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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer i uppväxten som kan ha betydelse för 

utvecklandet av ett missbruk. Fokus har varit att belysa vilka riskfaktorer i uppväxten som kan 

påverka utvecklandet av ett missbruk, samt vilka skyddsfaktorer som är viktiga för att ett barn 

ska utvecklas gynnsamt. Studien baseras på en kvalitativ metod där fyra semistrukturerade 

intervjuer har utförts och grundar sig på fyra respondenter med erfarenhet av ett eget alkohol- 

och drogmissbruk, och deras berättelser om sin uppväxt. Studiens avsikt har varit att utifrån 

inlärningsteoretiska utgångspunkter förstå uppväxtens betydelse för utvecklandet av ett 

missbruk. Faktorer som kan påverka individer har delats in i tre huvudgrupper: Biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer. Resultat och slutsatser visar på att det finns många faktorer 

som kan utgöra en risk i uppväxten som kan leda till ett missbruk. Riskfaktorerna finns på 

olika plan hos individen, det vill säga på ett personligt plan, inom familjen, skolan med mera 

och samspelar med varandra. Några riskfaktorer som framkom var bland annat missbrukande 

förälder/föräldrar, tidig alkoholdebut, låg social kontroll, bristfällig eller avsaknad förmåga att 

hantera känslor. Några skyddsfaktorer som framkom var bland annat regler och rutiner, tillsyn 

från föräldrar, förmåga att hantera känslor samt ökad impulskontroll. 
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1. Inledning 
Enligt en rapport från brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2001) är ungdomsåren den tid då 

individer begår flest brott och konsumerar mest alkohol. Ju yngre ungdomen är vid debuten 

desto större risk är det att utveckla ett missbruk. Trots detta blir inte alla beroende bara för att 

de dricker, röker eller tar droger när de är i tonåren (Childress, 2006). 

 

Alkohol är den drog som är legaliserad i Sverige, vilket gör den socialt accepterad. Att dricka 

vid sociala sammanhang är därmed acceptabelt, men tyvärr har alkohol sedan länge varit ett 

samhällsproblem (Heldmark, 2005). Vidare menar Heldmark att alkoholkonsumtionen ökar 

under storhelger och semestrar och att även berusningsdrickandet har ökat i Sverige, och med 

den mängd alkohol som konsumeras idag är det inte kontigt att fler och fler utvecklar ett 

alkoholmissbruk.  

 

Denna studie har för avsikt att undersöka vilka faktorer i uppväxten som kan ha betydelse för 

utvecklandet av ett missbruk. Att individer börjar med tobak och alkohol, som är de minst 

potenta drogerna, kan öka riskerna att man senare övergår till mer potenta droger (Lilja & 

Larsson, 2003). Majoriteten av intervjupersonerna i denna studie har erfarenheter av både 

alkohol- och drogmissbruk. Då alkoholen är legaliserad och därmed socialt accepterad 

fungerar den också oftast som en inkörsport till ett missbruk och på grund av detta kommer 

studien främst beröra vissa risker med alkohol. I många fall har dock andra droger samma 

påverkan på individen (HBO: Addiction, 2012a) och därför kommer begreppet droger också 

att skrivas ut.  

 

Men varför utvecklar då vissa individer ett missbruk? Att svara på den frågan är inte helt lätt 

då problemet ofta är komplext och mångfacetterat. Det finns dock många faktorer som kan 

bidra till att individer utvecklar ett missbruk, dessa brukar benämnas som risk- och 

skyddsfaktorer. Vi kommer att ta upp några av dessa faktorer i denna studie och med 

utgångspunkt i resultatet av intervjuerna koppla ihop dessa faktorer med uppväxten. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer i uppväxten som kan ha betydelse för 

utvecklandet av ett missbruk. 

 

2.2 Frågeställningar 

- Vilka riskfaktorer i uppväxten kan ha betydelse för utvecklandet av ett missbruk? 

- Vilka faktorer i uppväxten kan fungera som skyddsfaktorer? 

 

3. Kunskapsöversikt 
Nedan följer en kort historisk översikt över alkoholens historia i Sverige, där beskriver vi kort 

utvecklingen från efterkrigstiden och fram till idag. Därefter kommer också en kort 
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redogörelse av begreppsdefinitionerna av ett substansbruk. Slutligen kommer vi att redogöra 

för kunskapsläget. För att läsaren ska få en fördjupad bild av vad som kan påverka individer 

att utveckla ett missbruk kommer tre huvudgrupper att tas upp. Dessa är biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer, som i sin tur för med sig faktorer som kan bidra till 

utvecklandet av ett missbruk.  

 

3.1 Historisk översikt  

Efter krigstiden ökade alkoholkonsumtionen drastiskt i hela världen. Försök gjordes för att 

minska konsumtionen av alkohol med hjälp av olika insatser som till exempel motbok, 

insatser från nykterhetsrörelser, samt genom olika regler och lagar för att begränsa drickandet 

hos ungdomar. Konsumtionen av alkohol har dock fortsatt öka i Sverige. I och med Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen (EU) 1995 har Sverige fått en helt annan syn på alkohol. 

På grund av detta har Sverige bland annat varit tvungen att öka tillgängligheten och sänka 

alkoholskatterna i flera steg. Inte nog med det, många köper lådvis med billig alkohol från 

utlandet, vilket bland annat gör att Sveriges alkoholpolitik har försämrats (Heldmark, 2005). 

 

Alkohol har sedan länge varit ett samhällsproblem och det är inte kontigt att fler och fler 

utvecklar ett missbruk med tanke på tillgängligheten och vilka mängder som konsumeras 

idag. I dagens samhälle har antalet tillfällen då en individ kommer i kontakt med alkohol ökat, 

det vill säga att antalet nöjes- och njutningsdrickandetillfällen har ökat (Heldmark, 2005). 

Detta medför även att berusningsdrickandet har ökat avsevärt. Vardagsdrickandet är också ett 

stigande problem då många konsumerar alkohol även under veckodagarna. Anledningar till 

den ökade alkoholmängden i relation till tidigare kan också bero på att människor idag lever 

själv längre och bildar familj sent, och konsumerar därför alkohol som ungdomar långt in i 

medelåldern. En annan faktor kan även vara att alkohol letat sig in i arbetslivet, det vill säga, 

man går på ”after work” med kollegor eller anordnar firmafester med mera (Heldmark, 2005). 

 

3.2 Olika typer av substansbruk 

Nedan följer en beskrivning av begreppen riskbruk, missbruk och beroende. Detta som en 

översikt över hur bruket och utvecklandet till ett beroende kan se ut. 

3.2.1 Riskbruk 

Alkoholkonsumtionen mäts med så kallade standardglas, detta för att få ett gemensamt mått. 

Ett standardglas motsvarar 12 gram ren alkohol, det vill säga 33 cl starköl, 12 cl vin eller 4 cl 

sprit (Finer, 2011). Riskbruk innefattar att individen förbrukar alkohol över en viss gräns, 

vilket medför en risk för skador och sjukdomar som orsakas av alkohol. Gränsen för ett 

riskbruk brukar mätas i fler än 14 standardglas för män per vecka och nio glas för kvinnor. Att 

dricka fem eller fler standardglas vid ett och samma tillfälle, så kallat berusningsdrickande, är 

också ett riskbruk och innebär en riskkonsumtion. (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning [CAN], 2010).  

 

3.2.2 Missbruk 

Missbruket innebär hög konsumtion av drogen som kan skada personens hälsa både psykiskt 

och fysiskt (Nationalencyklopedin, 2012a). Ett missbruk kan pågå under en viss period i livet. 

Jobbiga händelser kan till exempel göra att personer konsumerar stora mängder alkohol vid 

tillfälliga livshändelser (Johansson & Wirbing, 2005). Missbruk finns som en medicinsk 
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diagnos som ställs med hjälp av klassifikationssystemet DSM-IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) som främst används i den psykiatriska vården. 

 

DSM-IV Substansmissbruk 

A, Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller 

lidande, vilket tar sig i uttryck i minst ett av följande kriterier under en och samma 

tolvmånadersperiod: 

(1)  upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 

(2)  upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada 

(3)  upprepade subsansrelaterade problem med rättvisan 

(4)  fortsatt substansbruk trots ständiga eller återkommande problem av social eller 

mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna 

 

B, Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende för denna substans.  

      (MINI-D IV, 1998). 

 

3.2.3 Beroende 

En anpassning i hjärnan resulterar i ett beroende. Denna anpassning leder till en förändring i 

beteendet som i sin tur leder till en oförmåga att kontrollera intaget av alkohol. Vid ett 

beroende kan individen kort sagt inte reglera sitt eget beteende (HBO: Addiction, 2012b). 

 

DSM-IV Substansberoende 

Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller 

lidande, vilket tar sig i uttryck i minst tre av följande kriterier under loppet av en och samma 

tolvmånadersperiod: 

(1) tolerans, definierat som endera av följande: 

 A  ett behov av påtagligt ökad mängd av substansen för att uppnå rus eller 

annan önskad effekt 

 B  påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av 

substansen 

(2) abstinens, vilket visar sig i något av följande: 

 A  abstinenssymtom som är karaktäristiska för substansen (anges under 

abstinenskriterium A och B för de olika substanserna) 

 B  samma substans (eller liknande substans) intas i syfte att lindra eller 

undvika abstinenssymtom 

(3) substansen används ofta i större mängd eller under en längre period än vad 

som avsågs 

(4) det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller 

kontrollera substansbruket 

(5) mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen, nyttja substansen eller 

hämta sig från substansbrukets effekter 

(6) viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas 

på grund av substansbruket 

(7) bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär 

som sannolikt orsakats eller förvärrats av substansen  

       (MINI-D IV, 1998). 
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3.2.4 Valda begrepp 

Det finns en begreppsförvirring över ovanstående begrepp. Inom socialt arbete används 

begreppet missbruk mer allmänt och kan innefatta enbart missbruk, men även ett beroende. 

Begreppet missbruk kommer även i vår studie främst att användas som ett samlat begrepp.  

Denna studie kommer främst att beröra begreppet alkohol som drog. I många fall har dock 

andra droger samma påverkan på individen (HBO: Addiction, 2012a), därför kommer 

begreppet droger också ibland att skrivas ut. 

 

3.3 Kunskapsläget 

Varför en drog används kan förklaras på många olika sätt, då alkohol och andra droger fyller 

en funktion för individen (Johansson & Wirbing, 2005).  Vissa individer utvecklar inte ett 

beroende utan verkar kunna upprätthålla ett risk- eller missbruk under långa perioder 

(DiClemente, 2006), men hur kommer det sig att bara vissa individer utvecklar ett missbruk?  

 

De flesta som utvecklar ett alkoholmissbruk eller beroende vill ofta inte vara beroende av 

alkohol. De vill sannolikt inte skada sig själv eller andra på grund av sitt beroende. För vem 

vill förlora jobbet, relationer eller annat viktigt på grund av sitt drickande? Detta är den stora 

frågan inom missbruks- och beroendeområdet: Varför vidmakthåller individer 

beteendemönster som tydligt leder till förödande konsekvenser?  

 

Nedan följer de tre huvudfaktorerna som kan påverka individer att utveckla ett missbruk och 

de faktorer som i sin tur följer under dem. 

 

3.3.1 Biologiska faktorer 

3.3.1.1 Ärftlighet 

Tvillingstudier och adoptionsstudier visar att risken att utveckla ett missbruk är påtaglig då 

det finns en missbruksproblematik i familjen (Hasin, Hatzenbuehler & Waxman, 2006). Dock 

finns inte missbruk och beroende i generna, utan istället har generna en effekt på individens 

hormoner och fysiologiska processer som påverkar hur individen svarar på alkohol och andra 

droger, det vill säga sårbarheten för utvecklandet av ett missbruk. Dr. Nora Volkow (HBO: 

Addiction, 2012b) menar att som med vilken annan sjukdom som helst så är vissa individer 

mer genetiskt sårbara för att utveckla ett beroende. Den biologiska sårbarheten sägs ha effekt 

på hur hög tolerans man har mot alkohol redan vid första tillfället man testar och vilken 

rusupplevelse man upplever senare av alkoholen (Johansson & Wirbing, 2005).   

 

3.3.1.2 Hjärnan 

Volkow (HBO: Addiction, 2012b) menar att beroende är en sjukdom i hjärnan, och att denna 

sjukdom leder till ett onormalt beteende. I hjärnan finns ett naturligt utvecklat 

belöningssystem. När belöningssystemet aktiveras och stimuleras utsöndras dopaminer, som 

är hjärnans viktigaste signalämne (Hjärnguiden, 2009). Detta medför att vi upplever njutning 

vid sexuell kontakt, värme eller när vi äter och dricker. Dopaminet fungerar som en belöning, 

en motivering, och därmed säkerställer belöningssystemet att vi upprepar vissa beteenden om 

och om igen som är viktiga för vår överlevnad (Hamberg, 2010). 

 

Alkohol och andra droger aktiverar och stimulerar bland annat hjärnans belöningssystem 

(HBO: Addiction, 2012a). Alkoholen eller drogerna medför en känsla av njutning som är 
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starkare och längre än naturliga belöningar (HBO: Addiction, 2012a; Bickel & Potenza, 

2006). Detta leder till att hjärnan blir beroende av drogerna då de naturliga belöningarna inte 

räcker till för att producera dessa dopaminnivåer. Detta kan leda till upprepad konsumtion av 

alkohol (Thurang, 2012), som i sin tur kan leda till en ökad sårbarhet för individer att utveckla 

ett missbruk (Johansson & Wirbing, 2005). En beroende hjärna som nu är van vid höga 

dopaminnivåer minskar produktionen av dopaminer. Detta leder till att individerna hamnar i 

ett tillstånd där drogen är nödvändig för deras överlevnad, då de naturliga dopaminerna inte 

räcker till för att individen ska uppleva välbehag (HBO: Addiction, 2012a).  

  

Vidare förklarar Volkow (HBO: Addiction, 2012b) att man gör vissa saker nästan som en 

reflex då området i hjärnan som gör det möjligt för oss att välja fritt inte fungerar korrekt vid 

ett beroende. Beroendet blir till ett självadministrerande system (Bickel & Potenza, 2006). 

Man dricker för att man mår dåligt och man mår dåligt för att man dricker, både fysiskt och 

psykiskt. Det vill säga när drogen går ur kroppen uppkommer fysiska symptom och genom att 

ta drogen igen lindras dessa abstinensbesvär. Stressen i kroppen ökar också när drogen håller 

på att gå ur och stressen sänker tröskeln för ångest, vilket gör att man tar drogen igen för att 

lindra ångesten (Koob. 2006). Detta självgående system kan också ses i andra missbruk, som 

bland annat sex- och spelmissbruk, där samma neurokemiska reaktioner i hjärnan kan ses 

(Gullberg, 2011). 

 

Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vid 25 års ålder. Tonårstiden är därför en viktig tid för 

hjärnans utveckling. Bland annat är omdömesförmåga och impulskontroll inte fullt utvecklat 

hos ungdomar, vilket innebär att ungdomar inte fullt har förmågan att bedöma hur riskabelt 

vissa saker kan vara (HBO: Addiction, 2012c). Detta benämns som ”STOP”-system av 

Childress (2006). Childress menar att ”GO”-systemet är belöningssystemet som motiverar oss 

att upprepa beteenden som är viktiga för vår överlevnad och att ”STOP”-systemet är hjärnans 

förmåga att hejda vissa impulser. Det vill säga ”STOP”-systemet avgör om strävan efter vissa 

belöningar kan utgöra en fara eller om det kan komma att utgöra en skada längre fram. Det 

limbiska systemet, även kallat känslocentrum, som är inblandat i känslor, beteende och 

minnesfunktionen är också under utveckling hos ungdomar. En ung hjärna bör inte utsättas 

för alkohol och droger då vissa funktioner i hjärnan inte är färdigutvecklade (HBO: 

Addiction, 2012c). Om ungdomar använder droger i tidig ålder kan dessa funktioner i hjärnan 

skadas. Forskning visar att personer som ofta dricker sig berusade löper större risk att 

utveckla missbruk, genom alkoholens långsiktiga påverkan på hjärnans belöningssystem 

(DiClemente, 2006). Varje år alkoholdebuten kan fördröjas hos ungdomar minskar risken för 

att utveckla ett framtida missbruk med 14 procent (IQ, 2008). 

 

3.4.1 Psykologiska faktorer 

3.4.1.1 Personliga egenskaper  

Forskning visar att det finns individer med vissa typer av personlighet som tenderar att lättare 

utveckla ett missbruk. Två personlighetstyper som särskilt lyfts upp är: Den utåtriktade och 

den känslomässigt instabila (Berglund & Fahlke, 2012). 

 

Den utåtriktade personen är ofta pratsam, impulsiv och sällskaplig. Av dessa 

personlighetsdrag är impulsivitet mest förknippat med att utveckla ett missbruk och/eller ett 

kriminellt beteende (Berglund & Fahlke, 2012). Individer med dessa personlighetsdrag är ofta 

nyfikna och söker spänning som kan medföra allvarliga konsekvenser och i vissa fall en fara 

för livet. Den känslomässiga instabila personen kännetecknas ofta som ängslig, osäker och 
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pessimistisk. Dessa personlighetsdrag utgör en risk då personer med dessa drag tenderar att 

vara mycket känsliga för att klara av jobbiga situationer i livet, som till exempel stress och 

olika former av psykiska påfrestningar. För att personen ska kunna känna en viss stabilitet 

inför de jobbiga situationerna är det inte ovanligt att flyktmedel som alkohol används, vilket 

kan utgöra en risk för personen att utveckla ett missbruk (Berglund & Fahlke, 2012). 

 

I en studie gjord på ungdomar, visade det sig att beroende på vilka personlighetsegenskaper 

ungdomarna hade var de olika intresserade av att testa droger. Studien visade att ungdomarna 

som hade en impulsiv personlighet tenderade att testa droger. Det framkom även att dessa 

ungdomar hade sämre psykiskt hälsa. De ungdomar som provat droger uppvisade även högre 

grad av depression och ångest i jämförelse med vad ungdomar i samma åldersgrupp brukar 

uppvisa. Dessa psykiska problem visade sig vara en sårbarhet för att utveckla ett missbruk 

(Mobilisering mot narkotika, 2006). 

 

3.4.1.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Forskning visar att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn eller tonåringar som 

uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, det vill säga ADHD, utgör en riskgrupp för 

missbruksproblem och som särskilt skall uppmärksammas. Ofta har dessa individer även 
beteendeproblematik i form av aggressivitet, utåtagerande och antisocialt beteende som ofta 

försämrar prognosen. Vissa individer kan istället visa tecken på inåtvänt beteende. Sänkt 

självkänsla och koncentrationssvårigheter är vanligt bland personer med ADHD. Individer 

som är ovetande om sin ADHD kan börja självmedicinera, det vill säga de lindrar rastlöshet 

och oron med hjälp av drogerna snarare än att känna rusupplevelse (Hasin, Hatzenbuehler & 

Waxman, 2006). En stor del av barn med ADHD har ofta svårigheter ända upp i vuxen ålder 

och därmed är risken stor att utveckla ett missbruk under hela livet (Johansson & Wirbing, 

2005).  

 

3.4.1.3 Samsjuklighet 

Samsjukligheten vid missbruksproblem och psykiska sjukdomar är vanligt (Mueser, Drake, 

Turner & McGovern, 2006; Socialstyrelsen, 2012; Socialstyrelsen, 2007).  Ungefär en 

tredjedel av de som söker hjälp för sitt missbruk har en ångestproblematik och ännu fler en 

depression (Socialstyrelsen, 2012). Faktum är att det finns relativt lite forskning om 

orsakssambanden mellan psykiatriska störningar och missbruksproblem (Mueser et al., 2006). 

Vetskapen om att samsjukligheten finns är viktig för bemötandet och behandlingen av 

individen.  

 

3.5.1 Sociala faktorer 

3.5.1.1 Familj 

En tydlig relation till utvecklingen av alkohol och drogproblem hos ungdomar är föräldrarnas 

beteende och hur familjen fungerar i övrigt (McCrady, 2006). Att ha en förälder med 

missbruksproblem kan vara mycket problematiskt, svårhanterligt och framförallt allvarligt för 

ett barn. Förälderns missbruk kan verka avskräckande att själv börja missbruka samtidigt som 

det i hög grad kan påverka risken att själv utveckla ett missbruk (Alborn & Fahlke, 2012). 

 

Ofta känner barnet skuld, skam och besvikelser gentemot sin förälder som missbrukar 

(Johansson & Wirbing, 2005). Det är även vanligt att barnet behåller förälderns/föräldrarnas 
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missbruk för sig själv, då det i många familjer inte pratats om problemen, man litar inte på 

varandra och underförstått är missbruket familjens hemlighet. Detta kan bero på att de är 

lojala mot sina föräldrar, men även för att de kan vara oroliga för vad som sker om 

familjehemligheten blir känd. Här bör även påpekas att alla barn inte behöver ha en dålig 

relation till sin förälder på grund av missbruket. Många föräldrar kan, trots sitt missbruk, ha 

en normal, positiv och acceptabel relation till sitt barn (Alborn & Fahlke, 2012). Det är olika 

hur barn med missbruk i familjen reagerar. Antingen blir barnet mycket ansvarstagande och 

tar mycket ansvar hemma eller så blir de okoncentrerade, besvärliga, bråkiga och aggressiva. 

En del barn kan i motsats bli rädda, tysta, nedstämda, får magont och sömnsvårigheter etc. 

(Johansson & Wirbing, 2005).  

 

3.5.1.2 Kamrater, skola och bostadsområde  

En faktor som alltid setts som påverkande är kamraters inflytande (Hesselbrock & 

Hesselbrock, 2006). Lilja och Larsson (2003) menar att kamrater har ett liknande alkohol- och 

drogbruk. Huruvida detta ska ses som en följd av kamratpåverkan eller som ett resultat av att 

ungdomar söker sig till kamrater med liknande intressen och attityder är oklart. Vidare menar 

de att ungdomar dock tenderar att överskatta sina kamraters alkoholbruk. Detta kan till 

exempel bidra till att de hetsar varandra i tron att alla dricker mer alkohol än vad de 
egentligen gör.  

 

Socialstyrelsen (2010) hävdar att ”ju tidigare utbildningskedjan bryts desto sämre är 

framtidsutsikterna” (s.7). Vidare menar Socialstyrelsen att detta kan leda till en nedåtgående 

spiral. Låg utbildning kan bidra till svårigheter i arbete, som i sin tur kan bidra till ekonomisk 

utsatthet och så vidare. Prevention av ett problem som till exempel skolk kan därför leda till 

prevention av andra problem (Sundell & Forster, 2005). Skolan är inte bara en arena för 

utbildning utan bidrar med mycket mer, bland annat med kunskap om socialt samspel, sociala 

regler, problemlösning, konsekvenstänkande med mera. Därav är skolan en viktig del i barns 

och ungdomars liv på många sätt (Bergman & Rooth, 2006).  

 

De ökade klyftorna i samhället bidrar till den boendesegregation som idag är ett stort problem 

i många städer (Bråmå, 2011). Vidare redogör Bråmå att uppdelning som sker mellan de rika 

och fattiga bidrar till att ”skapa” socialt utsatta bostadsområden som utmärks av bristande 

ekonomiska resurser. I dessa områden bor främst socioekonomiskt svaga grupper, det vill 

säga utbildningsnivån är låg, arbetslösheten är hög, inkomstnivåerna är låga, och en hög andel 

av invånarna har utländsk bakgrund bland dessa grupper (Eriksson, 2009). Sundell och 

Forster (2005) menar att i dessa områden kan småbrott som våld och missbruk vara mer 

förekommande än i andra bostadsområden. Avsaknaden av vuxna och deras reaktioner kan 

uppfattas som att normbrott är tillåtna, vilket kan öka brottens grad. En hög boendeomsättning 

i dessa områden kan i sin tur leda till bristande kontroll på människorna som bor i området, 

vilket gör alla mindre benägna att ingripa vid brott. 

 

4. Metod 
I detta metodkapitel kommer vi redovisa forskningsprocessen, hur vi gått tillväga för att hitta 

relevant litteratur, valet av metod, urval, hur vi har bearbetat materialet, reliabilitet och 

validitet samt vilka etiska riktlinjer vi följt.  
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4.1 Val av metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod som har som utgångspunkt att öka förståelsen om 

något fenomen (Fejes & Thornberg, 2009). Valet av kvalitativ forskningsmetod föll sig 

naturligt då vi ville få en djupare förståelse i intervjupersonernas uppväxt. Fyra 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. Frågorna vid intervjuerna har främst utgått från 

en intervjuguide där vi hade fyra öppna huvudfrågor, men med stödpunkter om olika områden 

under (Se bilaga 2). Många olika följdfrågor ställdes sedan utifrån vad intervjupersonen 

berättade, för att får en bredare bild av dennes uppväxt. Följdfrågorna blev inte alltid likadana 

i intervjuerna då intervjupersonerna hade olika berättelser. Vi ställde därför frågor som var 

relevanta utifrån det intervjupersonen berättade, dock försökte vi tänka på att de olika 

områdena skulle bli besvarade. 

 

Intervjusvaren i kvalitativ metod är mer uttömmande än de data man samlar in vid en 

kvantitativ metod. Kvantitativ metod hade inte varit att föredra som metod då avsikten var att 

få en djupare kunskap om ämnet. Med denna metod finns det också chans att ställa följdfrågor 

vid intervjutillfället, som är svårare vid kvantitativ metod. Hade vi till exempel skickat ut en 

enkät med öppna frågor hade risken för bortfall varit stor då många kan missuppfatta frågor, 

inte ger uttömmande svar eller inte ens svarar på frågan. Risken för dessa bortfall minskar vid 

intervjuer, då man har möjlighet att ställa följdfrågor eller kan korregera frågan då 

intervjupersonen till exempel missuppfattar (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Nackdelen med kvalitativ metod då forskaren utför intervjuer är att han eller hon har 

tolkningsföreträde. Forskaren har på det sättet makt gentemot sina intervjupersoner. Detta kan 

medföra att intervjupersonerna väljer att inte svara på vissa typer av frågor, enbart svarar på 

frågor som kan vara av betydelse, ifrågasätta forskaren eller helt enkelt välja att avsluta 

intervjun (Fejes & Thornberg, 2009). Detta kan leda till att forskaren inte får in det data han 

önskat och studien riskerar att inte bli lika övergripande. Något som också kan vara en risk 

vid öppna frågor, som vi använt oss av, är att intervjupersonen svävar iväg och att svaret blir 

långt och kan innehålla mycket irrelevant information. Samtidigt kan öppna frågor var till 

fördel då svaren kan leda till oförutsedda reaktioner eller leda samtalet vidare (Bryman, 

2011). 

 

4.2 Redovisning av litteratursökning, sökmotorer och sökord  

Under litteratursökning har Umeå universitets olika databaser varit till hjälp. Databaser som 

SocINDEX, SwePub har använts flitigt. Bibliotekskatalogen LIBRIS har också varit till stor 

hjälp. Hemsidor som bland annat Socialvetenskap, Nationalencyklopedin, HBO: Addiction, 

Central förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Hjärnguiden, 

Kunskapsguiden, Vårdguiden, Statens folkhälsoinstitut (FHI), IQ samt Beteendeterapeutiska 

föreningen (BTF) har nyttjats. Sökmotorn Google har även använts för att söka efter material 

och litteratur som varit relevant för vårt uppsatsämne. Dessutom har böcker från Umeå 

universitetsbiblioteket också varit till stor användning. Referenserna i allt material har 

dessutom varit till hjälp. Genom att vi först reagerat på intressanta stycken i texter har vi 

därefter tittat upp referenserna i litteraturförteckningen och på så sätt utökat källunderlaget. 

 

Sökord som använts är: Alcohol, Alcoholism, Alcoholics, Addiction, Substance abuse, 

Adolescence, Alkohol, Missbruk, Ungdomar, Risk- och skyddsfaktorer 
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4.3 Ansvarsfördelning 

Det flesta delar i studien har behandlats av båda författarna, detta innebär att i dessa delar är 

vi båda lika delaktiga. Dock har vi haft huvudansvaret för vissa delar. Lotta har 

huvudansvaret för den historiska översikten, presentationen av intervjupersonerna, studiens 

trovärdighet och till största del analysen. Elisabeth har huvudansvaret för inlärningsteorin 

samt diskussionen. I dessa delar har den andra författaren ingen eller liten delaktighet.   

 

4.4 Urval 

Populationen som denna studie baseras på, utgår från individer som har erfarenhet av ett eget 

missbruk. Detta för att undersöka vilka faktorer i uppväxten som kan ha betydelse för 

utvecklandet av ett missbruk. För att finna intervjupersoner, som skulle kunna vara 

representativa för vår undersökning, har vi använt oss av så kallat snöbollsurval. 

Snöbollsurval är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att man får hjälp av personer som är 

relevant för studien att nå ytterligare personer som kan tas med i urvalet (Bryman, 2011).  

 

Vi fick tips av en bekant att kontakta en man som i sin tur kunde hjälpa oss att komma i 

kontakt med intervjupersoner. I brist på tid valde vi att genomföra fyra intervjuer. Då studien 

utgår från ett fåtal intervjuer var det möjligt att göra tidsramen för intervjuerna längre och 

frågorna mer omfattande. Detta i hopp om att få en djup och bred bild av intervjupersonernas 

uppväxt. Vi kom i kontakt med fyra män i olika åldrar med erfarenhet av ett missbruk. Åldern 

hos intervjupersonerna hade ingen betydelse för studien då intresset låg i att undersöka 

uppväxtens betydelse för utvecklandet av missbruket. Vår avsikt med studien var inte heller 

att analysera genusperspektivet, främst på grund av tidsbrist och därav gjorde vi inga 

ansträngningar för att få kontakt med kvinnliga respondenter. 

 

4.5 Genomförande 

Före intervjutillfällena fick intervjupersonerna ett missivbrev (Bilaga 1), med viktig 

information om studien, de etiska principerna och hur intervjuerna skulle genomföras. Vi 

intervjuade de fyra personerna enskilt i ett avskilt rum för att undvika störningsmoment.  

Intervjupersonerna vistades i dessa lokaler i vanliga fall och det föll sig därför naturligt att 

intervjuerna skulle genomföras där.  Detta tror vi bidrog till upplevelsen av en trygg plats för 

dem. Vi informerade dem om att intervjun hade en tidsram på två timmar, och upplyste 

respondenterna igen om de etiska principerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

diktafon. Vi valde att ha fyra öppna och innehållsrika frågor som grund, men med olika 

stödpunkter i form av olika områden. Detta som hjälp för att se att de olika områdena berördes 

(se bilaga 2). Tanken med det var också att intervjupersonerna själva skulle få forma sin 

historia och följdfrågor ställdes utifrån vad som berättades. Som vi tagit upp ovan, att öppna 

frågor kan resultera i att vi får irrelevant information, har vissa delar valts bort vid 

transkribering då det inte varit viktigt för studien. Vi analyserade det insamlade materialet 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod används för att analysera dokument och 

texter och syftet är att stegvis komprimera materialet och hitta kärnan i det data som samlats 

in (Bryman, 2011). Arbetsprocessen innebar att vi först transkriberade intervjuerna ordagrant. 

Därefter läste vi igenom intervjuerna för att ytterligare bekanta oss med materialet som 

samlats in. Nästa steg innebar att vi plockade ut meningsbärande enheter, det vill säga 

meningar från transkriberingen, som innehöll information som var relevant för studiens syfte 

och frågeställningar (Bryman, 2011). Dessa meningsbärande enheter kortades sedan ner till 

koder som i sin tur komprimerades ihop till mer kärnfulla koder. När materialet hade kodats 

skapades kategorier som presenteras under empirikapitlet. Dessa kategorier innehåller flera 
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liknande koder som berör samma område (Bryman, 2011). Koderna och kategorierna ställdes 

upp i ett kodningsschema (Bilaga 3).  

 

4.6 Metodreflektion 

Kan man förvänta sig att en forskare ska vara helt värderingsfri, det vill säga helt objektiv 

kring sin forskning? Personliga åsikter och värderingar finns alltid hos människor och i 

dagens läge vet man att det inte går att helt kontrollera dessa under forskningen. De kan när 

som helst göra sig påminda under forskningsprocessen bland annat under valet av ämne, 

metod(er), analys och tolkning av data (Bryman, 2011). Vidare beskriver Bryman att det 

därför är viktigt att som forskare veta att man inte kan vara helt objektiv utan att man snarare 

är medveten om att ens åsikter kan påverka studien. Istället bör man som forskare vara 

självreflekterande och öppen i sin studie och lyfta fram dessa skevheter. 

 

Utgångspunkten i studien var från början att arbeta utifrån en mer induktiv forskningsansats 

än en deduktiv. Vilket innebär att man genererar teorier utifrån observationer och resultat, 

snarare än att man utgår från redan etablerade teorier. Då vår kunskap om ämnet ökade under 

kunskapssökandet så förstod vi att det skulle vara svårt att hålla fast vid en induktiv ansats. 

Detta då vi under arbetets gång ändrat synen och förståelsen kring ämnet. Det är svårt att inte 

falla tillbaka och se kopplingarna från våra intervjuer och det som redan är känt kring ämnet. 

Utifrån detta blev vårt angreppssätt snarare en abduktiv ansats, vilket är en blandning av både 

en induktiv och en deduktiv ansats. För kanske blev en del följdfrågor allför styrande och 

ledande utifrån den kunskap vi samlat in. Samtidigt som vi försökte, under kodningen och 

analysarbetet, att bara se vad intervjuerna genererat för empiri, vet vi att kunskapen om risk- 

och skyddsfaktorerna hela tiden fanns bakhuvudet.  

 

4.7 Etik 

Det är viktigt att vara medveten om de etiska aspekterna inom forskning (Dahlgren & Sauer, 

2009). Det vill säga att man vid forskning inte riskerar att inskränka i någons privatliv eller 

läcka ut känslig information som därmed skulle kunna skada eller innebära men för 

intervjupersonerna (Bryman, 2011). 

 

Innan intervjutillfället skickades ett missivbrev ut. I brevet informerades respondenterna 

skriftligt om de etiska principerna där vi beskrev studiens syfte, att intervjupersonerna 

kommer att vara anonyma i studien, vilka som har tillgång till materialet, och att de har rätt att 

avbryta intervjun när som helst då deltagandet är frivilligt. Intervjupersonerna var alla över 18 

år och kunde därmed själv bestämma över sitt deltagande (Bryman, 2011). 

 

Att prata om livshändelser kan väcka mycket känslor. Det kändes därför viktigt för oss att 

betona för intervjupersonen att de inte behövde svara på frågor som upplevdes jobbiga och att 

de när som helst kunde avbyta intervjun. Vi var också tydliga med att inga namn eller 

personuppgifter samt annan information som kan röja intervjupersonens identitet kommer att 

nyttjas. Vi förklarade dessutom att det enbart kommer vara vi författare som kommer att ha 

tillgång till materialet och att materialet kommer att förstöras efter studien. Vi upplyste 

respondenterna om att uppsatsen kommer att publiceras på portalen DiVa, och därmed bli 

offentlig. Vi informerade även intervjupersonerna om detta muntligt vid intervjutillfället.  
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4.8 Studiens trovärdighet 

Vid forskningsstudier är det viktigt att känna till tre viktiga begrepp, dessa är reliabilitet och 

validitet och generaliserbarhet. Med reliabilitet menas hur tillförlitlig studien är, alltså i vilken 

grad det går att lita på studiens resultat. Huruvida resultaten är pålitliga avgör vilket typ av 

instrument forskaren använder sig av (Patel & Davidsson, 2011). Att uppnå full reliabilitet i 

en kvalitativ studie där man använt sig av intervjuer är nästintill omöjligt (Kristiansen, 1999). 

Om någon skulle göra om denna studie med samma respondenter, syfte, metod, teorier som 

oss skulle den personen i flera sätt få samma resultat, men med vissa skillnader. Detta beror 

främst på att respondenterna påverkas av den sociala interaktionen som förekommer mellan 

de som möts i intervjusituationen, som kommer ta sig i uttryck beroende på vem som 

intervjuar respondenterna (Kristiansen, 1999). För att vi skulle kunna öka vår reliabilitet i 

studien hade vi kunnat intervjua samma personer flera gånger för att få kontroll över faktorer 

som skulle kunna sänka reliabiliteten i studien. Eventuella missförstånd skulle till exempel 

kunna korrigeras genom att träffa intervjupersonen flera gånger. Men på grund av 

tidsbegränsning kunde vi inte göra flera intervjuer med samma person vilket gör att 

reliabiliteten i studien sänks en aning (Kristiansen, 1999).  För att öka reliabilitet något har vi 

spelat in alla intervjuer med hjälp av en diktafon.  Detta gör att vi kan lyssna på intervjuerna 

upprepade gånger för att vara säkra på att vi uppfattat intervjupersonerna rätt. Något som vi 

däremot skulle kunna ha gjort var att skicka iväg det transkriberade materialet för att få det 

godkänt av intervjupersonerna.  

 

Validitet innebär att forskaren mäter det han avsett att mäta. I enklare mening, att forskaren 

studerar ämnet som han avser att forska om (Nationalencyklopedin, 2012b). För att mäta 

validiteten i stunden kan man som forskare till exempel på ett tillförlitligt sätt återspegla hur 

respondenterna berättar om sina livsberättelser och sitt nuvarande liv. Det innebär att 

uppmärksamheten inte riktas mot vad som är ”faktisk sanning” i respondenternas liv utan mot 

vad som är ”deras sannig” (Kristiansen, 1999). Vi har under intervjutillfällena avsiktligt ställt 

ledande frågor till intervjupersonerna för att validera ytterligare, och därmed försökt försäkra 

oss om att få relevant information.  

 

För att öka tillförlitligheten i studien har vi redogjort för alla delar i studien så utförligt som 

möjligt. Dels för att ge en sanningsenlig bild av studien och dels för att tillförsäkra 

arbetsmetoder och utförande vid en upprepning av studien.  

 

Generalisering betyder att man kan påstå att resultaten i studien kan gälla för en hela 

populationen (Kristiansen, 1999). Kritiker menar att det är svårt att generalisera resultaten i en 

kvalitativ undersökning om forskaren intervjuat ett fåtal individer (Fejes & Thornberg, 2009). 

Vi har enbart intervjuat fyra personer i denna studie, men vi tror ändå att våra resultat till viss 

del går att generalisera med tanke på att våra resultat stämmer väl överens med tidigare 

forskning och den teori vi haft som utgångspunkt i studien.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Inlärningsteori 

Kognitiv beteendeterapi (KBT), som har sina rötter i inlärningsteorin, har sedan ett antal år 

gjort sitt inträde på den psykoterapeutiska arenan och kommit att överta de psykodynamiska 

teoriernas ledande ställning. Beteendeterapi som behandlingsform har visats sig varit en av de 
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effektivaste för alkoholproblem (Beteendeterapeutiska föreningen, u.å). För att stärka 

individens ”STOP”-system har KBT-behandling visat sig varit mest effektiv (HBO: 

Addiction, 2012d). ”STOP”-systemet, som vi tidigare nämnt innefattar bedömningsförmågan 

och konsekvenstänkandet hos en person, det vill säga förmågan att stanna upp och tänka. 

Därav finner vi det intressant att undersöka det insamlade materialet för att få en bild av hur 

ett missbruk kan förstås utifrån inlärningsteoretiska utgångspunkter.  

 

Beteende är så mycket mer än det man gör som synliga handlingar. Enligt inlärningsteorin är 

också tankar och känslor beteenden, det vill säga, hur vi känner och tänker och hur vår kropp 

reagerar (Kåver, 2006). Tanke, känsla och handling kan ses som ett kretslopp och det mest 

effektiva sättet att förändra tankar och känslor är att gå via beteendet (Kåver, 2006). 

 

       Tankar                Känslor                Beteende   

                               

 

 

 

Genom att beteenden kopplas eller betingas till olika stimuli pågår en ständig 

inlärningsprocess (Hwang, 2011). Vidare menar Hwang att man kan förklara ett beteende hos 

en människa genom att göra kopplingar mellan stimulus och respons. Ett stimulus kan bland 

annat vara ett ljud, en lukt, en rörelse men det kan även vara ett inre stimulus, så som en 

känsla. Ett stimulus är något som aktiverar våra sinnen och får oss reagera och/eller agera på 

ett visst sätt, det vill säga en respons.  

 

Kåver (2006) beskriver att inlärningsteorin betonar människans förmåga att lära in och lära 

om.  I den beteendeterapeutiska traditionen är grundtanken att om man lyckas ändra sitt 

beteende så att interaktionen med omgivningen förändras kommer detta att få följder för inre 

känslor och upplevelser. Interaktionen mellan person och omgivning ses alltså som det 

primära, medan tankar och känslor ses som sekundära effekter. Mänskligt beteende, respons, 

(R) måste ses i sitt sammanhang för att förstås. Det utlöses eller föregås av situationsfaktorer, 

stimuli, (S) och det får alltid konsekvenser, konsekvens, (K). Beteendets relation till de 

faktorer som ”startar” det och de konsekvenser som följer på det kan uttryckas med en formel: 

S – gör att – R – leder till att – K. 

 

Hwang (2011) skriver att det finns två grundläggande teorier om betingning inom 

inlärningsteorin, klassisk och instrumentell. Inom klassisk betingning menas att en del 

responser är medfödda, det vill säga man reagerar automatiskt på stimuli. Hwang redogör 

också att ”vid instrumentell betingning har man lärt sig att ett visst beteende ger upphov till en 

viss respons” (s. 42). Här styrs vårt beteende av de konsekvenser det får, det vill säga är 

responsen positiv tenderar vi att upprepa beteendet, är responsen däremot negativ avstår vi 

från att upprepa beteendet. Dessa responser kallas positiva förstärkare eller negativa 

förstärkare (Kåver, 2006) och förklaras här nedan.  

 

Kåver (2006) menar att en stor del av vår personlighet och beteenden formas av vår 

inlärningshistoria. Här måste vi beakta en viktig punkt: vi kan inte göra något som vi aldrig 

har lärt oss. Vare sig det handlar om att köra bil eller hantera en stark känsla, så kan vi inte 

göra något när vi saknar inlärning. Huruvida vi bemöter de eventuella problem vi står inför 

kan förklaras med det Kåver beskriver: 
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1, bristfällig eller total avsaknad av inlärning. Det vill säga, vi har helt enkelt inte 

färdigheter att handskas med tillvaron. Beteenden saknas i vår repertoar. 

2, felaktig inlärning som har lett till dysfunktionella lösningar och beteenden. Vi använder 

icke-fungerande och/eller skadliga sätt att hantera situationer därför att dessa sätt fungerar 

skenbart väl i stunden. Vi är inte medvetna om, struntar i eller förmår inte ta hänsyn till 

skadliga konsekvenser på lång sikt. 

3, blockering av redan befintlig kunskap och befintliga färdigheter. Starka känslor 

blockerar och hindrar oss från att använda oss av våra färdigheter och använda det vi kan 

och vet om oss själva, om andra och om tillvaron. (Kåver, 2006, s. 53). 

 

Vidare förklarar Kåver att inlärning kan ske på olika sätt:  

- Modellinlärning/observationsinlärning: Vi ser någon utföra en handling och härmar. 

- Instruktioner: Vi läser oss till eller får muntlig vägledning till hur vissa saker ska göras. 

- Egen direkt upplevelse/erfarenhet: Vi prövar oss fram i tankar, känslor och i handlingar.  

 

Det vanligaste sättet att lära sig något är genom att kombinera dessa tre sätt. Denna inlärning 

gör vi utifrån förstärkningsprinciper. Förstärkare är något som ökar sannolikheten för ett visst 

beteende. Förstärkare delas in i positiva och negativa (Kåver, 2006). En positiv förstärkare är 

något som tillförs individen, och gör det troligare att beteendet upprepas. Hwang (2011) 

skriver att ”en negativ förstärkare innebär att sannolikheten minskar för att beteendet ska 

upprepas” (s. 43) men kan även förklaras utifrån det Kåver (2006) skriver ”en negativ 

förstärkare ökar också sannolikheten för ett visst beteende, nämligen det som stänger av eller 

minskar risken för det obehagliga” (s. 71). Vidare beskriver Kåver att bland annat alkohol och 

mediciner kan utgöra effektiva ”avstängare” för stunden. Fungerar dessa flyktmedel så 

tenderar vi att upprepa dem, och de blir på så sätt negativt förstärkta. På detta sätt är våra 

handlingar till stor del styrda av förstärkare, antingen positiva eller negativa. Vi gör det som 

är mest belönande för oss. 

 

Kåver (2006, s. 71) illustrerar negativ förstärkare 

 

S_____________ R  S '  R 
Orolig och  Dricker Blir lugn, rädslan  Dricker mer 

rädd, obehag  alkohol minskar, slipper obehag  och oftare 

 

Negativ förstärkare 

Det obehagliga klingar av. Ökar sannolikheten för att dricka alkohol vid obehag. 

 

Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka individen att utveckla ett missbruk. 

Johansson och Wirbing (2005) beskriver att alkoholen ofta fyller en viktig funktion för 

individen. Det kan finnas en rad olika anledningen till att individen använder alkohol. Alkohol 

kan användas för att döva jobbiga känslor, men individer behöver dock inte använda alkohol 

om han eller hon lärt sig hantera starka känslor på annat sätt. Om personen till exempel lider 

av smärta, panikkänslor eller ångest är det viktigt att lära sig handskas med dessa problem 

istället för att börja konsumera stora mängder alkohol (Johansson & Wirbing, 2005). 

 

5.2 Risk- och skyddsfaktorer i uppväxten 

Risk- och skyddsfaktorer är vanliga parametrar när man pratar om beteendeproblem och 

ohälsa hos individer (Sundell & Forster, 2005). Vidare beskriver Sundell och Forster att dessa 

risk- och skyddsfaktorer kan kopplas till olika plan i ungdomens liv. Faktorerna finns på såväl 
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individnivå som inom familjen, hos kamrater, i skolan och i samhället. En riskfaktor är en 

faktor som ökar risken för problem hos individer. Skyddsfaktor fungera tvärtemot, det vill 

säga de skyddar individen. Desto fler skyddsfaktorer som finns i en individs liv desto mindre 

blir faran att riskfaktorerna kommer påverka individen (Bremberg, 2009). Det är viktigt att 

betona att riskfaktorerna varierar till viss del utifrån barnets ålder (Heldmark, 2005). Viktigt 

också att poängtera att enskilda riskfaktorer inte utgör någon speciell fara för ogynnsamt 

utvecklande hos barnet. Istället påverkar dessa faktorer varandra, och kan komma att bilda en 

kedja som påverkar individen negativt (Sundell & Forster, 2005). Det vill säga allt i 

individens liv är sammanlänkat. Det går inte att säga att det bara är till exempel ärftlighet som 

har betydelse för utvecklandet av ett missbruk, den psykologiska biten och det sociala 

sammanhang man lever i utgör också en stor del (Hasin, Hatzenbuehler & Waxman, 2006; 

HBO: Addiction, 2012b).  

 

Individer med en eller två föräldrar som är alkoholister löper större risk att utveckla ett 

missbruk. Av denna anledning är det därför viktigt att barn och ungdomar som har eller haft 

alkoholiserade förälder/föräldrar är uppmärksam på sitt alkoholintag då de anses tillhöra en 

högriskgrupp (Johansson & Wirbing, 2005; Hasin, Hatzenbuehler & Waxman, 2006; HBO: 

Addiction, 2012e; Lilja & Larsson, 2003). Något som bör uppmärksammas hos barn med 

missbrukande föräldrar är toleransnivån. Ett varningstecken är om individen uppvisar hög 

tolerans redan vid alkoholdebuten (Johansson & Wirbing, 2005).  

 

Att vara barn till en missbrukare kan göra att livskvaliteten försämras avsevärt. Vanvård, 

misshandel, sexuella övergrepp, normlöshet och känslomässig avtrubbning kan förekomma. 

Ofta är tillvaron med en missbrukande förälder oförutsägbar och instabil. Ibland kanske 

barnet inte har några regler, rutiner, förväntningar och krav från sin förälder, något som dock 

snabbt kan ändras beroende på om föräldern är nykter eller påverkad. Missbruk medför ofta 

att den missbrukande personen tar upp mycket plats i familjen och barnet kanske inte får plats 

att ”tänka på sig själv” (Johansson & Wirbing, 2005). Därför är det inte ovanligt att barn till 

missbrukare stöter bort sina egna känslor. Detta kan resultera i att barnet inte känner igen sina 

egna känslor och signaler eftersom de aldrig lärt sig sätta namn på dem. Barnet kan då känna 

en kaosartad känsla inom sig och kan till exempel inte skilja på besvikelse, sorg och ilska. När 

barnet sedan växer upp blir det svårt att acceptera sig själv. Detta kan i vissa fall leda till att 

ett missbruk utvecklas (Bengtsson & Gavelin, 1996). Utifrån inlärningsteorin kan detta 

kopplas ihop med att vi inte kan göra något när vi saknar inlärning. Detta går att förstås 

utifrån vilken inlärning man har och hur man har nått den. Barn som helt saknar eller har 

bristfällig inlärning vet helt enkelt inte hur man hanterar jobbiga känslor och tankar. Felaktig 

inlärning kan också det leda till att skadliga metoder och lösningar används, så kallade 

”avstängare”, för att hantera jobbiga problem för stunden. Fungerar dessa ”avstängare” 

tenderar vi att upprepa dem. Återigen, våra handlingar styrs till stor del av förstärkare (Kåver, 

2006).  

 

Inlärningen kan ske på olika sätt. Genom att observera någon härmar vi ett beteende. Det kan 

till exempel vara sättet man löser problem på, men främst sättet man hanterar känslor. Detta 

kan medföra till exempel att barn till missbrukare upprepar samma beteendemönster som sin 

förälder (Kåver, 2006). Ett exempel kan vara att dricka alkohol när problem uppstår. Ett annat 

exempel kan vara att barnet ser mamma gråta och frågar om hon är ledsen men hon svarar att 

allt är bra, hur ska då barnet tolka det och lära sig urskilja känslor hos andra och sig själv? 

  

Inlärningspsykologerna skiljer mellan två begrepp för att hantera jobbiga känslor som kan ge 

upphov till ett alkoholdrickande. Dessa är omedelbar och långsiktig verkande alternativ som 
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är viktigt att tidigt lära sig. Vid det omedelbara verkande alternativet kan ett exempel vara att 

kontakta någon familjemedlem, vän eller bekant för att motverka oro eller ”sug” efter alkohol. 

Ett annat bra alternativ är att aktivera sig genom att till exempel städa, ta en joggingtur, hälsa 

på en vän, gå på bio eller något annat trevligt (Johansson & Wirbing, 2005). För att förhindra 

ett missbruk finns som nämnts ovan även långsiktiga alternativ som kan vara trivsamt arbete, 

goda familjerelationer, umgängesförmåga, att kunna slappna av, lösa konflikter samt ha en 

hobby eller liknande, detta för att avleda personen från sitt beroende. Långvarigt effektiva 

alternativ är även att lära sig hantera sjukdomstillstånd och psykiska symtom (Johansson & 

Wirbing, 2005). För att motverka att utveckla ett missbruk är det viktigt att undersöka vilka 

situationer, känslor och tankar som gör att personen i fråga dricker alkohol. Personen måste 

bli medveten om vilka dessa situationer är som ger upphov till drickandet (Johansson & 

Wirbing, 2005). 

 

Förutsättningar för självkänsla och identitet är att barnet känner bekräftelse från 

föräldern/föräldrarna och att barnet känner att han/hon blir älskad för den han/hon är, så 

kallad förbehållslös kärlek. Barnets eget värde och upplevelser av sig själv resulterar i hur 

barnet bemöts av omvärlden. Om barn får ett avvisande, kränkande eller destruktivt 

bemötande kan det resultera i tomhetskänslor och en destruktiv självbild. Bristande kärlek, 

negativ självbild och ensamhetskänslor kan medföra existentiell problematik i senare ålder 

(Alborn & Fahlke, 2012). Man lär sig tro på den negativa självbilden vilket kan bidra till 

dysfunktionella inlärningsmönster (Kåver, 2006) där existentiella problem kan framkalla 

depression och ångest som i sin tur kan leda till ett missbruksproblem. Att växa upp i en 

missbruksmiljö utgör en riskfaktor, då det är relativt lätt att själv utveckla psykisk ohälsa som 

till exempel lindriga besvär i form av oro och nedstämdhet och allvarligare problem i form av 

ångest, depression och självdestruktivitet (Tengström & Gunnarsson, 2012).  

 

I tonåren kan även föräldrarna fungera som en skyddsfaktor. Det är viktigt att som förälder 

vara engagerad och ha ett intresse för sitt barn och bry sig om tonåringen (Alborn & Fahlke, 

2012). Genom detta uppmuntrar föräldrarna önskvärda beteenden (Kåver, 2006). Viktigt är 

även att föräldrarna sätter gränser och skaffar förhållningsätt för att lära barnet/ungdomen 

vilka beteenden som accepteras och inte. Att sätta gränser för ett barn är ofta en skyddsåtgärd, 

men kan även vara kränkande för barnet. Gränser kan resultera i att barnet utestängs, men 

också för att denne ska kunna nå omvärlden. Gränser fungerar som en riktlinje för barnet. 

Genom att använda gränser kan barnet få hjälp med att definiera vad som är rätt och fel. Om 

förälder och barn har en kärleksfull relation till varandra fungerar det som en hjälp för barnet 

att skapa gränser och utveckla sin identitet. Med hjälp av detta formar barnet sina attityder, 

normsystem och värderingar. Genom att växa upp i en missbruksmiljö, som kan innefatta 

kränkande behandling och oförutsägbara normer, kan det påverka barnets förmåga att 

respektera andra individer och bygga upp ett föredömligt normsystem. Har ungdomen regler 

och struktur hemma är det mindre risk att ungdomen faller in i en tidig alkoholdebut och 

annan problematik (Alborn & Fahlke, 2012). 

 

Vår inlärningshistoria formar både vår personlighet och våra beteenden (Kåver, 2006). Barn 

som i tidig ålder inte fått lära sig rätt och fel samt goda normer och värderingar kan utveckla 

ett problematiskt temperament. Ett problematiskt eller hett temperament ökar risken för att 

utveckla ett missbruk. Olika studier visar på att beteendeproblem i barndomen kan förutsäga 

problem i ungdomsåren, som både beteendeproblem och problem med alkohol och/eller andra 

droger (Hesselbrock & Hesselbrock, 2006; Lilja & Larsson, 2003). Sundell och Forster (2005)  

menar att beteendeproblem som aggressivitet och bråkighet på lång sikt kan vara en allvarlig 

riskfaktor. Om barnet inte får hjälp med sina problem i tidig ålder kan det tendera att leda till 
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normbrott och ett avvikande beteende längre fram i skolgången. Sådana normbrott kan handla 

om skolk i skolan, snatteri, tidig rök- och alkoholdebut. I unga år kan personlighetsdrag som 

impulsivitet också bidra till att ungdomar börjar utforska alkohol, droger och kriminalitet 

(Berglund & Fahlke, 2012). Riskerna med impulsivitet är att individen alltför lätt faller för 

impulserna eller att det blir svårt att stå emot jobbiga känslor (Hesselbrock & Hesselbrock, 

2006). 

 

Vidare redogör Sundell & Forster (2005) att riskfaktorer inom familjen främst utgörs av 

föräldrars bristande tillsyn och intresse för barnen. Sundell och Forster menar också att 

tydliga normer och förväntningar från både föräldrar och skolpersonal fungerar som 

skyddsfaktorer för barnen. De menar att barn dricker mindre alkohol och debuterar i senare 

ålder om de har föräldrar som tydligt visar att de inte accepterar drickande. Inflytandet av 

föräldrars attityder är därmed avgörande för barnen (McCrady, 2006; Bjelkne & Lieberth, 

2010; Sundell & Forster, 2005). Detta kan förklaras med anknytning, som har en betydande 

roll som skyddsfaktor. Har barn och unga en anknytning till personerna som representerar 

normerna är de mer benägna att leva upp till dem då de inte vill riskera relationen till 

personen. Att få chans att visa empati, lyhördhet och omsorg för andra, och att de dessutom 

uppmärksammas när de gör det, är också viktigt. Detta för att barn och unga ska knyta an till 

föräldrar, skola eller andra (Sundell och Forster, 2005). 

 

Riskfaktorer i skolan kan vara dåligt skolklimat, lågt intresse för skolan, skolk, låga betyg. 

Skolan och samhället har en viktig roll för ungdomen vad gäller drogförebyggande. Redan i 

förskolan är det viktigt att uppmärksamma om ett barn beter sig problematiskt (Heldmark, 

2005). Det är också viktigt att i tidig årskurs informera skoleleverna om alkohol och droger. 

Att prata med ungdomarna om långsiktiga drogskador ses inte som en effektiv metod, utan det 

mest effektiva och förebyggande är att stärka ungdomens självförtroende och lära dem i tidig 

ålder att hantera jobbiga situationer utan att använda sig av alkohol (Sundell & Forster, 2005). 

En skyddsfaktor är även att ungdomen har ett intresse på fritiden som kan motverka tidig 

drogdebut och minska problematik i skolan (Lilja & Larsson, 2003). 

 

Inflytande från kompisar har alltid setts som en riskfaktor för att börja med alkohol. 

Riskfaktorer hos kamrater kan vara vänner som använder droger och begår brott (Hesselbrock 

& Hesselbrock, 2006). Om barnet vid tidig ålder får lära sig rätt och fel, goda normer och 

värderingar samt sätt att hantera känslor och tankar bör det fungera som skyddsfaktorer för 

barnet och ungdomen. Detta kan fördröja att den unge begår normbrott och att den unge inte 

dras till avvikande umgänge. Dock är det ingen garanti, då även barn som anses haft en 

skyddande uppväxt kan utveckla ett missbruk (Lilja & Larsson, 2003). 

 

6. Empiri   
Presentation av intervjupersoner 

I denna studie har vi som nämnt tidigare, intervjuat fyra personer. Nedan redovisas en kort 

presentation av varje intervjuperson innan observationerna från intervjuerna presenteras. 

 

Kalle, intervjuperson 1 

Kalle är till en början uppvuxen med båda sina föräldrar i Norrland. Senare skiljdes 

föräldrarna och Kalles mamma träffade en ny man. Kalle, hans mamma och styvpappa 

flyttade sedan ner till södra Sverige. Efter flytten följde en jobbig tid för Kalle. Som 

nyinflyttad norrlänning i södra Sverige blev Kalle mobbad på grund av sin dialekt, och i och 
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med detta blev Kalle mer och mer aggressiv. Han började redan som sexåring misshandla 

både elever och lärare på skolan, och detta kom att bli hans vardag. I och med mobbning och 

misshandel trivdes han inte alls på skolan utan började därför skolka mycket. Istället för att 

vara närvarande på skolan var han hellre ute med sina äldre kamrater som ofta drack alkohol 

och utförde kriminella handlingar. Detta bidrog till att Kalle vid tolv års ålder började dricka 

alkohol. Alkoholen fyllde redan då en funktion för honom, då han blev lugn och kunde 

slappna av mer och vara sig själv. 

 

Conny, intervjuperson 2 

Conny är uppväxt med en mamma som är periodalkoholist. Till en början bodde han 

tillsammans med båda sina föräldrar. Hans pappa jobbade mycket skift vilket gjorde att han 

inte var hemma särskilt mycket. Mammans missbruk bidrog till en stökig hemmiljö, vilket 

gjorde att Conny föredrog att hålla sig hemifrån. När Conny fyllde åtta år skiljdes hans 

föräldrar och han flyttade med sin pappa. De flyttade mycket inom orten, vilket ledde till att 

Conny gått nästan alla årskurserna på olika skolor. Ett lågt intresse för skolan bidrog till 

mycket skolk och dåliga studieresultat. Conny blev även under skolåren mobbad, vilket kan 

ha bidragit till det utanförskap han beskrivit att han känt under sin uppväxt. Conny var under 

sin uppväxt mycket impulsiv och nyfiken, vilket gjorde att han redan som elvaåring började 

dricka alkohol. Vid tolv års ålder hade han också prövat att röka hasch. Han umgicks enbart 

med äldre kamrater, vilket gjorde att han hängde på de äldres aktiviteter som ofta innebar 

både alkoholdrickande och kriminella handlingar. När Conny blev lite äldre övergick han 

även till att använda tyngre droger, som amfetamin. 

 

Erik, intervjuperson 3 

Erik har under hela sin uppväxt levt tillsammans med sin mamma och pappa. Pappans jobb 

bidrog till att de flyttade runt mycket i hela Sverige. I och med detta fick Erik ofta byta skola 

och kompisar. Detta var inte det lättaste, då Erik ofta blev mobbad på grund av hur han 

pratade och att han var liten i växten. Han slog dem som retade honom mest, men kom även 

på att man kan vinna respekt genom att slå de som är äldre och större än han själv. Erik har 

alltid haft lätt för sig i skolan men beskriver att han var slö och ointresserad, vilket gjorde att 

han tidigt började skolka från skolan. Erik umgicks enbart med kamrater som var sex till sju 

år äldre än honom själv. Redan som 13-åring alkoholdebuterade han, då han ville imponera på 

sina äldre kamrater genom att dricka sig rejält berusad. Drickandet fortsatte och Erik 

beskriver att vid 17 års ålder eskalerade allt och det var då alkoholen som styrde hans liv.  

 

Ronny, intervjuperson 4 

Ronny är uppväxt med sin mamma och pappa. Mamman var periodalkoholist vilket gjorde att 

det var stökigt hemma. När han var tolv år gammal dog hans mamma på grund av sitt 

missbruk. Då bodde Ronny enbart tillsammans med sin pappa, som jobbade mycket och inte 

hade någon större koll på honom. Ronny beskriver att han mer eller mindre har växt upp 

ensam utan föräldrar som stöd. Ronny skolkade mycket i skolan och umgicks med äldre 

kompisar. Han beskriver att han ofta ville vara tuff och hävda sig inför sina kompisar, vilket 

bidrog till att han redan som tolvåring började dricka alkohol. När alkoholen inte räckte till 

började Ronny som 14-åring använda tyngre droger, som hasch och amfetamin.  

 

6.1 Redogörelse av intervjuerna 

Fem kategorier skapades utifrån de data som samlats in. Kategorierna är: Familj, 

personlighetsdrag, debuten, umgänge samt socialt nedbrytande beteende, och dessa ligger 

till grund för empiridelen. 
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6.1.1 Familj 

I intervjuerna framkom det att familjekonstellationerna såg olika ut för varje intervjuperson. I 

två av familjerna var mamman periodalkoholist och pappan arbetade mycket borta. Papporna 

hade dock en normal alkoholkonsumtion. Ålderskillnaderna mellan syskonen i båda dessa 

familjer gjorde att intervjupersonen bodde med föräldrarna själv. I de två andra familjerna var 

varken mamman eller pappan missbrukare. Intervjupersonerna redogör att föräldrarna, 

förutom mammorna som var periodalkoholister, hade en ”normal” syn på alkohol, det vill 

säga de kunde dricka ett glas vin till maten men överkonsumerade inte alkohol.  

 

”Ja, den var väl kanske lite annorlunda än en vanlig Svensson familj. En morsa som var 

periodare och farsan låg ute på jobb. Sen är det ganska stor ålderskillnad mellan mig och 

syskonen och jag är minst så det vart mest att man tog hand om sig själv där.”-IP 4 

 

Under olika faser i uppväxten förändrades familjekonstellationerna i tre av familjerna. I två av 

dem skilde sig föräldrarna och bosatte sig därför på varsitt håll. I den sista familjen avled 

mamman på grund av sitt missbruk. I den fjärde och sista familjen var föräldrarna fortfarande 

tillsammans. Vidare beskriver alla intervjupersonerna att de aldrig haft en fast punkt i livet. 

Intervjupersonerna beskriver att familjerna flyttade runt mycket, både inom Sverige och inom 

staden de bodde i. Detta resulterade i att intervjupersonerna ofta har fått byta skola och 

därmed även kamrater. 

 

”Alltså jag har ju flyttat runt hemskt mycket, jag har gått nästan alla klasser på olika skolor, 

så jag har bytt mycket skolor, har aldrig riktigt haft en rotad punkt så där.”-IP 2 

 

”… sen har jag bott runt hela Sverige…”-IP 3 

 

Ovanstående omständigheter bidrog till frånvarande föräldrar i tre av familjerna och att den 

sociala kontrollen inte fungerade. Intervjupersonerna beskriver vid olika tillfällen avsaknad av 

regler, kontinuitet, konsekvenser och kontroll. Det vill säga att föräldrarna på grund av bland 

annat eget missbruk, arbete eller att föräldrarna bodde på olika håll inte hade kontroll på sina 

barn som är viktig i ungdomsåren. Intervjupersoner hade inte heller något större nätverk med 

andra betydelsefulla vuxna som kunde komplettera den bristande sociala kontroll.  

 

”Jag lärde mig snabbt att manipulera dom, jag sa till farsan att jag var hos morsan och 

tvärtom för dom hade ingen kommunikation.”-IP 2 

 

”I och med att jag var ju nästan aldrig hemma..  jag var mest ute med polare och.. när jag 

kom hem sov han…”-IP 4 

 

”… kunde man vara borta en vecka eller två, ingen reaktion på det.”-IP 4 

 

I en av intervjuerna förklarade en av respondenterna att han tyckte att det var jobbigt att ha en 

mamma som var periodalkoholist, då han såg hur eländigt det var. Ändå beskriver han att han 

själv inte blev avskräckt att börja använda alkohol: 

 

”Nä, det skulle däremot ha avskräckt mig från att dricka men det gjorde det inte.. Men det är 

ju det man visste ju inte, eller det är klart det kan man ju aldrig veta om man blir alkoholist 

innan man har börjat druckit..”-IP 4 
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6.1.2 Personlighetsdrag 

Olika personlighetsdrag, som kan ha påverkat beteendet i unga år, syns hos 

intervjupersonerna. Bland annat beskrivs nyfikenhet där även spänningssökande tätt följs.  

 

”Alltså jag har svårt att relatera till att det skulle vara tufft att röka, jag var mer nyfiken, 

nyfikenhet och så.. och lite grand var det väl också att hänga med de tuffa också naturligtvis.. 

Jag har alltid varit nyfiken på saker och särskilt om det är förbjudet. Barnsligt och naivt, ju 

mer förbjudet ju mer spännande.”-IP 2 

 

”Jag tror det var spänningen först.. sedan sökte man sig till de äldre när man var yngre 

själv.. sen var man väl nyfiken, man började röka när man var tolv år, det skulle var häftigt 

att prova på…”-IP 1 

 

Något som också kan ses i vår empiri är impulsiva personlighetsdrag. Det vill säga att 

intervjupersonerna inte hade förmågan att stanna upp och tänka efter och att de heller inte 

hade något konsekvenstänkande. I intervjuerna framkom det att personerna handlar först och 

tänker sen. En intervjuperson beskriver sig själv: 

 

”… jag är en som säger ja och sen frågar vad det handlar om, litet nötskal, kasta mig in i 

saker och ting utan att ta reda på vad det handlar om…”-IP 2 

 

Något som också var gemensamt för tre av intervjupersonerna var ett hett temperament. För 

dessa tre kom slagsmål att blir en vana.  En av dessa har i vuxen ålder fått en ADHD-diagnos 

som kan förklara en del av hans aggressiva beteende.   

 

”… hade mina vredesutbrott som liten…”-IP 1 

 

Vidare beskriver intervjupersonen: 

 

”… styvfarsan fick ju sitta på mig för jag var hemsk när jag blev förbannad..när jag bli arg 

svartnar allt för mina ögon...”-IP 1 

 

Vidare kan det heta temperamentet kopplas ihop med den impulsivitet som alla 

intervjupersoner uppvisade. För två respondenter kom det aggressiva beteende kanske främst 

på grund av mobbing.  

 

”… då var jag 11 år, jag blev retad i skolan för hur jag pratade, och jag var mindre än alla 

andra, jag har aldrig vart storvuxen om man säger som så.. det var väl då jag grundla det här 

med våld va.. den som var störst i klassen och retade mig mest, den spöade jag.. jag insåg det 

att slår man folk oavsett hur stor dom är så får man mer respekt…”-IP 3 

 

”… folk i söder förstod inte vad jag sa vilket gjorde att det blev mobbing, första gången jag 

misshandlade var jag sex år tror jag för att ingen förstod vad jag sa och att de skulle lämna 

mig ifred.. och mobbingen gjorde att jag började att slåss för att de inte förstod vem jag var 

å.. ser mig, hör mig jag är här liksom..jag är inte mer annorlunda än dig, det var enda sättet 

för mig att börja slåss redan då..jag blev mobbad redan då också..jag var i slagsmål varje 

dag, misshandlade lärare, misshandlade elever på skolan…”-IP 1 

 

Ett utanförskap kan utläsas i de två ovanstående citaten. I båda citaten handlar det bland annat 

om att komma till en annan stad som barn och bli utstött och stämplad som annorlunda för att 
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de hade en annan dialekt. En tredje intervjuperson uttryckte även han ett utanförskap på grund 

av hans kroppsbyggnad. I tre av fallen blev intervjupersonerna mobbade, vilket i två fall har 

varit med och bidragit till det aggressiva beteendet där slagsmål kom att bli en vana.  

 

”… men det har varit mycket utanförskap, har känt att man inte har passat in och så…”-IP 2 

 

”… jag var liten och knubbig så jag blev mobbad en del..”-IP 2 

 

Ovetskapen om en ADHD-diagnos för en av intervjupersonerna resulterade i många 

frågetecken kring intervjupersonens beteende fram tills han fick diagnosen.  

 

”… man blir ju lätt utstött å idiotförklarad, att man var psykiskt sjuk och ett psykiskt fall och 

allt de här liksom, då fick man ju höra hela sitt liv…”-IP 1 

 

6.1.3 Debuten 

Gemensamt för alla intervjupersonerna var en tidig alkoholdebut. Alla intervjupersonerna 

debuterade vid 11-13 års ålder. Den första fyllan var inget som förknippades med positiva 

minnen och känslor för intervjupersonerna. Alla beskriver på varsitt sätt att de drack alldeles 

för mycket vilket bidrog till att de mådde dåligt, kräktes eller slog sig illa. Två respondenter 

har beskrivit att drickandet eskalerade vid 17 års ålder och för en av intervjupersonerna räckte 

inte alkoholen till vid denna ålder, utan då övergick han till tyngre droger. Gemensamt för alla 

intervjupersonerna var att de vid 17 års ålder redan hade provat på andra droger än alkohol, 

som hasch och amfetamin. Hur stort intaget var varierade dock mellan intervjupersonerna.  

 

”… så det drog ju igång drickandet redan i 12, 13 års ålder och 14-15 var jag på tyngre 

droger.”-IP 4 

 

”Typ 17 år kunde jag säga att det var alkoholen som styrde.. det slutade med att jag tog en 

till och en till så jag blev riktigt jävla full.. det gick inte att sluta…”-IP 3 

 

För många är alkoholen ett sätt att våga mer. Alkoholen höjer självförtroendet, det vill säga 

det får många att känna sig mer självsäkra. Detta kan bidra till både positiva och negativa 

effekter i individers liv. I vilket fall kommer alkoholen att fylla en funktion i individens liv. 

För våra intervjupersoner fungerade bland annat alkoholen som en hjälp att våga mer, till 

exempel att ta kontakt med tjejer eller kompisar. 

 

”… och så var det dom här belöningarna med att det blev lättare att flörta med tjejer och 

sådär i och med att jag var så blyg…”- IP 2 

 

”… jag vågade vara mer öppen, jag vågade öppna mer käft, jag vågade va mig själv.. utan 

alkohol var jag mer den tystlåtna som tog emot stryk…”-IP 1 

 

Alkoholens funktion kan också vara att undvika jobbiga känslor. Hos alla intervjupersonerna 

kom alkoholen att fylla denna funktion. Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de 

genom alkoholen dövat olika sorts jobbiga känslor. Det kan vara känslor som uppkommit på 

grund av uppväxtvillkoren, mobbning, utanförskap, eget missbruk eller andra sorts känslor 

och tankar som personen anses jobbiga. 
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”… däremot har jag ju varit livrädd för mina egna känslor och sorg och sådana där 

saker…”-IP 2 

 

”Det är ju klart att det har varit en, en stor tomhet genom att, när morsan hade sina perioder 

när hon drack då. Då var det ju att man var mer eller mindre ensam och farsan han kom hem 

kanske varannan helg eller någonting...”-IP 4 

 

”… jag var duktig på nävarna men hade inget självförtroende eller självkänsla alls.. det var 

som en fasad jag hade, att jag hade ett stort jävla sår här inne…”-IP 1 

 

6.1.4 Umgänge 

Något som också var gemensamt för alla intervjupersonerna var att de kompisar de umgicks 

med var äldre än dem själv, ofta handlade det om 5-6 års ålderskillnad. 

 

”Jag var väl 13 år och de var väl 18, 19 kanske... de var några år äldre.. det var ju mycket 

alkohol.. oftast träffades vi onsdag, torsdag, fredag, lördag.. att man drack öl på kvällen…” 

-IP 1 
 

När de umgicks var det ofta alkohol inblandat. Intervjupersonerna beskriver att man som 

yngre i gänget ville vara tuff och ”vara en i gänget”, vilket bidrog till att de inte avstod från 

alkoholdrickande, drogande och kriminella handlingar. Kort sagt så försökte 

intervjupersonerna imponera på de äldre i ett försök att reducera den ålderskillnad som fanns 

och för att bli accepterad i gänget 

 

”… det var väl mer det där att man skulle hänga med dom äldre i gänget då och samtidigt 

vara lite tuffare än dom andra och dricka lite mer och lite fortare och bli lite bängare. Och 

det lyckades jag jävligt bra med under massvis med år.”-IP 4 

 

6.1.5 Socialt nedbrytande beteende 

Slagsmål grundades kanske främst på grund av utanförskap och mobbning för två av 

intervjupersonerna. Båda intervjupersonerna beskriver att det var genom att slåss som de 

skyddade sig själva. Intervjupersonerna beskriver också att de, genom att slåss, också försökte 

vinna respekt. För en intervjuperson kom slagsmål att bli en vana utan mobbning som grund. 

 

”… sen upptäckte jag i tidigt skede att jag hade en otrolig fallenhet för att slåss, vilket då har 

följt mig under åren.”-IP 4 

 

Att alkoholdebuten kom tidigt för alla respondenterna har vi redan nämnt, men att vara tidig 

med att röka cigaretter var en intervjuperson tydlig med. Redan vid åtta års ålder köpte denne 

cigaretter. Umgänget med de äldre kompisarna har också enligt intervjupersonerna bidragit 

till andra socialt nedbrytande beteenden. Skolk, snatterier, inbrott, bilstölder, alkohol och 

andra droger var några av de sysselsättningar de fördrev tiden med under uppväxten. 

  

”Jag började skolka och tjuvröka redan i tvåan. I trean köpte jag en liten Prince varje helg 

för veckopengen…”-IP 2 

 

”… jag hängde ju med på allt de gjorde givetvis och det var allt från inbrott till att dricka 

alkohol och skolka, snatta på affären…”-IP 2 
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Något som också var gemensamt för alla intervjupersonerna var att de i tidig ålder började 

skolka. Hög frånvaro och bristande intresse för utbildning resulterade i dåliga skolresultat för 

alla.  

 

” … jag hade värdelösa betyg när jag slutade 9:an så.. och det var ju att man hade mycket 

frånvaro och skolk, man smet från lektionerna, man kunde sticka iväg på en vanlig tisdag och 

supa istället…”-IP 1 

7. Analys 
I detta analyskapitel belyser vi intervjupersonernas berättelser och sammankopplar detta med 

tidigare forskning och teorier för att nå en analytisk utgångspunkt på ämnet i sin helhet. 

 

Forskning visar att alkoholism är ärftligt. Individer med en eller två föräldrar som är 

alkoholister löper större risk att utveckla ett missbruk. Av denna anledning är det därför 

viktigt att barn och ungdomar som har eller har haft alkoholiserade förälder/föräldrar är 

uppmärksamma på sitt alkoholintag, då de anses tillhöra en högriskgrupp (Johansson & 

Wirbing 2005; Hasin, Hatzenbuehler & Waxman, 2006; HBO: Addiction, 2012e). Två av 

intervjupersonerna berättade att deras mammor var periodalkoholister. Detta placerar dem 

direkt i en högriskgrupp. Men uppenbarligen krävs det mer än den ärftliga sårbarheten för att 

utveckla ett missbruk, då de andra två intervjupersonerna inte hade någon förälder med 

missbruksproblem. Sundell och Forster (2005) menar att enstaka riskfaktorer sällan utgör 

någon fara. Nedan kommer andra riskfaktorer i intervjupersonernas liv att lyftas fram. 

 

Gemensamt för de fyra respondenter var att de alkoholdebuterade redan vid 11-13 års ålder. 

Forskning visar att ju yngre individen är vid alkoholdebuten desto större är riskerna att 

utveckla ett missbruk (Childress, 2006; IQ, 2008). Detta i sig utgör en riskfaktor i 

intervjupersonernas utvecklande av ett missbruk i tidig ålder.  

 

Alla respondenter uppgav att de testade alkohol främst på grund av nyfikenhet och spänning. 

Utifrån intervjuerna tycker vi oss se en impulsiv personlighet som barn hos tre av 

respondenterna. En impulsiv personlighet kan utgöra en risk som gör att individen tidigt vill 

utforska alkohol och andra droger (Berglund & Fahlke, 2012). Detta kan kopplas ihop med 

det som beskrivs som ”STOP”-systemet. Hjärnans ”handbroms”, det vill säga förmågan att 

hejda vissa impulser (Childress, 2006). Hos ungdomar är denna förmåga inte fullt utvecklad, 

vilket utgör en risk att testa alkohol och droger (Childress, 2006; HBO: Addiction, 2012c). 

Har ett barn en impulsiv personlighet kan vi anta att risken för att tidigt vilja utforska bland 

annat alkohol ökar. En av respondenterna var lugn, försynt och blyg under sin uppväxt. Vilket 

också utgör en risk då dessa personlighetsdrag tenderar att vara mycket känsliga för att 

hantera jobbiga situationer i livet, som till exempel stress och olika former av psykiska 

påfrestningar. För att personen ska kunna känna en viss stabilitet inför de jobbiga 

situationerna är det inte ovanligt att alkohol används, vilket kan utgöra en risk för personen att 

utveckla ett missbruk (Berglund & Fahlke, 2012). Enligt inlärningsteorin kan en skyddsfaktor 

vara att individen får lära sig metoder för att hantera jobbiga känslor. Ett exempel kan vara att 

individen får lära sig att stanna upp och vara i känslan istället för att bli styrd av impulser och 

därmed ta till flyktmedel som alkohol och droger. Detta är ofta problemet hos de med låg 

impulskontroll, men även hos de som har bristfällig eller helt saknar förmåga att hantera 

jobbig känslor (Johansson & Wirbing, 2005; Kåver, 2006). 
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Alla intervjupersonerna umgicks med äldre kamrater med en åldersskillnad på 6-7 år. När de 

umgicks var det ofta alkohol inblandat. Intervjupersonerna beskriver att man som yngre i 

gänget ville vara tuff och ”vara en i gänget”, vilket bidrog till att de inte backade ur för 

alkoholdrickande, drogande och kriminella handlingar. Kort sagt försökte intervjupersonerna 

imponera på de äldre i ett försök att reducera den ålderskillnad som fanns och för att bli 

accepterad i gänget. Enligt Hesselbrock och Hesselbrock (2006) har inflytande från kompisar 

alltid setts som en riskfaktor för att börja med alkohol. Riskfaktorer hos kamrater kan vara 

vänner som använder droger och begår kriminella handlingar. Intervjupersonerna beskriver 

själva att umgänget med de äldre kompisarna har bidragit till socialt nedbrytande beteenden 

och normbrott i form av bland annat skolk, snatterier, inbrott, bilstölder, alkohol- och 

droganvändning.  

 

Det var inte bara nyfikenhet som gjorde att de upprätthöll alkoholdrickandet och drogandet. 

Två av intervjupersonerna beskrev tydligt alkoholens ”fördelar”, att de bland annat vågade 

prata mer och vågade flörta med tjejer. Genom att uppleva fördelar som dessa ökar 

sannolikheten att man dricker igen för att till exempel våga ta kontakt med tjejer om man är 

blyg till personligheten. Under berusning styrs de inte längre av rädslan för att exempelvis ta 

kontakt med tjejer och alkoholen kommer därmed att utgöra en negativ förstärkare (Kåver, 

2006).  

 

Tre av intervjupersonerna uppvisade ett problematiskt beteende i form av hett temperament. 

Hesselbrock och Hesselbrock (2006) menar att ett hett temperament kan öka risken att 

utveckla ett missbruk. Dessa personer var även aggressiva, där slagsmål och misshandel var 

en del av deras vardag under hela uppväxten. Studier visar att beteendeproblem som till 

exempel aggressivitet i barndomen kan förutsäga normbrytande beteenden i ungdomsåren, 

som problem med alkohol och/eller andra droger i ungdomsåren (Hesselbrock & Hesselbrock, 

2006). Om barnet inte får hjälp med sina problem i tidig ålder kan det även leda till olika 

typer av normbrott som till exempel slagsmål och misshandel (Sundell & Foster, 2005). 

Enligt två intervjupersoner var det normbrytande beteendet främst grundat på utanförskap och 

mobbning. Båda intervjupersonerna beskrev att det var genom att slåss de skyddade sig själva 

mot mobbningen. Intervjupersonerna beskrev också att de genom att slåss också försökte 

vinna respekt. En av dessa intervjupersoner har idag en ADHD-diagnos som han var 

ovetandes om i sin uppväxt, som även det skulle kunna förklara hans heta temperament och 

minskade impulskontroll. Ofta har individer med ADHD-diagnos beteendeproblematik i form 

av aggressivitet, utåtagerande och antisocialt beteende, som ofta försämrar prognosen. 

Forskning visar även att ADHD är en riskgrupp för missbruksproblem och som särskilt ska 

uppmärksammas i tidig ålder för att motverka problematik, som aggressivt beteende och 

missbruksproblem (Söderpalm, 2012). En tredje intervjuperson beskrev även han ett 

utanförskap då han blev mobbad på grund av hans kroppsbyggnad. Denne intervjuperson var 

en försynt person som inte använde slagsmål för att försvara sig. För den fjärde 

intervjupersonen med hett temperament kom slagsmål att bli en vana utan mobbning som 

grund.  

 

Gemensamt för alla intervjupersonerna var att de i tidig ålder började skolka från skolan.  En 

av intervjupersonerna uppger att han började skolka redan i andra klass. Det är viktigt att barn 

i tidig ålder får hjälp om de har någon form av problematik som gör att de till exempel 

skolkar. Det kan annars leda till normbrott och ett avvikande beteende längre fram i 

skolgången (Sundell & Forster, 2005). Alla intervjupersonerna hade hög frånvaro och 

bristande intresse för utbildning, vilket resulterade i dåliga skolresultat. Att i tidiga år börja 

skolka från skolan utgör en allvarlig riskfaktor, då skolk, låga betyg och lågt engagemang i 
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skolan är faktorer som kan ha betydelse för en tidig alkohol- och drogdebut (Socialstyrelsen, 

2010). Alla intervjupersoner har grundskolebehörighet, men ingen av dem har fullgjort 

gymnasiet. Enligt Socialstyrelsen (2010) blir framtidsutsikterna sämre ju tidigare man väljer 

att avbryta skolgången.     

 

I intervjuerna framkom att familjekonstellationerna såg olika ut för varje intervjuperson. I två 

av familjerna var mamman periodalkoholist, vilket gjorde hemförhållandena ostabila. Att ha 

en förälder med missbruksproblem kan vara mycket problematiskt, svårhanterligt och 

framförallt allvarligt för ett barn. Förälderns missbruk kan verka både avskräckande att själv 

börja missbruka samtidigt som det i hög grad kan påverka risken att själv utveckla ett 

missbruk (Alborn & Fahlke, 2012).  Under olika faser i uppväxten förändrades 

familjekonstellationerna i tre av familjerna. I två av familjerna skilde sig föräldrarna och 

bosatte sig på varsitt håll. I den sista familjen avled mamman på grund av sitt missbruk. 

Intervjupersonen uttryckte att hans mammas dödsfall på grund av missbruket borde ha 

avskräckt honom att själv utveckla ett missbruk, istället utvecklade han i tidig ålder både ett 

alkohol- och drogmissbruk. Detta kan kopplas ihop med inlärningsteorin och resultatet av att 

individen saknar inlärning. Barn som helt saknar eller har bristfällig inlärning vet helt enkelt 

inte hur man hanterar jobbiga känslor och tankar. Vid felaktig inlärning kan det leda till att 

individen använder skadliga metoder och lösningar. Detta kan till exempel medföra att barn 

till missbrukare härmar och upprepar samma beteendemönster som sin förälder, till exempel 

att dricka alkohol när problem uppstår (Kåver, 2006). 

 

Vidare beskrev tre av intervjupersonerna att de aldrig haft fast en fast punkt i livet. 

Intervjupersonerna beskrev att familjerna flyttade runt mycket, både inom Sverige och inom 

staden de bodde i. Detta resulterade i att intervjupersonerna ofta bytt skola och därmed också 

kamrater. En intervjuperson berättade att föräldrarna, som var skilda, inte hade någon 

kommunikation sinsemellan. De hade inte någon koll på om han var hos mamman eller 

pappan, vilket gjorde att han lätt kunde manipulera dem. Intervjupersonen berättade att detta 

var något han lärde sig tidigt och som fungerade. Intervjupersonerna beskrev vid olika 

tillfällen avsaknad av regler, kontinuitet, konsekvenser samt kontroll i sin uppväxt. 

 

Att ha en förälder med missbruksproblem kan vara mycket problematiskt och svårhanterligt 

för ett barn (Alborn & Fahlke, 2012). Missbruksproblem kan medföra att livskvaliteten 

försämras avsevärt för ett barn (Johansson & Wirbing, 2005). Ofta är tillvaron med en 

missbrukande förälder oförutsägbar och ostabil. Ibland kanske barnet inte har några regler, 

rutiner, förväntningar och krav från sin förälder, som sedan snabbt kan ändras beroende på om 

föräldern är nykter eller påverkad (Johansson & Wirbing, 2005). Två av respondenterna har 

växt upp med mammor som var periodalkoholister och de berättade båda om hur mammorna 

ena stunden bara prioriterade alkoholen och därmed inte var närvarande och hur hon vid 

nyktra perioder försökte uppvisa ett perfekt liv då papporna var hemma. Under perioderna då 

mammorna drack beskrev intervjupersonerna att det var stökigt att vara hemma och de såg 

därför till att vara hemifrån så mycket som möjligt. Detta i sin tur bidrar också till bristande 

social kontroll då barnet inte är hemma. Gemensamt för intervjupersonerna var att de hade 

mycket frihet. Intervjuerna visar på föräldrarnas bristande förmåga i vad gäller tillsyn och 

regler för barnen, bland annat på grund av eget missbruk eller jobb. Brister föräldrarna i 

tillsynen eller i intresset för sina barn utgör detta en riskfaktor att hamna fel i livet med till 

exempel missbruk och kriminalitet (Sundell & Forster, 2005). Vidare betonar Sundell och 

Forster vikten av kontroll och intresse för barnen. Regler, rutiner, gränser samt struktur är 

andra viktiga faktorer för att skydda ett barn. Utan regler och rutiner har barnet inte fått lära 
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sig vad som är rätt och fel vilket återigen kan bidra till hur barnet och ungdomen hanterar 

eventuella problem och reagerar och agerar i vissa situationer (Kåver, 2006). 

 

Ungdomars alkohol- och drogproblem har en tydlig relation till hur familjen fungerar och 

föräldrarnas beteende, enligt forskning, samt huruvida föräldrarna är ogillande eller 

accepterande till att dricka eller ta droger (McCrady, 2006; Bjelkne & Lieberth, 2010; Sundell 

& Forster, 2005). Lär sig ungdomar att de får tillåtelse av sina föräldrar att dricka alkohol kan 

det bidra till både tidig alkoholdebut och hög konsumtion. Intervjupersonerna beskrev att, 

föräldrarna, förutom de två mammorna som var periodalkoholister, hade en ”normal” attityd 

till alkohol. Det vill säga de drack alkohol, men överkonsumerade inte. Alla intervjupersoner 

nämner att föräldrarna inte var accepterande till deras drickande, men att föräldrarna inte 

heller direkt visste om att de drack som de gjorde. 

 

Gemensamt för alla intervjupersonerna är att de genom alkoholen och för vissa tyngre droger 

dövat jobbiga tankar och känslor. Känslor som kan ha uppkommit på grund av 

uppväxtvillkoren, mobbning, utanförskap och även konsekvenser av eget missbruk. Enligt 

forskare används alkohol och droger ofta för att döva jobbiga känslor, som ångest, men också 

för att glömma jobbiga problem och tankar. Alkoholen fyller en viktig funktion för individen 

(Johansson och Wirbing, 2005). I och med intaget av alkoholen eller drogen menar 

intervjupersonerna att de mått bättre för stunden medan drogen fortfarande finns i kroppen. 

Alkohol och droger kan utgöra effektiva ”avstängare” för stunden. Fungerar dessa flyktmedel 

tenderar vi att upprepa dem och de blir på så sätt negativa förstärkare. Det vill säga minskar 

det obehagliga när vi dricker alkohol ökar sannolikheten att vi dricker igen när det känns 

obehagligt. Våra handlingar blir på detta sätt till stor del styrda av förstärkare. Vi gör det som 

är belönande för oss (Kåver, 2006). 

 

7.1 Slutresultat 

Vad gäller intervjupersonernas uppväxtvillkor och de faktorer i uppväxten, som i empirin och 

analysen uppmärksammas, skiljer de sig inte från den bild som framkommer av tidigare 

forskning. Resultatet av studien visar att dessa riskfaktorer i uppväxten kan ha bidragit till ett 

missbruk för de fyra intervjupersonerna och att nedanstående skyddsfaktorer kan fungera som 

skydd i uppväxten för utvecklandet av ett missbruk: 

 

Riskfaktorer  Skyddsfaktorer 

 
 

Tidig alkoholdebut Låg social kontroll Sen debut Betydelsefulla vuxna 

Äldre kamrater Dåliga skolresultat God självkänsla Ökad impulskontroll 

Hett temperament Psykisk ohälsa Fritidsaktiviteter Medicinering 

Impulsivitet Oengagerade föräldrar Regler och rutiner Engagerade föräldrar 

Låg självkänsla Skolk Tillsyn från föräldrar Föräldrars attityd till 

alkohol/droger 

Föräldrars attityd till 

alkohol/droger 

Missbrukande 

förälder/föräldrar 

Lärt sig hantera 

känslor 

 

Avsaknad av regler 

och rutiner 

Neuropsykiatriska 

sjukdomar 

  

Svårigheter att 

hantera känslor 
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8. Diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer vi vidare att diskutera hur kunskapen om de risk- och 

skyddsfaktorer som vi i studien belyst kan tas till vara och användas i preventivt arbete, samt 

frågor och funderingar som väckts under arbetets gång. 

 

De olika riskfaktorerna som tagits upp i studien kan påverkas på olika sätt och av olika 

instanser. De biologiska faktorerna som kan påverka utvecklandet av ett missbruk kan vara 

lite mer komplicerade att påverka. Medicinering kan vara aktuellt vid neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som till exempel ADHD (Kadesjö, 2010), men å andra sidan kan de 

även påverkas relativt lätt av till exempel mindre elevgrupper i skolan som kan bidra till en 

lugnare miljö (Hellström, 2010). Det är viktigt att tidigt uppmärksamma riskfaktorer i barn 

och ungdomars liv för att kunna sätta in förebyggande insatser. För att tidigt kunna förebygga 

utvecklandet av missbruk, men även andra socialt nedbrytande beteenden, är 

mödravårdcentralen (MVC), barnavårdcentralen (BVC), förskoleverksamheten och skolan 

viktiga arenor, där det kan finnas goda möjligheter att i ett tidigt skede upptäcka om något är 

på väg att gå fel och därmed kunna sätta in förebyggande behandling (BRÅ, 2001). Vidare 

skrivs också att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), och socialtjänsten är centrala instanser i 

arbetet. Ovan har vi försökt förklara den otrygga tillvaron som livet med en mamma som är 

periodalkoholist innebär. Båda intervjupersonerna vars mamma var periodalkoholist beskriver 

hur mammorna och hemmen var perfekta när papporna var hemma. Om hur hon ena stunden 

bara prioriterade alkoholen och därmed inte var närvarande och hur hon vissa perioder 

uppvisade ett perfekt liv. Detta gör det dock svårt att upptäcka dessa familjer, och 

ovanstående instanser kanske inte kan utmärka dessa familjeproblem. 

 

Ett bra exempel på hur socialtjänst, polis och skola samarbetar ses i Ovanåkers kommun. Vid 

kontinuerliga möten träffas rektor, kurator, skolsköterska, fritidsledare, polis och socialtjänst 

för att kolla hur läget ser ut i olika frågor som rör de olika instanserna. Då sekretessen sätter 

upp ramarna för dessa möten diskuteras aldrig namn och specifika ärenden. En översyn och 

förbättring av offentlighets- och sekrettesslagen (2009:400) skulle också kunna vara ett steg i 

preventionsarbetet. Att förändra sekretessen mellan polis och socialtjänst, men även skolan, 

skulle kunna leda till att det blir en bättre kommunikation. Genom att ha en öppnare dialog än 

vad som nu finns skulle kunna medföra ett bättre samarbete och chans till förändring. Skulle 

kommunikationen vara öppen mellan dessa parter skulle de kunna hjälpas åt och arbetet skulle 

kunna göras lättare. Om inblandade aktörer får en uppföljning skulle de veta vad som pågår 

med individen, så att de i sin tur kan göra ett bättre arbete med att hjälpa individen. Polisens 

skulle till exempel i sitt arbete kunna punktmarkera individer och vara ihärdiga. Det ska vara 

jobbigt att göra ”fel”. Skolan skulle kunna sätta in resurser för elever som behöver mer 

uppmärksamhet till exempel. För att få en förändring krävs det också att insatser riktas åt flera 

av riskfaktorerna i individens liv (Hesselbrock & Hesselbrock, 2006). Vi tror även på att 

insatser från flera instanser kan vara effektivare, vilket ovanstående samarbete skulle kunna 

åstadkomma. 

 

Studier visar att det finns behov av stöd för föräldrarna då de kan ha svårt att ge barnen god 

och rätt omsorg. (BRÅ, 2001). BRÅ (2001) skriver vidare att ”föräldrarna får bland annat lära 

sig att på rätt sätt ge positiv förstärkning på socialt beteende, att på ett ändamålsenligt sätt 

”bestraffa” negativt beteende utan fysiskt våld, att förbättra tekniken för problemlösning 

m.m.” (s. 25). Detta kan kopplas till det Söderholm Carpelan (2008) skriver ”de insatser som 

fungerar bättre än andra karaktäriseras av att de har en terapeutisk grundidé, där inriktningen 

är att minska återfall i brott hos den unge genom att påverka dennes sätt att tänka, känna och 

bete sig” (s. 7). Det som är viktigt vid en förändring är uppmuntran av önskvärda beteenden. 
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För att få en förändring bör insatserna vara långvariga, intensiva och involvera både barn och 

föräldrar (BRÅ, 2001). Preventionsarbetet inom skolan skulle medföra ett arbete på 12 år som 

idag inte tas tillvara. Tjatande och propagandainspirerade preventionsåtgärder ses inte som 

effektiva metoder. Istället bör moment som till exempel har för avsikt att stärka självkänsla, 

självförtroende, och olika färdigheter för att hantera jobbiga känslor utvecklas. Dock är det 

viktigt att öka kunskaperna om alkohol och alkoholbruket (Lilja & Larsson, 2003), något som 

för tillfället inte heller tas tillvara på inom skolan. Vi som författat studien kan minnas två 

dagar under hela skoltiden som ägnades åt att informera om alkohol och droger. För att 

undvika att dessa inslag ska bli predikinspirerade bör de utformas till en mer gemensam 

dialog mellan elever och lärare. Eleverna kanske kan få vara med och bestämma upplägget för 

dessa inslag.    

 

Meningsfulla aktiviteter fungerar också som en skyddsfaktor. ”Meningsfulla aktiviteter på 

fritiden har en viktig socialt preventiv funktion” (Barnombudsmannen, 2007, s. 28). Detta 

behöver inte vara sporter där utrustning och medlemskap kostar mycket för familjerna, utan 

det kan vara billigare drogfria aktiviteter. Exempel på aktiviteter skulle kunna vara disco, lan, 

utflykter med mera, där tanken är att barnen och ungdomarna sysselsätter sig och att vuxna 

kan ha uppsikt över dem. Detta kan vara aktuellt att göra vid högtider för att motverka att 

ungdomarna dricker alkohol eller är ute på stan. För att hålla nere kostnaderna skulle företag 

kunna gå in som sponsorer för att hjälpa till så att alla ungdomar har en chans att kunna vara 

med. 

  

Drogtester som preventionsåtgärd i skolan kan enligt forskning inte säkert påvisa någon 

preventiv effekt. Debatten leder till många perspektiv på ämnet. Samtidigt som drogtester 

fungerar som ett störningsmoment för individen, det vill säga minskar möjligheterna till att 

individerna kan använda droger obehindrat, finns det även många nackdelar med drogtester. 

Bland annat kan det uppfattas som integritetskränkande och som en metod för att utmäta den 

hierarkiska ställningen bland exempelvis lärare och elever. Detta kan även uppfattas som 

utpekande för de individer som drogar (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Istället bör drogtester 

ses som en metod för att upptäcka problem tidigt. 

 

Tankar som också väckts är huruvida ”vuxna på stan” påverkar ungdomars benägenhet att 

dricka och droga. Vi har nämnt ovan att föräldrars engagemang och tillsyn är viktigt som 

skyddsfaktor för barnet. Därmed kanske barn till föräldrar som går som ”vuxna på stan” inte 

är i riskzonen. Det kanske snarare är de barn, vars föräldrar inte går på stan, som är i 

riskzonen för ogynnsamt utvecklande. Att införa obligatorisk närvaro för föräldrar tror vi 

knappast skulle få fler föräldrar engagerade. Å andra sidan är kanske föräldrarna som inte går 

”vuxen på stan” ändå engagerade i barnen, men vet att de sköter sig. 

 

Hade det varit annorlunda att växa upp idag? En tanke som också slagit oss är huruvida tiden, 

det vill säga under vilket årtionde man växte upp, spelar någon roll för utvecklandet av ett 

missbruk som ungdom? Det som främst har varit utmärkande och som skapat frågetecken är 

skolans del i intervjupersonernas liv. Alla intervjupersonerna redogör att de skolkat mycket 

och under lång tid av skolgången. En intervjuperson hävdar att han började skolka redan i 

årskurs två. Frågorna vi ställer oss är därmed om detta skulle kunna gå idag? Hur ser 

kontrollen i skolan ut? Å andra sidan fick vi bara häromdagen bevis på att en skola brister i 

den kontrollen då ett barn inte var närvarande i grundskolan. I detta fall var det en flicka på 

nio år som gick från sitt hem till skolan men då hon inte kom hem efter skoldagens slut blev 

föräldrarna oroliga och det visade sig då att hon inte varit närvarande i skolan på hela dagen. 

Detta är något som inte får hända och rutiner måste ses över. I Sverige är det skolplikt fram 
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till årskurs nio, därför är det extra viktigt att frånvaron rapporteras på rätt sätt i båda 

riktningarna, från föräldrar och till föräldrar.  

 

Avslutningsvis är det angeläget att känna till en del riskfaktorer för att förebygga att barn och 

ungdomar så småningom hamnar i ett missbruk. Det preventiva arbetet bör ha som mål att få 

ungdomar att skjuta upp alkoholdebuten så länge som möjligt, då riskerna för att utveckla ett 

missbruk ökar genom alkoholens långsiktiga påverkan på hjärnans belöningssystem.  

 

Tänk er individer som en pall, det behövs tre eller fler ben för att den ska vara hel. Pallens ben 

symboliserar skyddsfaktorerna i individens liv. Vidare krävs att dessa ben är starka för att 

kunna ses som funktionsdugliga. Det vill säga ju starkare skyddsfaktorerna är desto bättre står 

individerna emot riskfaktorerna i deras liv. 

 

8.1 Förslag på framtida forskning 

I vår studie bestod respondenterna enbart av det manliga könet. Vi förklarade under urval att 

vi inte hade för avsikt att undersöka genusperspektivet i studien. Å andra sidan skulle det ha 

varit intressant och se om och hur det skiljer sig mellan könen. Det hade varit intressant att 

göra samma undersökning på enbart kvinnor, för att se hur samma riskfaktorer påverkar 

kvinnor och om det skulle leda till liknande konsekvenser i framtiden. I denna studie fick vi 

enbart intervjupersonernas syn på deras missbruk och uppväxt. Något som hade kunnat 

”säkerställa” resultaten vore flera människors syn på samma ämne. Det hade därmed varit 

intressant att intervjuat syskon, föräldrar eller andra närstående, som skulle kunna ha bidragit 

med information från ett annat perspektiv. Något som också hade varit intressant hade varit att 

undersöka etnicitetsfrågan. Uppväxtens betydelse, skiljer det sig mellan olika nationaliteter 

men som bor i samma land? Huruvida tidsepoken har någon betydelse för uppväxten är en 

annan fråga som hade varit intressant att undersöka. Framtida forskning skulle kunna ha detta 

i åtanke, då vi på grund av begränsad tid och utrymme inte kunde undersöka detta.  
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två kvinnliga studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

universitet. Vi har nu påbörjat arbetet med vår C-uppsats. 

 

Vårt intresse ligger i att studera vilka faktorer i uppväxten som kan ha betydelse för 

utvecklandet av ett missbruk. Avsikten är att få en mer förståelse över de risk- och 

skyddsfaktorer kan påverka utvecklandet av ett missbruk. 

 

Vi söker frivilliga deltagare till vår undersökning och undrar om du skulle vara villig att 

delta? Vårt enda krav är att du har erfarenhet av ett eget missbruk. Din hjälp skulle vara 

värdefull för oss!  

 

Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer för att få din berättelse om erfarenheten av att 

vara i ett missbruk. Under intervjun kommer vi att fokusera på din uppväxt.  

 

Under intervjun är det du som kommer att stå i centrum, det vill säga att frågorna kommer 

vara få och öppna för att du fritt ska få utrymme att själv forma din berättelse utifrån ämnet, 

din uppväxt. Vi kommer dock att ställa följdfrågor utifrån vad du berättar. 

 

Du som intervjuperson kommer vara anonyma i studien.  Materialet kommer enbart användas 

till denna undersökning och endast hanteras av oss två studenter. Efter att studien är klar 

kommer inspelat material att förstöras. Den färdiga studien kommer dock att bli offentlig och 

publiceras på DiVA på internet. Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Lotta Åström  lottaastrom@hotmail.com 

Elisabeth Nyström bettannystrom_1@hotmail.com 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lotta och Elisabeth 
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10.2 Bilaga 2 intervjuguide 

 

Intervjugudie 
 

- Skulle du kunna beskriva din uppväxt? 
1. Föräldrar 

2. Jobb 

3. Boende 

4. Kompisar 

5. Skola 

6. Fritidsaktiviteter 

7. Alkohol 

 

- Vad tror du var det som gjorde att ditt liv tog den riktningen den 

gjorde?  

 
Hur såg ditt liv ut då? 

1. Jobb 

2. Socialt nätverk 

3. Boende  

4. Familj 

5. Alkohol 

 

- Vilka faktorer tror du har legat till grund för ditt missbruk? 
 

- Vad tror du skulle ha behövts i ditt liv för att undvika utvecklandet 

av ditt missbruk? 
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10.3 Bilaga 3 kodschema 

 

KODSCHEMA 
 

 

 

 

Kategorier 
 

 

Familj 

 

Personlighetsdrag 

 

Debuten 

 

Umgänge 

 

Socialt 

nedbrytande 

beteende 

 

 

Koder 
 

 

Mamma 

periodare 

Pappa ute 

på jobb 

Skilsmässa 

Ingen fast 

punkt 

Dålig social 

kontroll 

 

 

Impulsiv 

Aggressiv 

Nyfikenhet 

Spänning 

Outsider 

Mobbad 

 

 

Tidig 

alkoholdebut 

Döva känslor 

Dålig 

självkänsla 

Fly från 

problem 

 

 

Äldre 

kompisar 

Imponera 

 

Dåliga 

skolresultat 

Slagsmål 

Snatteri 

Inbrott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


