemot vännerna och de egna barnen. 

Det är dock svårt att säkert visa att det endast är relationer i uppväxten som spelar in, då 
det kan vara flera faktorer under livets gång som påverkar sättet att hantera relationer 
(Meyers  &  Landsberger,  2002).  Två  av  kvinnorna  har  valt  att  leva  utan 
kärleksrelationer. Hade de valt detsamma om de hade haft positiva upplevelser av deras 
tidigare relationer? Eller är det så att de tidigare destruktiva förhållandena valdes på 
grund utav deras upplevelser av relationer i barndomen, då de valde något de kände igen 
från hemmet, bland annat misshandel och missbruk? Tre av fyra kvinnor berättade att de 
var osäkra på partnerns känslor för dem och att de inte trodde att ett förhållande varar 
för evigt. Dessa tre kvinnor har sedan barndomen separerade föräldrar och två av dem 
har  sett  sina  mödrar  ha  många  kortvariga  förhållanden.  Den  kvinna  vars  föräldrar 
fortfarande lever tillsammans reflekterade inte i ung vuxen ålder över att förhållandet 
kunde ta slut men har idag ändrat sin uppfattning och förstår att hon måste jobba på 
relationen för att få den så bra som möjligt. Trots att kvinnans föräldrar fortfarande lever  
tillsammans, upplever hon inte att det är en sund relation. Kan det vara så att dessa 
kvinnor påverkats till viss del av hur deras föräldrar hanterat sina relationer? Om så är 
fallet så har tre av dem tydligt brutit ett mönster. Två av kvinnorna väljer att helt avstå 
från relationer, de kvinnor som hade mödrar som med många kortvariga förhållanden. 
Kvinnan som trodde att relationer varar för evigt har idag insett att de måste jobba på 
relationen  för  att  få  ett  sunt  förhållande.  Den  fjärde  kvinnan  har  aldrig  trott  att 
förhållanden är beständiga. Tidigare har hon testat och testat sin sambo för att se om han 
stannar  hos  henne  men i  dagsläget  har  hon slutat  testa  honom och  litar  på  att  han 
förmodligen stannar kvar hos henne. 

Man kan även se påverkan från barndomen när det gäller hanterandet av relationen med 
barnen. Alla kvinnorna berättade tydligt att de ville ge barnen allt de själva inte fick i 
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barndomen. Två kvinnor berättade att de gjorde allt för barnen, de levde för barnen, de 
ville skapa ett riktigt hem med mycket kärlek och de blev totalt uppslukade av att vara 
en god förälder. Detta kan vara ett tecken på behov av kontroll för att kompensera för 
den  kaos  de  upplevt  i  barndomen  enligt  Beesley  och  Stoltenberg  (2002).  Den  ena 
kvinnan har i barnens tio-årsålder insett att hon behövde förändra sig gentemot barnen 
för att det skulle bli bra. Hon inser idag att hon levde för barnen men uppfyllde sina 
egna behov. Hon kan idag se barnens behov och är inte längre lika uppslukad utan ser 
deras relation som mer sund. 

Alla kvinnorna berättade att de saknade bekräftelse och att dessa behov som barn aldrig 
blev tillgodosedda. Basala behov som mat och kläder hade de alla men det de saknade 
mest var tillfredsställelse av behovet av att bli sedd och accepterad. De flesta försökte få 
hjälp  eller  förståelse  från  vuxna  i  deras  närhet  men  ingen  lyckades.  De  blev  inte 
betrodda av bland annat lärare, kuratorer och föräldrar. Kroll (2003) menar att detta är 
vanligt  förekommande hos barn som växer upp med missbrukande föräldrar.  En av 
kvinnorna, IP 3, blev utsatt för mobbning i skolan men inte heller det togs på allvar. Två 
av kvinnorna fick hjälp från barn och ungdomspsykiatrin. För den ena, IP 3, hjälpte det 
en del men fokus låg aldrig på det riktiga problemet, föräldrarnas alkoholmissbruk, utan 
istället  på henne och hennes suicid-försök. För den andra kvinnan, IP 1, kom denna 
hjälp alltför sent, hon hade då tappat hoppet och kände att detta inte alls hjälpte henne. 
Nu i efterhand kan hon utläsa av journalerna att hon sällan eller aldrig kom på mötena 
som planerades in, hon hade sökt om hjälp många år innan hon blev betrodd och hade 
tappat tron på vuxenvärlden. 

Med  dessa  berättelser  från  kvinnorna  väcks  tankar  kring  hur  barn  i  liknande 
förhållanden kan hjälpas. Hur ska vuxna i barnens närhet se varningssignaler? Att det 
eventuella  stökiga  beteendet  bottnar  i  något  djupare  än  bara  ett  beteende.  Att  det 
ensamma utstötta  barnet  kanske  är  lika  ensamt  hemma.  Alla  dessa  vuxna  i  barnets 
närhet som har anmälningsskyldighet, hur ska de påverkas och informeras så de faktiskt 
tar sitt ansvar och anmäler missförhållanden och inte drar ut på det för länge av olika 
anledningar?  Det  krävs  bra  psykosocial  skolmiljö  för  dessa  barn,  mycket 
uppmärksamhet och beröm från goda vuxna förebilder. Det är möjligen även bra med 
samtalsgrupper för dessa barn, vilket kan leda till insikten att de är ensamma i deras 
situation men att det heller inte är ett normalt familjeliv. Ju tidigare insatser för barnet 
desto  bättre  verkar  det  vara  enligt  våra  intervjupersoner.  De  ville  ha  hjälp  i  tidiga 
barndomen, senare under tonåren hade de redan skapat ett destruktivt sätt att förhålla sig 
till omvärlden. 

Det vore intressant för senare forskning att undersöka hur det skulle vara möjligt att 
påverka t.ex. lärare eller förskollärare att anmäla missförhållandena tidigt i barnens liv. 
Att  våga  anmäla  kräver  mod  men  även  framförallt  att  de  tidigare  uppfattar 
varningssignaler från barnen.  
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Bilaga

Informationsbrev

Hej!

Den studie Du har blivit tillfrågad att delta i är del av en c-uppsats på 
socionomprogrammet på Umeå universitet. Syftet med denna studie är att undersöka hur 
ett antal kvinnor som växt upp med missbruk i hemmet upplever nära relationer genom 
livet. Vi är särskilt intresserade av hur Du själv reflekterar kring relationer i vuxenlivet 
och om du ser något samband med barndomen.

Vid intervjuns början lämnar du ett muntligt samtycke till att delta i studien. Detta  
samtycke kan du ta tillbaka under studiens gång och dina uppgifter kommer då att 
raderas. När intervjun skrivs ut kommer dina personuppgifter att ändras och uppgifter 
som går att kopplas direkt till dig skrivs om. Uppgifterna kommer att förvaras 
oåtkomligt för obehöriga och bara användas till denna studie.

Vi skulle bli mycket tacksamma om Du valde att delta i vår studie!

Mvh/ Julia Dahlberg och Malin Backeström
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7.1 Intervjuguide  

Vuxenlivet

• Hur ser din livssituation ut idag? (Familj, nära relationer, psykisk hälsa)

• Finns det nära relationer i ditt liv idag? (beskriv dessa i så fall)

• Vad fyller dessa för funktion för dig?

• Finns det några svårigheter i ditt sätt att hanterar nära relationer? (beskriv)

• Hur upplever du separationer?

• Har du känt oro angående partnerns känslor för dig? (beskriv)

• På vilket sätt delas oro och glädje med partnern?

Ung vuxen (20-25 år)

• Fanns det nära relationer i ditt liv? (beskriv dessa i så fall)

• Vad fyllde dessa för funktion för dig?

• Fanns det några svårigheter i ditt sätt att hanterar nära relationer? (beskriv)

• Hur upplevde du separationer?

• Kände du oro angående partnerns känslor för dig? (beskriv)

• På vilket sätt delades oro och glädje med partnern?

• Fler tankar?

Ungdom (tonår)

• Fanns det nära relationer i ditt liv? (beskriv dessa i så fall)

• Vad fyllde dessa för funktion för dig?

• Fanns det några svårigheter i ditt sätt att hanterar nära relationer? (beskriv)
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• Hur upplevde du separationer?

• Kände du oro angående partnerns känslor för dig? (beskriv)

• På vilket sätt delades oro och glädje med partnern?

• Fler tankar?

Uppväxt

• Berätta om din familj under uppväxten

• Beskriv dig själv som barn

• Fanns det nära relationer i barndomen, beskriv i så fall dessa (vem, hur de såg ut)?

• Berätta om positiva och negativa faktorer i hemmet

• Hur upplever du att dina behov som barn blev tillgodosedda?

• Av vem/ vilka?

• Känner du dig tillfredsställd med det sätt dina behov tillgodosågs? (Om nej, beskriv) 

Övergripande frågor

• Ser du något samband mellan ditt sätt att hantera relationer idag med din 
uppväxtsituation? (beskriv negativa och positiva faktorer)

• Ser du att ditt sätt att hantera relationer har förändras genom åren?
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