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Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsen påverkar missbruk föräldrars förmåga att tillgodose sina barns behov. 

Barn som växer upp med föräldrar med missbruksproblematik lever under en ökad risk att 

fara illa på olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor och män med 

missbruksproblematik upplevt sin uppväxt och om de tror att den påverkat deras liv och deras 

uppfostran till deras egna barn. Samtliga intervjupersoner befann sig på ett LVM-hem. 

Studien inspireras av narrativ metod och fokuserar på intervjupersonernas berättelser och 

resultaten presenteras i berättande form med citat. Två kvinnor och två män intervjuades för 

att kunna göra en jämförelse utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visar att tre av de fyra 

intervjupersonernas uppväxt karaktäriserats av missbruk, psykisk ohälsa och försummelse. 

Tre av fyra intervjupersoner menar att man inte vill att ens egna barn ska behöva ha en sådan 

uppväxt som man själv hade, samtidigt visar det att man inte kunnat tillgodose sina barns 

behov till fullo på grund av eget missbruk. Samtliga intervjupersoner anser att deras uppväxt 

på något sätt påverkat att de hamnat i missbruk. 
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Förord 

Ett stort tack till de fyra personer som ställt upp på intervjuerna och deltagit i studien. Ni har 

öppenhjärtligt delat med er av era liv och erfarenheter och därför gjort denna studie möjlig. 

Era berättelser är mycket gripande.  

Vi hoppas att denna studie ska ge läsaren en bild av omständigheterna kring den situation ni 

och andra personer med missbruksproblematik kan befinna sig i. 

 

I  

Jag går gatan ner. Det finns ett djupt hål i trottoaren ... jag faller ner i det ... jag är förlorad 

... jag är hjälplös ... det är inte mitt fel ... Det går evigheter innan jag hittar en väg ut.  

II  

Jag går ner för samma gata ... det finns ett djupt hål i trottoaren ... jag låtsas inte se det ... jag 

faller ner i det igen ... jag kan inte tro att jag kommit till samma plats ... men det är inte mitt 

fel ... det dröjer fortfarande länge innan jag kommer ut.  

III  

Jag går nerför samma gata ... det finns ett djupt hål i trottoaren ... jag ser att det finns ... ändå 

faller jag ner i det ... det är en vana ... mina ögon är öppna ... det är mitt fel ... Jag hittar ut 

ögonblickligen.  

IV  

Jag går nerför samma gata ... det finns ett djupt hål i trottoaren ... Jag går vid sidan av det.  

V  

Jag går nerför en annan gata. 

                                                                                    Portia Nelson 

  

 

 

 

Vi önskar er stort lycka till i er strävan. 

TACK. 

//Marie & Sara 
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Inledning 

Området missbruk inom socialt arbete är ett brett fält där tidigare och pågående forskning 

ständigt söker svar och kunskap kring detta komplexa område. Då en av författarna till denna 

studie gjorde sin praktik under socionomutbildningen på ett LVM-hem (lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall) blev intresset stort för att undersöka hur klienter som tvångsvårdas 

för sitt missbruk ser på bakgrunden till den situation man befinner sig i och att lyssna till deras 

berättelser om sina liv. Det är viktigt att se människan bakom missbruket och det finns en 

förhoppning att på så sätt kanske kunna bidra till förståelse kring ett område som ständigt är i 

stort behov av professionell kunskap. 

Trots att det finns en del brister i forskningen om vilka konsekvenser det kan få för barn att 

växa upp med missbruk i familjen, finns det tydliga belägg för att barn med en förälder som 

missbrukar är i riskzon för att själv utveckla ett missbruk (Socialstyrelsen, 2012).  Att växa 

upp med missbruk inom familjen innebär ofta en svår och påfrestande situation för barn och 

unga samt en ökad risk för en rad olika problem i framtiden. Det är viktigt att inte bara lägga 

fokus på risken för framtida problem, utan barns och ungas vardagstillvaro, deras fysiska och 

psykiska hälsa och utveckling. Vilka de långsiktiga konsekvenserna blir beror på varje 

individs specifika risk- och anpassningsmönster, snarare än på enskilda riskfaktorer. Ungefär 

hälften av barnen klarar sig utan påtagliga negativa konsekvenser på sikt. Det går således att 

göra mycket för att förebygga svårigheter, både på kort och lång sikt, genom insatser av olika 

slag. En grundläggande faktor är hur missbruket påverkar föräldrarnas förmåga att tillgodose 

sina barns behov. Några vanliga konsekvenser som missbruk kan ha på föräldrar, vilka i sin 

tur får konsekvenser för föräldraskapet, är utagerande beteende, dålig impulskontroll, brist på 

närvaro, nedstämdhet och tillbakadragenhet. Familjelivet kan karaktäriseras av brist på 

struktur, kontinuitet och planering, det vill säga kaos till och från. Barn kan svara på detta 

med tillbakadragenhet, passivitet, aggressivitet, utagerande eller inåtvänt beteende. 

Konsekvensen kan bli bristfällig jagutveckling, osäkerhet, ängslan, eftersläpningar i 

utvecklingen och kontaktsvårigheter (Socialstyrelsen, 2012).  

Allt i en familj med missbruksproblem är inte problematiskt för barnet. Det finns oftast också 

värme, humor, kärlek, omsorg och god samvaro. Samvaron med barnet och förälderns 

förmåga att tillgodose barnets behov kan variera över tid, mellan nyktra perioder och perioder 

av missbruk (Socialstyrelsen, 2012). Det är därför intressant att studera hur personer med 

missbruksproblematik upplevt sin barndom och hur deras föräldrar skötte uppfostran. Har 

dessa personer kanske svårigheter i vuxenlivet och vad tror de att detta beror på? Hur har 

dessa personer i sin tur påverkat sina egna barn? Med anledning av fakta från Socialstyrelsen 

och vårt eget intresse kring området leder det oss fram till följande syfte: 

  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor och män med missbruksproblematik upplevt 

sin uppväxt och om de tror att den påverkat deras liv och föräldraskap.  
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De frågeställningar vi kommer att utgå ifrån är: 

1.  Tror personen att dennes uppväxt påverkat att denne utvecklat missbruksproblematik? 

2.  Vad har personerna för syn på sitt eget föräldraskap? 

3.  Finns det skillnader mellan hur missbrukande män och kvinnor ser på sitt 

föräldraskap?  

 

Avgränsningar 

Vi kommer att fokusera studien på intervjupersonernas berättelser och uppfattningar med 

utgångspunkt i frågeställningarna. Vi kommer inte att intressera oss för exakt vilken substans 

man missbrukar eller i vilken utsträckning. De som deltar i studien är vuxna, alltså personer 

över 18 år. I kunskapsöversikten finns information om tidigare forskning kring hur 

missbruksvården och barnavården inom socialtjänsten samarbetar och att det finns brister i 

samverkan mellan dessa. Informationen togs med för att läsaren ska få en djupare 

helhetsförståelse men det kommer inte att behandlas vidare. Fokus i studien ligger på de fyra 

intervjupersonernas berättelser.   

 

Precisering av begrepp och förkortningar 

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver 14 LVM-hem i Sverige. SiS bedriver även 33 olika 

särskilda ungdomshem. Omkring 1000 vuxna kommer varje år till SiS LVM-hem för vård och 

behandling. LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) innebär att man bereds vård och 

behandling mot sin vilja. Beslutet om tvångsvård måste fastslås i domstol. I lagtext står att det 

innebär att missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och att 

vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt. Även att man till 

följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper uppenbar 

risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon 

närstående. Av de klienter som kommer till SiS har många problem på de flesta områden i 

livet. Behandling av missbruket är det centrala, men under behandlingen kan man arbeta med 

alla delar i livet efter individens behov. 

BBIC- Barns behov i centrum, är ett förhållningssätt som socialtjänsten arbetar efter och är 

utvecklat av Socialstyrelsen. För att få arbeta enligt BBIC krävs en speciell licens. Syftet med 

BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. 

Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den 

sociala barn- och ungdomsvården. Detta helhetssystem är viktigt för att förstå barnets 

situation och för att se hur de olika faktorerna samspelar med varandra. Grunderna man utgår 

och arbetar ifrån är: 
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 Barnets behov 

 Föräldrarnas förmåga  

 Familj och miljö  

Barnets behov är utgångspunkten och det innefattar områden som hälsa, utbildning, känslo- 

och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, socialt uppträdande 

och att klara sig själv. Föräldrarnas förmåga att tillgodose sitt barns behov och stödja hans 

eller hennes utveckling på ett lämpligt sätt är avgörande för barnets hälsa och utveckling. Att 

bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga är ofta en central del av utredningarna. Föräldrarnas 

förmåga att tillgodose barnets eller den unges behov beskrivs utifrån områdena grundläggande 

omsorg, säkerhet, känslomässig tillgänglighet, stimulans, vägledning, gränssättning och 

stabilitet. När det gäller familj och miljö betonar man omgivningens betydelse, det vill säga 

familje- och miljöfaktorerna. Dessa påverkar såväl barns och ungas utveckling, som 

föräldrarnas möjligheter att tillgodose dessa behov. De faktorer som identifierats som viktiga 

är familjens bakgrund och situation, familjenätverk, boende, arbete, ekonomi, familjens 

sociala integrering och lokalsamhällets resurser (Socialstyrelsen, 2013). Genom att använda 

sig av BBIC när det gäller utredningar som rör barn ökar det möjligheten för beslut som är 

bäst för barnet och som helt enkelt har barnets behov i centrum.  

 

Litteratursökning 

Litteratur har inhämtats från Universitetsbibliotekets databaser Socindex och Swepub. Där 

söktes tre vetenskapliga artiklar fram som handlade om mödrar med missbruk, att papparollen 

ofta ignoreras hos missbrukande män och missbrukande föräldrar och relationen till sina barn. 

Artiklarna tog upp flera ämnen och frågor som vi ville ha svar på i denna studie.  En av 

artiklarna lånades från Medicinska biblioteket. Två artiklar behandlade internationell 

forskning och den tredje behandlade nationell forskning. Litteratur om Stigma och 

Anknytningsteori som studien utgår ifrån har använts, samt en rapport från Socialstyrelsens 

hemsida. En av intervjupersonerna lät författarna ta del av 19 utredningsrapporter (BBIC) som 

behandlar anmälningar om att personens barn far illa i hemmet.  

Sökord som användes var: ”missbrukande föräldrar”, ”drug addiction and parenting”. 

  

Kunskapsöversikt 

 

I rapporten från Socialstyrelsen om ”Föräldraskap och missbruk” beskrivs att barnets ålder, 

utvecklingsnivå och egen sårbarhet har betydelse för vilka konsekvenser en förälders 

missbruk kan åstadkomma. Barn som växer upp med missbruk i familjen lär sig inte i samma 

utsträckning som andra barn konstruktiva strategier för att bemästra problem, så kallade 

copingstrategier. Det kan t.ex. bero på att föräldrarna inte är goda förebilder i det avseendet. 

Barnen har generellt sett färre strategier och använder i högre grad undvikande som strategi. 
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Barnen blir tvungna att ta för stort ansvar tidigt i livet, istället för att bara få vara barn, leka 

och inte behöva ta itu med vuxnas problem. Barnens ansvarstagande utvecklar ofta en inre 

stress hos dem (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Vidare kan det utläsas i Socialstyrelsens rapport att många utredare och behandlare drar sig 

för att ta upp med föräldrar hur missbruk och beroende påverkar barnen och föräldraskapet. 

Rapporten menar att det kan bero på rädsla för att det ska väcka ångest hos föräldern och 

skada behandlingsalliansen och förtroendet, att föräldern ska avbryta behandlingen eller få 

återfall. Samtidigt visar erfarenheten att de flesta föräldrar oroar sig för hur missbruket 

påverkar barnen. Forskning visar att ett familjeperspektiv i missbruks- och beroendevården 

också ökar möjligheten för att behandlingen ska lyckas. Om barnet får stöd och förälderns oro 

för barnet minskar kan det också öka motivationen för behandlingen. Barnen har oftast inte 

samma syn som föräldrarna kring hur missbruket ser ut och påverkar dem. Det är lätt att ett 

barn till en missbrukande förälder tar på sig ett stort ansvar i tidig ålder och en påtaglig 

riskfaktor är om rollerna mellan föräldrar och barn blir ombytta. I behandlingssyfte kan det 

vara viktigt att ta reda på hur barnets roll och position i familjen ser ut. Exempel på viktig 

information är om barnet; 

 

• tar på sig ansvar för föräldern/föräldrarna 

• medlar mellan föräldrarna i konflikter 

• tröstar föräldern/föräldrarna 

• häller ut öl, vin eller sprit 

• tar orimligt stort ansvar för vardagssysslor hemma 

• tar stort ansvar för syskon. 

 

Om det inte finns en missbruksproblematik hos båda föräldrarna så kan en viktig skyddsfaktor 

vara att den andre föräldern som inte missbrukar, förmår att kompensera för den 

missbrukande föräldern och håller ihop familjen. En del föräldrar förnekar och bagatelliserar 

missbruket och de problem som det för med sig av brister i vardagen och svåra upplevelser 

och kanske menar att barnet över huvud taget inte har märkt eller förstått att det finns 

svårigheter i familjen (Socialstyrelsen, 2012). 

  

Många – inte bara föräldrar – tror att en anmälan till socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

innebär att risken är stor att barnen ska omhändertas och placeras i en annan familj. Det är en 

missuppfattning. De flesta av socialtjänstens insatser inom familjens ram ges i samråd med 

föräldrarna. Det är alltid ett förstahandsalternativ, såvida inte barnet måste skyddas 

mot övergrepp, allvarlig försummelse eller liknande. Att det kan behövas en åtgärd från 

socialtjänstens sida innebär för det mesta att barnet eller familjen kan behöva någon form av 

stöd. I socialtjänstlagen betonas att stöd och skydd till barn ska ges i nära samarbete med 

hemmet. Såväl barn som föräldrar ska göras delaktiga i utredningen (Socialstyrelsen, 2012). I 

BBIC-utredningarna som tagits del av går att utläsa att det krävs väldigt många allvarliga 

brister för att barnen ska kunna omhändertas. 
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En av studierna utgår från ett statligt behandlingsprogram i Philadelphia för mödrar med 

drogmissbruk (Polansky, Lauterbach, Litzke, Coulter & Sommers, 2006).  I en föräldragrupp 

där deltagarna bestod av sju mödrar träffades man en gång i veckan under sex veckor. 

Kvinnorna uppmanades att reflektera över hur deras mödrars uppfostringsmetoder påverkat 

deras känsla över att vara älskad och trygg och om man sedan kunnat använda detta i 

uppfostran av sina egna barn. Samtliga kvinnor upplevde att de hade fört över sina egna 

mödrars uppfostringsmetoder på sina egna barn. Efter att ha deltagit i föräldragruppen som 

var baserad på anknytningsteorin kunde kvinnorna beskriva att de tänkte mer på sina barns 

känslor än de gjorde innan. Man såg att den här typen av föräldragrupper kan ha en stöttande 

funktion för mödrar med drogmissbruk (Polansky, et al, 2006).  

Kvinnor med missbruk har med större sannolikhet vuxit upp där det finns en störning i 

relationen till sin moder, och dessa kvinnor riskerar att ha svårigheter att uppfostra sina egna 

barn. Som förälder kan man inte vara fysiskt eller emotionellt närvarande när man är mitt 

uppe i missbruket (Polansky, et al, 2006). Även om mamman slutar använda/missbruka 

droger/alkohol påverkar hennes bakgrund relationen till hennes barn och sätter spår i barnets 

utveckling. Historien behöver inte upprepas i detalj, däremot är det mycket som 

genomspeglas. Genom att delta i gruppterapin med anknytningsbaserad grund tror man att 

bearbetandet av det förflutna ska kunna ge verktyg till att skapa en sund relation till sina barn, 

och lära sig känna empati. Det var lättare för kvinnorna att dela med sig av sina traumatiska 

händelser från barndomen när de fick göra det tillsammans med andra som upplevt liknande 

saker. De kände sig inte lika ensamma och annorlunda (Polansky, et al, 2006). Under 

gruppterapin fanns det licenserade familjeterapeuter och inte enbart behandlingspersonal 

vilket skiljde denna grupp åt från andra. Det fokuserades inte bara på missbruket utan även på 

föräldraskapet i sig och detta gav goda resultat. Kvinnorna hade under sin uppväxt upplevt att 

någon nära familjemedlem gått bort, blivit misshandlade, sett föräldrarna slåss, ofta sett 

föräldrarna påverkade av alkohol och droger och blivit sexuellt utnyttjade.  Kvinnorna hade 

även i vuxen ålder utsatts för psykiskt och fysiskt våld av män (papporna), som oftast också 

hade missbruksproblematik. Kvinnornas barn blev antingen uppfostrade av släktingar, i 

fosterhem eller var adopterade till en annan familj.  

Viktiga teman i resultatet är att man omedvetet uppfostrar sina barn som man själv blev 

uppfostrad, trots att man inte vill begå samma misstag som ens egna föräldrar.   

Empati och verbal kommunikation kan användas som en guide i föräldraskapet (Polansky, et 

al, 2006).  En kvinna berättade om att hon lärt sig kommunicera med sina barn på ett sätt som 

hennes föräldrar aldrig gjorde med henne. Hon hade även insett hur viktigt detta var. Ett av de 

stora problemen som påverkat kvinnorna negativt var att de blivit övergivna av sina föräldrar 

på något sätt. Det var detta och föräldrarnas missbruk som lett till kvinnornas nuvarande 

anknytningsproblematik. Behandlingar baserade på anknytningsteorin har visat goda resultat, 

både för missbruket och föräldrarollen (Polansky, et al, 2006).    

En tredje studie var utförd i fokusgrupper bland annat i Norge (Söderström & Skårderud, 

2013). Där tar man upp att papparollen ofta är ignorerad hos män med missbruk. De 

diskuterar pappans rätt till att delta i barnens uppväxt utifrån ett genusperspektiv. Det finns ett 

stort behov av kunskap kring hur missbrukande pappor upplever föräldrarollen. Man menar 
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att genom att fokusera på sin roll som förälder i behandling, kommer man även åt 

missbruksproblemet. Man har sett att även om man lever i ett missbruk och inte lever med 

sina barn så visar många pappor kunskap kring barnuppfostran och har en längtan efter att få 

påverka sina barns liv. Många pappor har ifrågasatt sin betydelse för sina barn. Även om man 

hade kontakt eller inte med sina barn så hade man en tro om att barnen skulle klara sig bättre 

utan kontakt. En positiv relation till fadern ökar socialt och emotionellt välbefinnande hos 

barn från att de är små till vuxen ålder (Söderström & Skårderud, 2013). Det framgår i denna 

artikel många likheter med den föregående om missbrukande mödrar, och varken mammor 

eller pappor som befinner sig i ett missbruk är lämpliga att på egen hand ta hand om sina barn 

sett utifrån ett barnperspektiv.  

Männen beskriver precis som kvinnorna att de vet vilken förälder de inte vill bli, men har 

svårt att bryta mönstret och inte hamna i samma spår som sina egna föräldrar. Det stigma en 

person med drogproblem bär, gör att trots att man anstränger sig i föräldrarollen upplever man 

misstro från professionella på olika områden. Avsaknad av positiva manliga förebilder under 

uppväxten är något som påverkat männen både under barndomen och i vuxenlivet. Ett barn 

älskar sin förälder villkorslöst och kommer att söka trygghet hos föräldern trots att denne inte 

riktigt är kapabel att tillgodose detta. Under aktivt missbruk kan man tro att man ser sitt barns 

behov. När man blivit drogfri och i efterhand tittar tillbaka så ser man att man inte alls såg 

situationer utifrån barnets perspektiv (Söderström & Skårderud, 2013).  Beroendet gör den 

omhändertagande rollen oförutsägbar. Närvaron en förälder ska kunna erbjuda sitt barn kan 

abrupt avbrytas. Säkerhet blir helt plötsligt osäkerhet. Detta ger skador på barnets känsloliv. 

Det är vanligare att pappor med missbruksproblem inte är närvarande i sina barns liv. Detta 

beror inte bara på deras egna problem utan bland annat även på att modern till barnet håller 

pappan på avstånd.  Pappor som träffat socialtjänsten när det gäller sitt barn beskriver att de 

känner sig behandlade som någon utomstående av de professionella, som att det är modern 

som är den huvudsakliga föräldern och att han själv inte har någon egentlig betydelse eller 

potential som förälder. Forskning visar att kvinnor med missbruk som får barn har en starkare 

motivation till att hålla sig drogfria. Det tycks även gälla för män. Att bli pappa och axla den 

rollen kan vara början på att man ska hitta en väg tillbaka till sitt liv och in i samhället. Det 

finns ett stort behov av att fokusera mer på föräldrarollen i missbruksbehandling för män 

(Söderström & Skårderud, 2013).   

I studien om missbrukande föräldrar, både män och kvinnor, menar de att det är vanligt att 

man i missbruksvården glömmer bort att kvinnor och män som inte lever tillsammans med 

sina barn, är föräldrar med relationer till sina barn. Detta behöver uppmärksammas, utredas 

eller bearbetas (Andersson, Bangura, Rasmusson & Trulsson, 2006). Inte bara i Sverige utan 

även i andra länder utvecklas social barnavård och missbruksvård var för sig och 

kännetecknas inte av samarbete. Svensk forskning om kombinationen missbruk och 

föräldraskap är knapphändig och den forskning som finns handlar nästan uteslutande om 

missbrukande mödrars föräldraskap. Om faderskap och missbruk finns det ytterst få 

vetenskapliga studier. Det finns få svenska studier om hur barns levnadsvillkor, utveckling 

och välbefinnande påverkas av föräldrars missbruk. Utvärderingar av BBIC (barnens behov i 

centrum) har visat att det finns behov av komplettering vad gäller barn i familjer med 
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missbruk. Brittiska forskare kritiserar BBIC:s utredningsmodell och menar att den saknar 

väsentliga delar och behöver kompletteras med till exempel anvisningar för utredningar av 

problem i familjer med missbruk. Långt ifrån alla föräldrar med missbruk utgör en fara för 

sina barn. Missbruksproblem är ofta bara ett bland flera problem, vilket understryker vikten 

av att handläggare för missbruksvård och barnavård samarbetar. Barn- och familjeperspektiv i 

missbruksvården är sällsynt och man lyfter ofta fram behovet av insatser hos kvinnor med 

tungt missbruk, kvinnor med barn, gravida och prostituerade. Att missbrukande män ofta är 

pappor förbises genomgående både i behandlingsarbetet och utredningssammanhang. Många 

kvinnor beskriver att de har avbrutit eller minskat sitt missbruk under graviditeten och menar 

att graviditet och kommande föräldraskap är den största möjliga motivationen till att hålla sig 

drogfri (Andersson, et al, 2006).  

Många kvinnor har återfallit i missbruk när barnet är i 3-4 månaders ålder, speciellt om 

pappan till barnet är i aktivt missbruk. Viljan att avbryta sitt missbruk under graviditeten och 

kontrollera det för att kunna ta hand om barnen för tankarna till traditionella kvinnoideal. Det 

handlar om en nykter kontrollerad kvinna som håller hemmet samman. Det speglar också en 

arbetarklassfemininitet, där kvinnan förstärker sitt kulturella kapital genom omsorg om man 

och barn och en kontrollerad sexualitet (Andersson, et al, 2006). Idag finns det tecken på en 

jämnare arbetsfördelning och ansvar mellan pappan och mamman. I vissa fall har drogfria 

pappor tagit över ansvaret för barnen när mammans missbruk lett till brister i omsorgen för 

barnen. Många kvinnor som skiljts från sina barn beskriver skuld och skamkänslor, att man 

känner sig som ”en dålig mamma” vilket ibland lett till djupa depressioner och 

självmordstankar. För en del ledde detta till ökad motivation, för vissa tvärtom. Missbruket 

eskalerade och slutade i social misär. En liten grupp kvinnor beskriver att de upplevt lättnad 

efter separationen från barnen. Efter att mamma och barn skiljts från varandra står kvinnan 

ofta ensam, utan stöd. Minst stöd fick den grupp kvinnor som själva vuxit upp i familjehem, 

vilket för tankarna till det sociala arvet. Missbrukande fäder är ifrågasatta eftersom de avviker 

från ledande ideal och praktik kring faderskap. De ifrågasätts bland annat av sociala 

myndigheter för att de missbrukar och är kriminella. Fäder är vanligen frånvarande i det 

praktiska sociala arbetet, såväl i forskning och annan litteratur inom socialt arbete 

(Andersson, et al, 2006).   

Två samhälleliga kontexter: Stärka fäder i deras fadersroll och minska en alltför vanlig 

fadersfrånvaro för socialt utsatta barn, samtidigt vara medveten om vikten av att skydda barn 

från fäder som utgör en risk för barns hälsa och utveckling. Några pappor har beskrivit att de 

gjort vad de upplevde att sociala myndigheter och barnens mödrar förväntat sig av dem som 

missbrukare, nämligen att dra sig undan och hålla sig borta. Genom att hålla sig borta under 

perioder av aktivt missbruk så tar man även sitt ansvar har en pappa beskrivit. Studier visar att 

om man inte fått den uppväxt man själv önskat är det därmed svårt att veta hur man själv ska 

vara som pappa. Det missbruket har fört med sig i form av försummelse och fysisk och mental 

frånvaro är sannolikt också en bidragande faktor till osäkerheten i fadersrollen (Andersson, et 

al, 2006)  

Långtidsuppföljning av små barn placerade i familjehem från 1984 och framåt visar att 

föräldrars missbruk inte bara var en anledning till placeringen utan kom att få betydelse för 
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dem under hela barndomen. Föräldrars missbruk präglar till stor del barnens uppväxt och barn 

till missbrukande föräldrar beskriver att de dömer sina föräldrars missbruk hårt. Barn som 

blivit placerade i familjehem på grund av sina föräldrars missbruksproblem anser ofta att det 

var rätt beslut att de blev placerade (Andersson, et al, 2006). Det var viktigt för barnen att 

under barndomen veta att deras föräldrar ”bryr sig” och älskar sina barn även om de inte 

klarade av att ta hand om dem. Även som vuxen kan man känna sig övergiven om det brister i 

kontakten med föräldrarna. Det är vanligare att bli övergiven av sin pappa än av sin mamma. 

Intressant är då att läsa att några unga män har beskrivit en oerhörd glädje när kontakt med 

deras pappa etablerats i vuxen ålder och menar att det aldrig är för sent att åtminstone reparera 

några problem. Den sociala barnavården och missbruksvården måste finna sätt att mötas, 

eftersom det är mycket vanligt att missbrukare har barn och att barn i social barnavård, 

särskilt utanför hemmet, har en eller två föräldrar med allvarliga missbruksproblem. För såväl 

fäder som mödrar skapar missbruk brister i relationen till barnet, men då kvinnor utifrån den 

rådande genuskonstruktionen förväntas knyta an till barnet på ett naturligt sätt, och fadern 

betraktas som sekundär, är sannorlikheten stor att den missbrukande fadern försvinner för sina 

barn, även om hans känslor för barnet är starka (Andersson, et al, 2006).   

Barn som skiljs från sina föräldrar, har enligt barnkonventionen, artikel 9:3, ”rätt att 

regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda 

föräldrarna, utom då det strider mot barnets bästa.”   

 

Teoretiska utgångspunkter 

Anknytningsteorin beskriver barnets behov under de första levnadsåren, anknytningspersonen 

och att man som vuxen och resten av sitt liv bär med sig den grund och trygghet som skapats 

av anknytningspersonerna. Inom utvecklingspsykologin är den svenska översättningen av 

attachment att något mindre och svagare hör ihop med något större och starkare. Det 

psykologiska bandet mellan barnet och dess närmaste vårdare är en anknytning som har 

betydelse för människan under hela hennes levnad (Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm & 

Mothander, 2006).  Anknytningsmodellen menar att utvecklingen i varje ögonblick bygger 

vidare på tidigare erfarenheter, men att varje ny erfarenhet kan omforma de tidigare 

erfarenheterna. Vi är inte dömda av det som vi varit med om tidigare i livet. John Bowlby, 

(f.1907- 1990) psykoanalytiker och barnpsykiater, var övertygad om att långvariga avbrott 

och separationer i den tidiga mor-barn-relationen påverkar små barn negativt på både kort och 

lång sikt. Anknytningsteorin utvecklades efter inspiration från kognitiv psykologi och 

systemteori. Anknytningspersonen till barnet i ettårsåldern fungerar som en trygg bas och 

säker hamn, dit barnet kan återvända när en fara hotar. Barn som inte kan återvända till sina 

föräldrar utvecklar alternativa strategier för att få ett så bra skydd som möjligt. Omvårdnad 

och lyhördhet för sitt barn är viktigt för anknytningen. Föräldrar med otrygg anknytning i sin 

egen barndom har svårare att fungera som en trygg bas även åt sina tonåringar. Barnets tidiga 

anknytning har avgörande betydelse för bland annat utveklingen av personligheten, sociala 

funktioner och känsloreglering (Broberg, et al, 2006). I och med detta finns intresse att 

studera hur anknytningen sett ut i barndomen för personer med missbruksproblematik. Har 
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deras föräldrar agerat trygg bas? Eller har det brustit någonstans i anknytningen och resulterar 

detta i att dessa barn senare i livet hamnar i missbruk? 

Erving Goffmans stämplingsteori utgår ifrån att vissa grupper i samhället bär på ett stigma 

som innebär att man upplever sig själv som avvikande och även att andra uppfattar en som 

avvikande från samhällets normer. Goffman skriver om den avvikandes roll och identitet. 

Personer med missbruksproblematik beskrivs som en av de utsatta grupperna i samhället som 

bär på ett tungt stigma tillsammans med bland annat kriminella och personer med 

funktionsnedsättning. Personer delas in i olika kategorier av samhället och den som i sin 

kategori innehar en egenskap som gör denne olik övriga personer i kategorin, blir därmed en 

utstött, stämplad människa. Man bär på ett stigma. Stigmatiseringen av en individ sker på 

olika plan. Att man införlivar sitt stigma innebär att man till slut börjar leva och bete sig som 

samhället förväntar sig att man ska. Man kan försöka dölja sitt stigma genom att man till varje 

pris eftersträvar att passa in i det som anses ”normalt”. Den stigmatiserade skapar en ångest 

kring vad de som anses normala tänker kring honom eller henne. Detta leder i sin tur till en 

osäkerhet i kontakten med andra människor och deras närvaro. Man söker sig till personer 

som bär på samma stigma som en själv då det finns en större chans att man accepteras till 

fullo där. Genom social information som kan vara kroppsliga uttryck eller yttringar synliggörs 

olika grupper. En som missbrukar söker sig till andra personer som missbrukar, eftersom de 

delar samma intressen och förstår och accepterar varandra. Symboler som till exempel 

smycken och kläder kan också bära en stämpel som gör att man tillskriver en person ett visst 

stigma (Goffman, 2011).  

Begreppet stigma beskrivs av Goffman som en djupt misskrediterande egenskap vilket gör att 

man ställer sig frågan om det är möjligt att tvätta bort stämpeln som innebär att man är 

begränsad för sig själv och i samhället. När det gäller gruppen missbrukare skulle man kunna 

tänka sig ett scenario där en person som blivit drogfri försöker ta sig tillbaka till det 

”normala” samhället. Personen kanske till exempel söker ett jobb som denne blir nekad till på 

grund av det stigma man bär. När personen söker bostad har denne inte samma möjligheter 

som ”andra” att få ett hyreskontrakt och detta kan ses som en av samhällets tydliga gränser på 

vilka som ”passar in” och inte. En kriminell person eller en person med missbruksproblem är 

ofta också förälder. Genom att man har denna problematik tillskrivs man de negativa 

egenskaperna vilket även leder till att man inte anses lämplig som förälder (Goffman, 2011).  

Anknytningsteori och Stigmateori har använts som utgångspunkt, vilket innebär att förälder-

barn-relationen och utanförskapet har funnits i tankarna under hela skrivprocessen och hur väl 

dessa två teorier stämmer överrens med intervjupersonernas liv och historia. Detta jämförs i 

diskussionen och slutsatserna. 
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Metod 

Tillvägagångssätt 

Första veckan skrevs ett pm (promemoria) och en första handledarträff skedde i slutet på 

veckan. LVM-hemmet där intervjuerna genomfördes kontaktades via telefon och 

avdelningschefen på en av avdelningarna informerades och tillfrågades om det fanns 

möjlighet att genomföra planerad studie. Under samtliga åtta veckor inhämtades fakta i form 

av vetenskapliga tidskrifter, litteratur och utredningsrapporter (BBIC). Det pendlades mellan 

datainsamling och analys under studiens gång. En intervjuguide utformades som 

utgångspunkt för intervjuerna under andra veckan. Guiden behandlade först några 

bakgrundsfrågor för att få en bild av vem personen är. Ålder, huvudmissbruk och antal barn 

var frågor som ställdes. Fem teman följdes därefter som var; familjesituation, skola och fritid, 

uppväxt och uppfostran, föräldraskapet och reflektion nu, då och framtiden. Under tredje 

veckan genomfördes första intervjun och efter femte veckan hade samtliga fyra intervjuer 

genomförts. Skrivprocessen pågick ständigt under hela åttaveckorsperioden men blev mer 

intensiv i slutet när hela materialet sammanställdes till en färdig produkt. 

Författarna genomförde fyra intervjuer med två män och två kvinnor för att få en bredare bild 

av hur uppväxten kan ha sett ut för olika individer och kunna göra en jämförelse mellan dem. 

Vid varje intervjutillfälle deltog båda författarna för att inte missa information och för att 

kunna diskutera med varandra efter intervjuerna om hur var och en tolkat det som sagts. 

Intervjuerna spelades in på två smartphones och anteckningar fördes. Den kortaste intervjun 

blev 29 minuter medan den längsta blev 1 timme och 20 minuter. Det inspelade materialet 

transkriberades ner till en text för att sedan pendla mellan att analysera textmaterialet och att 

lyssna upprepade gånger på inspelningarna.  En författare transkriberade tre av intervjuerna, 

medan den andra författaren transkriberade den längsta intervjun med Anders samt läste och 

sammanfattade utredningsrapporterna gällande hans barn som han ville att vi skulle ta del av. 

När resultatet skulle färdigställas satt författarna tillsammans för att kunna ge varandra 

synpunkter och bekräfta varandras tolkningar på texten i intervjuerna och säkerställa att vi 

uppfattat dem på samma sätt. Första intervjun genomfördes med en person som kommer att 

kallas för Lars. Lars blev intervjuad i en liten byggnad i anslutning till hemmet på en plats 

som liknade ett vanligt vardagsrum. Där kunde man sitta ostört från övriga klienter och 

personal. Efter att Lars samtyckt till att intervjun skulle spelas in, startades intervjun och 

frågorna i intervjuguiden var grunden. Med den andra intervjupersonen som kallas för Anders 

genomfördes intervjun i samma byggnad som föregående person men en vecka senare. Den 

tredje intervjupersonen, som namnges Annika intervjuas samma dag som Anders men i annan 

lokal. Den fjärde och sista intervjupersonen som kallas för Maja intervjuas en vecka senare än 

föregående två personer i samma lokal som Annika.  

Urval 

Författarna har utfört ett bekvämlighetsurval (subjektivt urval). Det betyder att 

intervjupersoner har valts utifrån det som skall undersökas. Författarna styrdes av att välja 

personer på en specifik plats där information och material kunde inhämtas för att nå 
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forskningsmålet (Bryman, 2011). Eftersom författarna vill se likheter och skillnader i män och 

kvinnors berättelser, valdes två kvinnor och två män ut för att få en jämn fördelning. En av 

kvinnorna hade inte några egna barn, men författarna valde ändå att intervjua henne, eftersom 

ingen av kvinnorna som hade barn ville ställa upp. Kvinnan utan barn hade många tankar om 

hur hon trodde det skulle kunna vara att uppfostra ett barn och hur hon inte ville uppfostra det 

och hon reflekterade över hur hon trodde att hennes missbruk skulle påverka ett eget barn.  

En av författarna arbetar extra vid behov på en av avdelningarna på institutionen där 

intervjuerna genomfördes. I och med detta får man ta i beaktande att två av intervjupersonerna 

befinner sig i beroendeställning till författaren och detta kanske kan ha påverkat hur 

intervjupersonerna svarade på frågorna. Två av intervjupersonerna kände inte till författarna 

vid intervjutillfället. Författaren styrde också medvetet valet av intervjupersonerna på 

behandlingshemmet, genom att fråga personer som kunde tänkas vara villiga att dela med sig 

av sina liv. Författarna hade en önskan om att personerna som skulle delta i studien skulle 

vara öppna och kunna berätta om sin barndom och sitt föräldraskap eller kommande 

föräldraskap. Två av intervjupersonerna tillfrågades om att delta i studien av författaren själv 

och de andra två tillfrågades av personal som arbetade på avdelningen där de befann sig. 

Alla personer som tillfrågades om att delta i intervjun, tackade ja och drog sig inte ur, vilket 

resulterade i att studien kunde genomföras som planerat. Samtliga intervjupersoner besvarade 

alla frågor i intervjuguiden och därför inträffade varken individuellt eller partiellt bortfall. Vi 

hade i beaktande att risken för att de skulle ångra sin medverkan fanns (Bryman, 2011).    

Analys 

Texten reviderades ett antal gånger tills den blev naturligt sammanhängande eftersom att hela 

texten inte presenteras i resultatet, utan det viktigaste som leder mot att uppnå syftet med 

studien. Utifrån textmaterialet söktes gemensamma faktorer och skillnader i individernas 

berättelser . Varje enskild berättelse har analyserats var för sig och man tog fasta på 

individernas citat och lyfte fram de viktigaste delarna i berättelserna som gav svar på 

frågeställningarna (Feijes & Thornberg, 2009). Målet har varit att skapa en mer levande och 

verklig bild av personernas liv och hur de själva upplevt händelser. Analysprocessen startade 

redan efter den första intervjun, och nyfikenheten på hur det hela hänger ihop för just dessa 

personer växte. Som tidigare nämnts har inspiration hämtats av narrativ metod och därför 

läggs fokus på de fyra personernas berättelser. 

Intervjuerna 

Författarna har använt sig av en semistrukturerad intervju med intervjuguide som har olika 

teman. Detta innebär att intervjuprocessen är flexibel och man behöver inte följa 

intervjuguiden till punkt och pricka utan den fungerar mer som en utgångspunkt (Bryman, 

2011). Författarna har inspirerats av narrativ metod där det är berättelserna som står i fokus. 

Berättelserna i denna studie är kronologiska och skildrar en helhetsbild av intervjupersonernas 

liv. Precis som i narrativ metod, inbjuds intervjupersonerna till att berätta om olika episoder i 

sina liv och göra kopplingar mellan dessa. De ger sin bild av sina erfarenheter och upplevelser 

för oss. Intervjufrågorna har styrt samtalet till viss del och låtit personerna berätta om det 
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förflutna och barndomen, men även om nuet och framtidsvisionerna. Det som kännetecknar 

narrativ metod  är att det blir en början, en mitt och ett slut på varje berättelse, och det är vad 

författarna har fått fram ur denna studies intervjuer.  Författarna försökte med följfrågor locka 

fram mer information, men varje individ valde själv ut och berättade det som för dem kändes 

bra att dela med sig av. Kroppsspråket och tonen hos intervjupersonerna observerades 

(Bryman, 2011). Genom att två författare befann sig i rummet kan detta ha påverkat att 

intervjupersonerna anpassat svaren, de kan ha svarat så som de trodde författarna ville att de 

skulle svara, den så kallade forskareffekten. Författarnas kön kan också ha påverkat 

intervjupersonernas svar (Bryman, 2011). Fördelar med att göra intervjuer är att när 

intervjupersonerna får möjlighet att berätta om sina liv, kan följdfrågor naturligt ställas och 

risken för missförstånd minskas när författarna finns där personligen. De paralingvistiska 

dragen som gester, tårfyllda ögon och skratt uppmärksammas när författarna och 

intervjupersonen möts och kan se varandra i ögonen (Bryman, 2011). Under arbetets gång har 

syftet och frågeställningarna förändrats något. Detta beror på att syftet formas i takt med att 

det empiriska intervju- materialet bearbetas.  

Forskningsetiska reflektioner  

Intervjupersonerna i denna studie skyddas genom de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Bryman, 

2011). Intervjupersonerna informerades om syftet med studien, vilka som kommer att få ta del 

av den och informationen som dokumenteras kring intervjupersonerna. De upplystes om att 

medverkan var frivillig och att de kunde avbryta intervjun när som helst. De transkriberade 

intervjuerna raderades efter att de hade behandlats, likaså inspelningarna. 

Utredningsrapporterna och intervjumaterialet har förvarats så att obehöriga inte kunnat ta del 

av det. När studien var färdigställd förstördes och slängdes samtliga utredningar och 

transkriberingar.  Intervjupersonerna blev också informerade att materialet endast kommer att 

användas i forskningsändamål. Fiktiva namn användes för att minska risken att 

intervjupersonernas identitet röjs (Bryman, 2011). En viktig etisk aspekt som måste beaktas är 

att författaren som inte arbetade på LVM-hemmet kunde se och träffa andra intagna personer 

förutom intervjupersonerna. Vid första ankomsttillfället till LVM-hemmet skrev denne 

författare under ett sekretessavtal som innebär att personen har tystnadsplikt gentemot 

hemmet och personerna som vistas där. Den författare som ibland arbetar på institutionen 

innefattas redan av samma sekretessavtal. Offentlighets-och sekretesslag (2009:400). 
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Resultat- Intervjuerna 

Vi har nu kommit fram till kärnan i denna studie, där det kommer att redogöras för det 

viktigaste innehållet i var och en av intervjuerna. För att läsarna skall få en känsla av 

sammanhanget och upplevelsen från intervjutillfällena kommer det skrivas i berättande form 

med många citat. Intervjupersonernas berättelser redovisas var och en efter varandra. Rubriker 

med olika teman från intervjuguiden har delat in intervjuerna för att det ska förenkla 

läsningen. Först presenteras bakgrundsfrågor, följt av fem teman gällande familjesituation, 

skola-fritid, uppväxt och uppfostran, föräldraskapet samt reflektion om nu, då och framtiden.  

Frågorna i intervjuguiden finns som en bilaga längst bak i uppsatsen.  
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Lars. 

Bakgrund 

Lars är en 50-årig tvåbarnspappa som första gången blev intagen på ett LVM- hem år 2010. 

Dottern på 20 år och sonen på 26 år har han med två olika mammorIdag har Lars befunnit sig 

på detta LVM-hem i cirka två månader. Alkoholen har alltid funnits med men Lars 

huvudmissbruk idag är opiater. Hans missbruksproblematik började vid 18-års ålder. 

Familjesituation  

De viktigaste familjemedlemmarna för honom när han växte upp har varit den två år yngre 

brodern och pappan. Mamman flyttade utomlands när Lars var liten och han har haft sparsam 

kontakt med henne. Idag har kontakten helt upphört. Pappan skötte sig och arbetade med att 

sälja PVC-plast, men han försummade sina barn genom att han inte hade någon koll på vad 

barnen gjorde.  

Skola och fritid 

Lars gick 9 år i grundskola och sedan började han jobba direkt på ett företag. Han umgicks 

med några kompisar i ett litet gäng, och han hade fritidsintressen som bland annat fiske. Han 

flyttade hemifrån vid 15-års ålder och bodde då ihop med en 16-årig kompis och detta tyckte 

han funkade bra. Efter några år arbetade han extra som kock. Han läste upp betygen och 

studerade på kockutbildningen, och sedan restaurangchefsutbildningen. Lars startade en egen 

krog som han drev i många år, men som han sedan sålde. 

Uppväxt och uppfostran  

När vi frågade hur en helt vanlig helg kunde se ut hemma hos pappan och hans ”dam”, 

svarade Lars: 

 ”Kvällarna slutade ofta med att ”damen” blev avsmullen av alkohol i soffan och jag var den 

som fick bära upp henne på övervåningen till sängen”. 

Lars beskriver att han tog mycket stort ansvar tidigt i sitt liv. Lars lillebror blev svårt 

misshandlad som tvååring av sina fosterföräldrar och han låg länge på sjukhus. 

Fosterföräldrarna dömdes till fängelse. Detta beskriver Lars som en stor tragedi i hans 

barndom. Lars bodde hos sin gammelmormor ett tag och sedan fick pappan vårdnaden om 

barnen efter några år. Han minns inte detta, kanske har han trängt bort många traumatiska 

delar av barndomen och fått den återberättad av någon. Lars minns aldrig att han fått någon 

kram av sina föräldrar och inte några kärleksfulla ord heller. 

 ”Det var inte den mentaliteten hemma hos oss” 

Han har svårt att uttala sig om hur han tycker hans uppfostran var eftersom han inte har något 

att jämföra med, men han tycker inte att den var så bra. Han har kontakt med pappan idag, 

men ringer bara honom när han råkat illa ut. Lars fick alltid klara sig själv, och några regler 
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och gränssättningar fanns inte. Han fick vara ute hur länge han ville och han säger att han 

önskade att pappan satt gränser.  

Föräldraskapet 

Lars blev själv pappa för första gången vid 23-års ålder. Han har ganska bra kontakt med 

barnens mammor och de talas vid när barnen fyller år och så. En av barnens mamma har även 

hon missbruksproblem. Lars har hälsat på sonens mamma när hon befann sig på 

substitutionsmottagningen. Lars säger: 

 ”Jag har försökt vara ärlig mot mina barn så gott det går och krama om dem ofta och säga 

att jag tycker om dem”. 

 ”Jag vill ge mina barn det som jag själv saknar och aldrig fick”. 

Lars rymde från det första LVM-hemmet han befann sig på och då ringde sonen och anmälde 

honom för att sonen ville att han ”skulle sona sina brott” som Lars säger. Han förstår att det är 

av välmening som sonen angav honom. 

Han vill inte begå samma misstag som hans egna föräldrar. Lars har alltid haft barnen med sig 

i sitt liv och de har haft bra kontakt och kunnat prata om det mesta. Han ringer dem ungefär 

en gång i veckan nuförtiden. Sonen har kraftig ADHD och tendenserar till att dricka för 

mycket alkohol. Båda barnen är arbetslösa. Han har nyligen ringt och bett barnen om ursäkt 

för att det blivit som det blivit, och det gjorde han för att lätta på ryggsäcken han bär på. Båda 

barnen blev glada av att Lars bad om ursäkt, men sonen undrade vilken av alla gånger han bad 

om ursäkt för. Han har inte ljugit för sina barn men inte heller sagt hela sanningen för dem. 

Lars förstår att barnen känt av att han inte alls varit med på samma sätt som en drogfri 

förälder hade varit. Kopplingen han ser mellan hur han själv blev uppfostrad och hur han 

uppfostrar sina barn, är att han absolut inte vill att de ska ha det som han hade det.  

Reflektion nu, då och i framtiden 

Lars beskriver att han idag har skrumplever och hepatit C. Han skulle kunna dö av att bara 

dricka en öl. Han har fått allvarliga somatiska sjukdomsbesvär som sviter efter missbruket. 

 Lars tror givetvis att uppväxten påverkat att han blivit missbrukare, han säger:  

 ”Det var ju jag som fick ta smällen, jag som fick klara mig själv”. 

Han blev bortglömd och pappan orkade inte med honom. Brodern fick utredas på Barn och- 

ungdomspsykiatrin flera gånger. Lars berättade att det inte fanns mycket ömhet från pappan.  

 ”Det närmaste en kram jag fått är en örfil vid ett enstaka tillfälle”. 

Lars har aldrig känt sig utanför samhället eller känt sig annorlunda gentemot andra individer. I 

skolan var han en i gänget. Han känner sig inte stigmatiserad av att befinna sig på LVM-

hemmet för han anser att han jobbat och gjort rätt för sig under många år av sitt liv. Han har 

betalat skatt och tar nu vara på det han har rätt till, vård alltså.  
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”Jag vill utnyttja all hjälp jag får från min socialsekreterare”. 

Han känner sig snarare som en del av vårt samhälle än i ett utanförskap.   

Lars framtidsplaner är att ta det lugnt och hålla sig ifrån alkoholen och fixa lite andra 

smågrejer, han vill inte planera så långt.  

 ”Det viktigaste är att mina barn får må bra, så mår jag bra”. 
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Anders. 

Bakgrund 

Anders är 50 år gammal och har tre barn i åldrarna 27, 12 och 11 år. Han började bruka 

alkohol och droger i tidiga tonåren och hamnade på behandlingshem första gången när han 

var 23 år. Hans huvuddrog är alkohol men han beskriver att han även har ett blandmissbruk. 

På det behandlingshem han befinner sig nu har han varit i fem månader vilket betyder att det 

inte är långt kvar tills LVM-tiden är slut. 

Familjesituation 

När Anders var 4 år blev han placerad i familjehem. Där bodde han tills han var 12 år och fick 

flytta tillbaka till sin mamma. Hans äldre bror fick bo hos mormor och morfar. Under tiden i 

familjehemmet hade han inte någon kontakt med sin mamma alls. Han beskriver 

familjehemsföräldrarna och deras barn som de viktigaste familjemedlemmarna under hans 

uppväxt.  

”Morsan och farsan skiljde sig när jag var två månader”. 

”För min del så var jag ju aldrig önskvärd av morsan”. 

Anders berättar att hans pappa var missbrukare och drack kraftigt. Han har fått berättat av 

föräldrarna i familjehemmet en del scenarion som ledde till att han blev placerad. Själv har 

han inga minnen fram till fyra års-åldern. Bland annat så hade hans mormor och morfar inte 

velat ta emot honom också på grund av att han blev till genom att hans mamma blev 

våldtagen av hans pappa. Mamman var psykiskt sjuk och fick flytta in på ett hem.   

”När jag var bara två månader höll farsan mig utanför balkongräcket och skulle släppa mig i 

asfalten”. 

”Jag har väl blivit lämnad så som ungefär som jag har lämnat mina barn. Vind för våg och 

man får klara sig bäst man vill”. 

Fosterföräldrarna hade fyra egna barn vilket gjorde att han kände sig lite som femte hjulet. 

Syskonen i familjen skyllde ofta på honom, oäktingen som han kallades, när det hänt något.  

Skola och fritid 

Familjehemmet låg på landet i en liten by. Dom hade jordbruk med djur där han fick hjälpa 

till med olika sysslor. Det fanns en liten byaskola där han gick fram till han var 12 år tills han 

sedan flyttade tillbaka till sin mamma i stan. Som tidigare nämnt hade han inte haft någon 

kontakt med sin mamma sedan han var fyra år. Han beskriver när hans mamma och 

socialtjänsten kom för att hämta honom att han klättrade upp i ett träd och vägrade komma 

ner.  

”Jag minns att jag hade stora separationsproblem”. 
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Väl hemma hos mamman så bodde hon så litet att han och hans biologiske bror fick bo ute i 

vedboden. Den var i och för sig inredd som små rum säger han men de kunde komma och gå 

som dem ville utan tillsyn från mamman. Vardagslivet och skolgången blev direkt 

problematisk när han flyttade in till stan.   

”Jag tappade totalt fotfästet vad gäller skolgången. Det var ju för stort och skrämmande för 

mig. Jag hittade andra vägar att klara mig på”. 

Uppväxt och uppfostran 

Han berättar att så fort han och hans bror gick in i huset så fick de höra att de störde. 

”Min morsa hon var ju så att ena helgen så hade hon en karl som man fick en bilpåse av, och 

nästa helg så hade hon en karl som man fick sig en hurvel av om man inte gick ut och höll sig 

i vedboden”.  

”Det var nåt som inte stämde riktigt. Hon har aldrig haft ett jobb, hon har haft problem med 

nerverna och psyket”.  

Anders mamma och pappa lever fortfarande och han berättar att han har försökt skapa en 

kontakt och alltid velat ha en förklaring till varför det blev som det blev.  

”Jag har alltid levt efter det där, jag har sökt förklaringar”. 

Anders berättar om en gång, när han i vuxen ålder sökte upp sin far för att få en förklaring. 

Den förklaring han fick var att han hade jobbat så mycket, han skyllde mycket på mamman. 

Hon tog inget ansvar. Hon var ute och lämnade honom och brodern ensamma sittandes på 

bron utan blöjor och dörren var låst. Detta var någon gång innan Anders var fyra år. När 

Anders besökte pappan beskriver han för oss:  

”Känslan som blev när jag kom dit var att han såg så gammal och ynklig och skröplig ut så 

det var inte ens värt besväret”.  

När Anders har frågat sin mamma så skyller hon på pappan. Hon säger att han ljög om att han 

hade jobb och bara söp egentligen.  

”Bägge två skyller på varann, även i vuxen ålder”. 

Anders har framfört till sina föräldrar nu i vuxen ålder att han önskar ha en relation och 

kontakt med dem, men ingen av dem har varit intresserade. Mamman har sagt att hon skäms 

för att hon har så dåliga barn. 

Anders beskriver att under sina 35 år i missbruk är det många han möter i det livet som har 

haft en taskig uppväxt. Han säger att i hans liv är det inte bara uppväxten som har präglat 

honom. Föräldrarna har sagt upp bekantskapen med honom och vill inte kännas vid honom 

och det får han leva med. Han har alltid sökt bekräftelse och acceptans från sina föräldrar men 

aldrig fått det.  

”Förmodligen så kommer det att gå i graven med mig”.  
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Från det att Anders var 12 år och flyttade tillbaka till sin mamma hade han en del kontakt med 

familjehemmet där han hade bott. Han åkte dit på helger och lov ibland. Syskonen i den 

familjen har han i vuxen ålder försökt hålla kontakt med men beskriver att de inte heller velat 

kännas vid honom.  

”Jag hade ju dom som min familj, men dom har ju också tagit avstånd ifrån mig”. 

Syskonen i familjehemmet blev bland annat poliser och jobbade på häkte.  

”…och så jag då, som blev superkriminell och missbrukare”. 

Anders tror att om han hade fått bo kvar i familjehemmet och gå kvar i skolan hade han 

sluppit hamna i stan och idag kanske levt ett helt annat liv.  

Han var 17 år första gången han hamnade i fängelse. Man bedömde att brotten var av så 

allvarlig art att det inte skulle räcka med ungdomsvårdsskola. 

När Anders har varit på behandling för sitt missbruk vid ett flertal tillfällen beskriver han att 

det många gånger känts hopplöst. Det finns helt enkelt för mycket i det förflutna att gräva i.  

”Jag har ju fått lära mig det att fram till fyra års ålder, där formas man.” 

Han säger att han kan se en tydlig koppling mellan sin egen uppväxt och den han gett sina 

barn.  

”Om jag läser papprena om mina egna barn så var det ju till viss del så det såg ut för mig 

också. Jag är ju inte dum va”.  

”Jag behandlar ju mina barn på samma sätt kanske som jag blev behandlad. Och det är ju 

skrämmande, om det nu går i arv alltså”.  

 Anders berättar om sin förmåga att känna känslor. Han skyddar sig genom att ta avstånd från 

det som är känsligt.  

”Det är stängt”.  

När frågan ställs angående fysisk och psykisk närhet och kärlek från både fosterföräldrar och 

föräldrar så beskriver han att det fanns nästan inte. Men han upplevde inte att 

fosterföräldrarna gjorde någon direkt skillnad på honom och deras egna barn i det avseendet. 

Fostermamman kunde vara lite extra gullig mot honom eftersom att han var yngst.  

I det stora hela anser Anders att han hamnade i familjehemmet är anledningen till att han lever 

idag. Det har gett honom någon slags grund att stå på i alla fall. Han tycker att den uppfostran 

han fick där var bra. Det handlade om att arbeta och att göra rätt för sig. Han har aldrig varit 

rädd för att jobba och ta i och har fått lära sig att respektera äldre människor. När han sedan 

flyttade tillbaka in till stan vid 12-års ålder tappade han nästan allt av detta. 

”Där fanns det inga ramar alls”. 
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Anders hade själv önskat att han skulle ha fått bo kvar i familjehemmet, det önskade även 

fosterföräldrarna.  

”Hon hade rätt att få tillbaka mig hem. Sen att jag blev drabbad av det hela, så långt tänkte 

man tydligen inte”. 

Föräldraskapet 

Anders var 21 år när han blev pappa första gången. Han och mamman har gemensam vårdnad, 

men de har ingen relation till varandra idag förutom att de har bråkat om vårdnaden. Mamman 

till barnen skadades allvarligt för några år sedan när hon knuffades ner för en trappa. Även 

hon har ett alkoholmissbruk. Anledningen till att han inte får träffa sina två yngsta barn är att 

mamman vägrar honom umgängesrätt för att han idag lever med en ny kvinna. Barnen var 5 

och 6 år när han flyttade därifrån. Till dess var han närvarande i deras liv. Anders och 

mamman till barnen separerade direkt efter att de fått det första barnet på grund av 

fängelsevistelse, så han var inte delaktig i den äldstes liv förutom under vissa perioder. Sedan 

levde de åtskiljda i många år innan de träffades igen för att då få de två andra barnen. Då 

bodde de tillsammans hela familjen. Mamman fick under de år de var separerade två barn 

med en annan man och hon hade även ett barn sen innan Anders och hon träffades från 

början. Detta barn ser Anders som sin pappa och han beskriver att han har tyckt det har varit 

viktigt att aldrig göra skillnad på barnen. Han berättar om en period när han bodde med sin 

son.   

”Då fick jag ju äran att ha han i tre år”. 

När mamman skadades i trappan var det den äldste sonen som hittade henne. 

”Jag vet inte vad som hände där, men nåt trauma fick han. För efter det så har han börjat 

stamma och gör det än idag”. 

Vi kommer in på frågorna kring om man kan se någon koppling mellan den uppfostran och 

uppväxt man själv fått och den man gett sina barn. Tidigare i intervjun beskriver han att han 

tycker sig se en tydlig koppling. Han pratar om sin känsla till sina barn.  

”Jag har aldrig gillat barn när dom är för små, dom lever om och har sig och stör”. 

Han menar att han känner att han har otroligt svårt att knyta an och drar sig hellre undan. 

Anders barn har under hela deras liv varit föremål för socialtjänstens utredningar.  

”Det som slår mig hårdast när jag läser dessa 22 anmälningarna på mina barn är hur jag 

har behandlat dom”. 

”Det som är mest skrämmande är att tittar man på sista sidan så står det att ärendet lämnas 

utan åtgärd av sociala myndigheter”. 

Anders tycker att hans barn skulle ha fått komma till ett familjehem där de skulle ha fått 

chansen till en bättre uppväxt.  

”Under hela tiden som dom har funnits i mitt liv så har jag själv varit aktiv missbrukare”. 
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Anders beskriver situationen hemma med barnen som i princip helt ohållbar och menar att de 

anmälningar som kommit in till socialtjänsten är bara en liten del av det hela. Det är ju bara 

det som andra utomstående har sett.   

”Man är ju sina barns förebild. Och egentligen så är jag ju ingen förebild att ta efter så som 

jag har betett mig. Den förebilden leder ju rakt ner i avgrunden”. 

Anders beskriver att han inte har förmågan att känna empati för att han har ”stängt av” så 

tidigt i livet. Han har helt enkelt inte kunnat skapa en trygg miljö för sina barn. 

”I samtliga fall, att dom inte har ingripit myndigheterna och tagit ungarna för längesen, det 

är för mig ta mej fan ett under”.  

Anders barn har ADHD-diagnos och får specialhjälp i skolan. Han berättar en del om många 

hemska upplevelser hans barn har fått vara med om och uttrycker stor frustration över att inte 

socialtjänsten har ingripit för barnens bästa. Samtidigt säger han att känslomässigt känner han 

inte så mycket, för han är rädd för vilka känslor som skulle kunna komma och vad det skulle 

kunna få för påföljder.  

”För mig så har det handlat om överlevnad och överlevnad för mig har varit att lägga locket 

på, att inte känna efter”. 

”Alkoholen hjälper mig att slippa tänka. Många gånger har det hjälpt att bara sätta sig och 

dricka sig i fyllan, somna och vakna nästa dag”.  

”Det gör ont för mig att relatera till mina egna barn… vad ska jag lära dom när jag inte har 

fått lära mig själv”. 

De delar av den uppfostran han gett sina barn som han är stolt över är sådant han fått med sig 

från sin tid i familjehemmet. Han beskriver bland annat att han försökt föra vidare den 

arbetsmoral han själv fick lära sig. Att inte göra skillnad på barnen har också varit viktigt. 

Ingen av de äldsta barnen har idag som vuxna något missbruksproblem. 

Reflektion nu, då och i framtiden 

Anders ser en tydlig koppling till att han har en skadad anknytning till sina föräldrar under 

sina första levnadsår och till det att han har velat dra sig undan från sina egna barn när de var 

små.  

När frågan ställs om han någon gång känt att han är utstött i samhället så säger han att det har 

han upplevt många gånger och tror att det är konsekvenser av starten som blev i hans tillvaro. 

”Jag blev aldrig accepterad. Myndigheter och sånt… jag hamnade där direkt va”.  

”Jag var jävligt duktig på att vara sämst”. 

Anders har sökt svar hela sitt liv. Framförallt har han velat ha svar från sina föräldrar varför 

allt blev som det blev. Han menar att hans barn inte ska behöva söka. Den dagen de börjar 
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söka och vill ha svar ska han inte göra likadant som hans föräldrar gjorde. Han vill åtminstone 

kunna ge dem det.  

”Jag har legat i tinget och krigat om umgängesrätt och så där va… för att en dag så vet jag 

att jag kommer att vara tvungen att fejsa dom…”. 

”Den dagen när dom väl kommer så gäller det att jag har svar att ge… svar som jag aldrig 

själv fick”. 

”Jag bara önskar och hoppas att skadan inte har blivit för stor”. 

Anders har nyligen fått veta av en utredning att han har diagnoserna antisocialt beteende och 

ADHD. Han tror själv att det inte är medfött utan att det är en konsekvens av hans liv. Han 

upplever det positivt att ha fått diagnoserna ställda då det ger honom svar på många frågor 

vad gäller hans beteende.  Han berättar att ingen av hans vänner från tiden i vedboden, när allt 

började, lever idag. Alla har dött som en följd av alkohol- och drogmissbruk.  

”Jag är ändå ganska stolt över mig själv att jag lever idag”.  

 

Utredningar 

Intervjupersonen Anders ville att vi skulle ta del av utredningar socialtjänsten gjort som gäller 

hans barn och även utredningen som ligger till grund för att han vårdas enligt LVM.  

Av de handlingar vi författare har fått ta del av framkommer tydligt att Anders barn varit 

utsatta för fysisk och psykisk misshandel och försummelse ända sedan födseln. En stor del av 

barnens liv har Anders inte varit närvarande och eftersom att mamman till barnen inte heller 

kunnat tillgodose barnens behov på alla sätt framkommer det att deras uppväxt varit oerhört 

påfrestande och det finns tydliga tecken på att barnens utveckling tagit skada. Detta beskrivs 

också i Socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2012). Samtliga utredningar leder trots detta 

aldrig till att barnen helt får flytta ifrån sina föräldrar. Man har valt att i vissa perioder placera 

barnen enligt LVU men då i hemmet hos modern med krav att hon ska acceptera att ta emot 

stöd och insatser i olika former. Bland annat har barnen haft stödfamiljer och föräldrarna har 

fått samtalsstöd i hemmet och de har fått göra flertalet utredningar kring sitt missbruk.  

Att ett barn så långt det är möjligt ska få vara tillsammans med sina föräldrar är självklart. 

Däremot kan man fråga sig om det bör vara så till vilket pris som helst? I dessa utredningar 

framkommer att barnen tagit stor skada på olika sätt som påföljd av sina föräldrars missbruk 

och psykiska ohälsa. Barnen har bland annat svårt med sociala situationer och relationer vilket 

leder tankarna till hur deras anknytning tagit skada (Broberg,et al, 2006). Vad kommer det få 

för konsekvenser i barnens liv när de är vuxna? Kommer de att kunna skapa en god 

anknytning till sina kanske kommande barn?  

I utredningarna nämns Anders och hans missbruk och att man anser det viktigt att barnen ska 

kunna skapa en god kontakt med sin pappa så fort han blivit fri sitt missbruk. Det 

framkommer som sagt tydligt att även modern har ett omfattande alkoholmissbruk, även att 
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barnen tagit skada av detta, ändå anses hennes föräldraförmåga som lämplig på många plan. 

Utifrån detta perspektiv kan man ifrågasätta hur man ser på föräldraskapet hos mödrar 

respektive fäder (Söderström & Skårderud, 2013). Det finns en normuppfattning om att 

mamman alltid är bäst för barnet. Det upplevs tydligt här med tanke på information som 

framkommer i utredningarna. Möjligen har Anders inte varit lämplig som vårdnadshavare av 

sina barn med tanke på hans destruktiva missbruk, men möjligen kanske mamman inte heller 

varit lämplig.  

När det gäller utredningen om Anders vård enligt LVM så framkommer det tydligt att han är i 

behov av den typen av insats för att bryta sin destruktiva livsstil och inte skada sig själv och 

personer i sin omgivning.      
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Annika.  

Bakgrund 

Annika är en 34-årig mamma till tre barn i åldrarna 11, 9 och 4 år. Hon hamnade för första 

gången på behandlingshem när hon var 19 år. En månad har hon varit på detta LVM-hem. 

Hennes huvudmissbruk är amfetamin och hon började med det vid 14-årsålder och slutade vid 

21-års ålder för att sedan hålla sig borta från missbruket i 10 år innan hon började igen. Den 

totala tiden hon har befunnit sig i missbruk är 10 år. 

Familjesituation 

Annika växte upp i en mycket trygg familj ute på landet på en gård med djur som får och 

hästar. Hon bodde med sin mamma, pappa och en 6 år äldre syster. Hon säger: 

 ”Jag har vuxit upp väldigt gammalmodigt, precis som Emil i Lönneberga”. 

Pappan arbetade med eget företag inom skogsbruk och mamman var hemmafru, dagmamma 

och utbildad undersköterska. Annika berättar att mamman var helnykterist och pappan drack 

mest bara på storhelger som till exempel på midsommarafton.  

”Både morfar och farfar hade varit alkoholister, så det kanske hoppar över en generation det 

här med missbruk”. 

Skola och fritid 

Annika slutförde nionde klass och efter det blev hon aktiv missbrukare och gick aldrig 

gymnasiet. Hon läste upp betygen på Komvux och universitet vid 21-års ålder. Hon var mest 

hemma på fritiden och utövade ingen sport. Hon var ensam tjej i umgängeskretsen och från 6-

års ålder lekte hon med de pojkar som bodde runt omkring dem.  

Uppväxt och uppfostran 

Annika upplevde mycket fysisk närhet från mamman i form av kramar och kärleksfulla ord. 

Hon anser att hennes föräldrar gjorde allt de kunde för att fostra barnen rätt. 

 ”Jag fick nog den perfekta uppfostran”. 

Hon tycker att hon fick en gammalmodig uppfostran där det fanns många fasta rutiner. De åt 

en viss mat på torsdagar, handlade samma tider och gick och lade sig på bestämd tid. Tydlig 

struktur fanns, vilket var bra för Annikas diagnos ADHD. Hon tror att föräldrarna skyddade 

henne för mycket mot omvärlden, så när hon väl flyttade och klev ut i verkligheten, ville hon 

prova på att göra alla spännande saker. Hon var 12 år när hon provade hasch första gången. 

När hon var 14 år dog hennes mamma efter en tids sjukdom. Mamman som var en stor 

trygghet i Annikas liv, fanns inte längre och det blev en tuff tid. 
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Föräldraskapet 

Annika var 22 år när hennes första barn föddes och sedan levde hon ihop med pappan till de 

första två barnen i cirka sju år innan de separerade. Hon levde ihop med det tredje barnets far i 

sju år också. Annika blev misshandlad av männen. Hon har idag bara kontakt med pappan till 

första två barnen.  

Synen som Annika hade på sitt eget sätt att fostra sina barn menar hon är att hon höll sig borta 

från alla droger och alkohol under alla tre graviditeter. Hon ammade samtliga barn, läste sagor 

och brydde sig om sina barn. Andra brukade säga att hon daltade med sina barn. Hon säger 

att: 

 ”Man vaknar inte bara upp en dag och tänker att nu ska jag kliva på amfetamin”. 

När hon väl bestämde sig för att börja med amfetamin, sade hon upp sig från sitt jobb, som 

anställd på ett LVM-hem. Sedan kontaktade hon barnjouren inom socialtjänsten och lämnade 

ifrån sig barnen, som placerades i ett familjehem. Hon ville inte att barnen skulle ta del av 

hennes missbruk, men samtidigt hade det gått så långt att hon inte heller kunde stå emot 

drogerna, därför blev det att lämna ifrån sig barnen. Läkemedlet Conserta använde Annikas 

man som medicinering för sin ADHD och eftersom Annika har samma diagnos provade hon 

att ta några tabletter. Det hela slutade med att hon hade ätit upp tre burkar med tabletter under 

en helg. Hon kunde inte tänka på annat än att göra kriminella handlingar för att få råd till 

drogen. 

 ”Jag småduttade i drygt ett år innan jag ringde barnjouren”.  

Reflektion nu, då och framtiden 

Främsta anledningen till att hon hamnat i missbruk anser hon själv har med relationen till män 

att göra. Hon upplevde att hon var för vek och inte vågade lämna förhållandet, hon stannade 

istället kvar för att hon är van att man håller ihop kärnfamiljen. Hennes män har alltid haft ett 

stort kontrollbehov och psykiskt misshandlat henne. De har med ord nedvärderat och kränkt 

henne. Hon vågade inte avsluta relationen för att då hade hon blivit utan bostad och barnen 

utan pappa, sedan hade hon många skulder att betala igen så hon kände då att det rätta var att 

stanna.  

Hon känner sig inte direkt utanför samhället för hon tycker att hon har lyckats med mycket 

som andra kriminella inte skulle gjort. Hon har haft kontroll på sitt drogande och lurat folk 

med allt möjligt. Hon känner att hon befinner sig i ingenmansland eftersom hon provat både 

”Svenssonlivet” och missbrukarlivet. 

 ”Jag har svårt att hitta någon att känna mig jämlik med”. 

”Jag passar inte in någonstans egentligen”. 

Framtiden ser hon ljust på, och hon har träffat en ny bra kille som hon verkligen älskar för den 

han är. Hon har bestämt sig för att bli drogfri. Annika säger att 
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 ”Jag hade aldrig hamnat i det här om jag haft en bra relation till min man”. 

Hon tror att man bara måste bestämma sig för att sluta knarka, vara motiverad. Hon behöver 

jobba med relationer, hennes två äldsta barn är familjehemsplacerade, men den yngsta 4- 

åringen som bor hos pappan har hon inte pratat med på ett år. Hon tror att man måste börja 

behandlingen där en människa är, annars funkar inte behandlingen. Se individen och behovet. 

Hon vet så väl att hon gör fel som missbrukar. Hon tycker att fler familjehem behövs där det 

är en trygg hemmamiljö, hon önskar även att det fanns fler parbehandlingar. 
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Maja 

Bakgrund 

Maja är en 20-årig tjej utan barn som var 17 år när hon för första gången hamnade på 

behandlingshem. Hon har befunnit sig på det här LVM-hemmet i två månader. Hennes 

huvudmissbruk är opiater. När Maja var 13 år provade hon för första gången att dricka 

alkohol och röka hasch. Hon fick tag i droger via nätet bland annat.  

”Sedan eskalerade det bara”. 

Familjesituation 

Hennes viktigaste familjemedlemmar under uppväxten var tre äldre systrar som alla provat 

droger, men två av dem har ordnade liv idag. Maja har fem syskon totalt. Hon växte upp med 

mamman som var alkoholist, och de bodde i lägenhet tillsammans med mammans sambo. 

Mamman var utbildad undersköterska och sambon var taxichaufför. På veckorna var 

mamman mest sur och irriterad, men på fredagarna var hon alltid på bra humör för då började 

hon dricka tidigt. 

”Mamma hade oftast tagit sin första grogg när jag kom hem från skolan”. 

Maja vågade aldrig lämna hemmet på helgkvällarna för hon var rädd att något skulle hända 

mamman. Ofta satt mamman och sambon i köket och bråkade och pratade illa om Maja och 

hon kände att hon var i vägen och oönskad. De spelade hög musik på fredag och 

lördagkvällarna och mamman ringde till folk och grät i telefonen och väckte Maja flera 

gånger på nätterna. När mamman somnat på soffan gick Maja upp på natten och plockade 

undan disk. På söndagkvällarna fick mamman ångest av alkoholen och blev bakfull. Maja 

försökte prata med henne på söndagarna och fråga om hon menat alla taskiga saker hon sagt 

till henne i fyllan, men hon blev bara arg och slog ifrån sig att hon sagt något. Pappan fick 

Maja träffa första gången när hon var 5 år och efter det träffade hon honom sporadiskt och på 

helgerna.  

”Pappa kunde dricka i perioder men han blev aldrig fast i något”. 

Han var ihop med en kvinna som psykiskt misshandlade Maja. Pappan arbetade på en 

pappersfabrik och han ägde fastigheter. Han arbetade långa dagar och hade lite tid över till 

Maja. Han visade nästan ingen närhet genom kramar eller liknande.  

Skola och fritid  

När Maja var 7 år vaknade intresset för dans, och hon ägnade sig åt dansen fram till tonåren. 

Hon saknar dansen mycket idag och skulle vilja börja igen när hon mår bättre. Hennes 

umgänge blev i tonåren viktigare än fritidsintresset och hon umgicks bara med kompisar som 

var minst fyra år äldre än hon själv. Maja gick grundskolan 9 år och sedan 1,5 år på 

gymnasiets samhällsvetenskap och språkutbildning. Hon slutade skolan på grund av att 

amfetaminmissbruket tog över, och det var också vid den tidpunkten som hon flyttade hem till 

en killkompis.  
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Uppväxt och uppfostran  

Pojkvännen som hon blev ihop med vid 15-års ålder och tre år framåt, misshandlade henne 

både psykiskt och fysiskt. Hon fick inte gå utanför dörren, han kontrollerade henne och han 

var den som introducerade henne i att börja injicera heroin. Skolpersonalen såg att hon mådde 

dåligt och då skyllde Maja på depression. Hon fick utredas på Barn- och ungdomspsykiatrin 

vid några tillfällen. Föräldrarna förstod att Maja använde droger när hon var ungefär 17 år. 

Pappan hittade henne i psykos, undernärd och full av sår på kroppen i en lägenhet. Efter den 

händelsen lades hon in på KRIS i två veckor och pappan fick vara närvarande. Pappan har 

haft svårt att prata känslor med henne, och hon vet att båda föräldrarna har skuldkänslor idag 

för hur det gått för Maja, och att de inte såg missbruksproblematiken i tid.  

Maja kände alltid att hon var utanför och annorlunda eftersom hon var tvungen att ta hand om 

sin mamma. Hon har aldrig passat in någonstans och hon har sökt sig till personer med 

diagnoser som ADHD bland annat. Hon tog tidigt ansvar som barn. Mamman lyckades sköta 

sitt jobb under veckorna så socialtjänsten blev aldrig inkopplade. Nu idag kan mamman ofta 

bjuda hem sin dotter på middag och vill prata och är väldigt kärleksfull.  

”Mamma är ju väldigt kärleksfull när hon är nykter”. 

”Jag önskade mig alltid en nykter mamma och att mamma och pappa skulle vara 

tillsammans”. 

”Jag ville ha en vanlig familj, för det var ändå lite mer ordning på mamma när hon var ihop 

med pappa”.  

Föräldraskap 

 Maja vill själv ha egna barn i framtiden, och säger att: 

”Jag vill inte att mina barn ska få vara med om det jag har som barn”. 

Hon vill trygga sin egen tillvaro och kunna ge trygghet till sina egna barn. Hon är glad att hon 

har bra kontakt med syskonbarnen och att de ser upp till henne.  

Reflektion nu, då och framtiden 

Anledningen till att Maja är där hon är idag är nog genetisk tror hon, och att hon inte haft en 

trygg uppväxt har spelat stor roll. Hon har idag svårt med relationer till män, och saknar 

självkänsla eftersom hon aldrig fick någon bekräftelse i barndomen. När vi frågade vad Maja 

gör om tio år svarade hon att hon förhoppningsvis har hus och familj. Hon kanske har skaffat 

en hund och ett jobb och reser mycket. Maja har en önskan om ett yrke som tatuerare eller 

pilot. 

Hon vill väldigt gärna börja dansa igen.   
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Slutsatser och diskussion 

I den här delen kommer författarna att redogöra för de viktigaste resultaten och slutsatserna 

och genusperspektivet kommer att finnas med som en röd tråd. Det kommer att refereras till 

tidigare forskning och förslag till ny forskning kommer att diskuteras. Författarnas egna 

tankar, funderingar, och teorival kommer att lyftas fram. För att få en tydlig bild presenteras 

slutsatserna under olika rubriker. 

Likheter i intervjupersonernas berättelser. 

I resultatet kan vi tydligt se att samtliga personer började söka sig från hemmet i tidiga 

tonåren, och vid ungefär samma tidpunkt provade de att bruka alkohol och droger. I allas 

berättelser framgår att pappan fanns med i uppväxten, medan anknytningen till mamman var 

vid någon tidpunkt problematisk. Lars mamma åkte utomlands och lämnade honom, Anders 

mamma led av psykisk ohälsa, vilket gjorde att han blev placerad i fosterhem, Annikas 

mamma dog när Annika var 14 år, och Majas mamma var alkoholist. Långvariga avbrott i 

mor-barn-relationen ger olyckliga konsekvenser och påverkar barnet negativt. Mor-barn-

relationen skänker båda parter tillfredsställelse och njutning menar John Bowlby, och detta 

ligger till grund för utvecklingen och den psykiska hälsan (Broberg, et al, 2006).  Samtliga 

intervjupersoner levde ihop med en partner som var missbrukare, och tre av dem hade barn 

tillsammans med någon med missbruksproblem. Alla som hade egna barn hade vid något 

tillfälle haft dem placerade i ett familjehem. Tre av personerna har alltid sökt bekräftelse hos 

föräldrarna men aldrig fått det. Diagnosen ADHD har förekommit hos två av personerna, men 

alla nämner diagnosen ADHD på något sätt, att till exempel många i deras umgänge har 

diagnosen eller att deras barn har den. Det visar sig att det är vanligt med utåtagerande 

beteendeproblem bland barn med långvariga separationserfarenheter och splittrade 

uppväxtförhållanden (Broberg, et al, 2006).  

Precis som Stigmateorin handlar om, har dessa personer sökt sig till ett umgänge där de delar 

varandras intressen, och känner att de hör hemma (Goffman, 2011). Tre av de fyra 

intervjupersonerna beskrev att de alltid på något sätt känt sig annorlunda eller att de inte 

passar in med andra och detta har i sin tur lett till att man sökt sig till en omgivning och 

personer där man känner sig accepterad. I de flestas berättelser framgår det att personerna haft 

ett ganska ordnat liv periodvis med arbete, även deras föräldrar har arbetat. Alla utom en 

person framhävde att de känt sig oönskade i hemmet. Det som genomsyrar hela studien är att 

alla intervjupersoner är eniga om att de inte vill att deras egna barn ska uppleva det som de 

själva upplevt i sin barndom. Även den unga kvinnan Maja som inte har egna barn kan 

relatera till att om hon får barn i framtiden vill hon inte att de ska behöva ha det som hon har 

haft det. Precis som Socialstyrelsen tar upp i sin rapport, har dessa personer inte haft föräldrar 

som varit bra förebilder så de har inte lärt sig vilka verktyg som behövs för att på bästa sätt 

kunna ta hand om sina barn i sin tur (Socialstyrelsen, 2012). Tre av fyra personer beskriver att 

de har fått ta stort ansvar hemma i tidig ålder och detta menar Socialstyrelsen är en hög 

riskfaktor för ett barn. Vi tänker att det inte är lätt att ge barnen en trygg uppväxt. Även om 

man vill kanske förmågan saknas och det blir ringar på vattnet, historien upprepar sig på 

något sätt. För att ett barn ska knyta an till föräldern krävs det att när barnet söker trygghet, 



30 
 

tröst och beskydd hos anknytningspersonen måste barnet få gensvar. Om föräldern då 

befinner sig mitt i ett missbruk kan den inte samtidigt vara mentalt närvarande och svara på 

barnets signaler (Broberg, et al, 2006). Tre av dem är ganska övertygade om att deras uppväxt 

har påverkat att de kommit in på missbruksbanan. De vill alla komma ifrån missbruket och de 

har alla drömmar och framtidsvisioner som de vill förverkliga.  

Jämförelse mellan kvinnornas och männens berättelser. 

De båda männen som intervjuades var äldre än kvinnorna. Männen säger att de aldrig upplevt 

fysisk närhet och kärleksfulla ord från sin biologiska mamma, medan kvinnorna upplevt det, 

även om ena kvinnans mamma bara var kärleksfull vid nyktra perioder. Männen har i tidiga 

barndomen blivit separerade från mamman, och detta kan delvis ha bidragit till männens 

missbruksproblematik (Broberg, et al, 2006). Kvinnorna hävdade starkt att de alltid har haft 

problem i deras relation till män, medan männen tycker att deras relationer varit ganska bra, 

trots att deras berättelser tyder på stora problem i relationerna till kvinnorna. Som 

anknytningsteorin tar upp, ger långa separationer barnen en oförmåga att utveckla djupa 

varaktiga känslomässiga relationer (Broberg, et al, 2006).  Männen berättade att det inte fanns 

några regler eller någon gränssättning i deras biologiska föräldrars hem. Däremot upplevde 

kvinnorna att de hade struktur och att det till viss del fanns regler.  

Kvinnorna har båda blivit psykiskt och fysiskt misshandlade i deras relationer. Det är vanligt 

att kvinnor med missbruksproblematik utsätts för våld av män (Polansky, et al, 2006). 

Kvinnorna pratade om det genetiska arvet, att det finns en gen man bär på som gör att man 

lättare faller in i missbruk. De tror att genen kan överföras från föräldern eller att den hoppar 

över en generation. Männen pratade inte i den banan lika mycket, men en av männen nämnde 

att han tycker att det är skrämmande om det går i arv och han tyckte sig se att det var så 

också. Är det så att missbruksproblematik förs vidare genom arvet? Någon genetisk forskning 

togs inte upp i vår studie vilket vi hade kunnat göra för att förtydliga om bakgrunder till att 

vissa personer utvecklar missbruksproblematik. 

Kvinnan som har barn tänker mycket på sina barn i sin behandling medan männen inte 

involverar dem på samma sätt. Männen beskrev att de tänkte på sina barn och hade delvis 

kontakt med dem. Kvinnan som hade barn upplevdes ha en närmare relation till sina barn än 

vad männen hade. Här skulle varit intressant att få svar på vad intervjupersonerna hade för 

synpunkter på om deras föräldraskap involveras i behandlingen tillräckligt. Denna fråga kom 

inte upp under intervjuerna, däremot har intervjupersonen Anders beskrivit att han aldrig 

upplevt sig som lika viktig som modern till hans barn. Han har aldrig haft lika mycket 

umgänge med barnen trots att även modern varit i missbruk och att barnen till största delen 

bott hos henne, trots att Anders ansett att de borde placerats i familjehem. Vi kan se en tydlig 

koppling till ett genusperspektiv med moderns självklara roll i barnens liv, medan faderns roll 

inte alls anses lika betydelsefull (Andersson, et al, 2006). 

Något som för oss är intressant är att de tre personer som anser sig haft en tuff uppväxt inte 

vill att deras barn i sin tur ska uppleva samma sak och Annika som anser sig ha haft en perfekt 

uppväxt inte heller vill att hennes barn ska uppleva den skyddade miljö som hon upplevt. 

Säkert kan vem som helst hamna i alkohol- och drogmissbruk oavsett om man haft en trasig 
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uppväxt eller inte. Vi frågar oss om det kan vara så att en viss typ av personlighet eller 

egenskap hos en person gör att man lättare kan falla in i missbruk? Det som vi tydligt kan se 

är att en störd anknytning i den tidiga mor- barn- relationen som tre av personerna haft, 

påverkat personernas liv negativt och utgjort en riskfaktor för att de som vuxna befinner sig i 

missbruk (Broberg, et al, 2006). 

Bekräftar tidigare forskning 

Resultatet i studien bekräftar många områden från tidigare forskning som vi tagit del av. 

Anders berättelse går att koppla till mycket i kunskapsöversikten eftersom intervjun med 

honom blev längst och mest uttömmande. Han beskriver tydligt hur han känt och att han har 

varit tvungen att hålla sig borta från sina barn under deras uppväxt, för att på så sätt hjälpa 

dem genom att skona dem från hans destruktiva livsstil. Det han beskriver finns även tydligt 

beskrivet i forskningen vi tagit del av om fäder med missbruksproblematik. Det är vanligt att 

pappor ifrågasätter sin betydelse för sina barn. Även om man hade kontakt eller inte med sina 

barn så hade man en tro om att barnen skulle klara sig bättre utan kontakt (Söderström & 

Skårderud, 2013). Att fäder inte har lika god kontakt med sina barn under perioder av 

missbruk som mödrarna ser vi utifrån ett genusperspektiv. Det är vanligare att man i 

missbruksvården för kvinnor involverar föräldraskapet. Utifrån samhällets norm betraktas 

fadern som sekundär och att missbrukande män ofta är pappor förbises genomgående både i 

behandlingsarbetet och i utredningssammanhang (Andersson, et al, 2006). Anders berättar om 

att hans barn fått bo med modern trots hennes väl utvecklade alkoholmissbruk och det kunde 

vi även utläsa av utredningarna vi fått ta del av. Där fanns också beskrivet att modern med 

olika medel håller honom borta från barnen. Det är vanligare att pappor med 

missbruksproblem inte är närvarande i sina barns liv. Detta beror inte bara på deras egna 

problem utan bland annat även på att modern till barnet håller pappan på avstånd (Söderström 

& Skårderud). 

Han pratar också mycket om att han sökt svar så länge han kan minnas av sina föräldrar. Han 

har velat veta varför det blev som det blev under hans uppväxt, kanske få någon slags 

bekräftelse nu när det ändå har gått så lång tid. Speciellt beskriver han ett tillfälle när han 

besökte sin far i tron om någon slags upprättelse. Han har aldrig fått något svar och han menar 

att känslan av sökande förmodligen kommer att finnas med honom så länge han lever. En 

positiv relation till fadern ökar socialt och emotionellt välbefinnande hos barn från att de är 

små till vuxen ålder (Söderström & Skårderud, 2013). 

I Majas berättelse beskriver hon sin mammas alkoholmissbruk och hur hon kunde svänga i 

humör beroende på vilken veckodag det var. Mamman kunde ibland prata illa om Maja och 

stöta bort henne, och det fanns en del stunder när hon var på bättre humör. Missbruket gör att 

den omhändertagande rollen en förälder ska ha för sitt barn blir oförutsägbar (Söderström & 

Skårderud). När den omhändertagande rollen blir oförutsägbar kan det ge stor skada på 

anknytningen (Broberg, et al, 2006).  Hon berättade att hon i tidig ålder ofta tog ansvar 

hemma när mamman var påverkad. Det är lätt att ett barn till en missbrukande förälder tar på 

sig ett stort ansvar i tidig ålder och en påtaglig riskfaktor är om rollerna mellan föräldrar och 
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barn blir ombytta (Socialstyrelsen, 2012). Lars beskriver samma sak som Maja att han fick 

tidigt ta ansvar och klara sig själv.   

Annika berättar om sitt föräldraskap och där framgår att det varit graviditet och föräldraskap 

som främst har hållit henne borta från droger under hennes drogfria perioder. Forskning visar 

att kvinnor med missbruk som får barn har en starkare motivation till att hålla sig drogfria 

(Söderström & Skårderud, 2013). Annika arbetade på ett LVM-hem under några år och trots 

att hon sett baksidan av att använda och missbruka droger hamnade hon ändå där vilket tyder 

på att vem som helst kan falla in i missbruk, kanske av genetiska skäl i samspel med sociala 

faktorer.  

Efter denna studie känns det uppenbart att bredare forskning kring missbruksvårdens och den 

sociala barnavårdens samverkan är av högsta intresse. Även fädernas betydelse för barn och 

att involvera faderskapet i kampen mot missbruk efterlyses i ny forskning då det har visat sig 

ha stor betydelse både för pappan och för barnet.  

Valet av teorier var självklart redan i början av studien. Tidigare under utbildningen har vi 

studerat både anknytningsteorin och stigmateorin och de upplevs som centrala inom socialt 

arbete. När syftet med studien var att studera uppväxt och föräldraskap är anknytningsteorin 

högst relevant när den handlar om relationen mellan förälder och barn. Stigmateorin användes 

inte lika mycket som vi hade trott, dock är den relevant med tanke på att den handlar om 

utsatta människor och att just personer med missbruksproblematik anses vara en utsatt grupp 

med misskrediterande egenskaper. Så som stigmateorin beskriver, hade vi en bild av att 

intervjupersonerna skulle uppleva sig själva som annorlunda och utanför samhället. 

Intervjupersonerna beskrev att de delvis kände sig annorlunda men inte så tydligt som vi hade 

förväntat oss. Till och med en person sa att han inte alls kände sig utanför och annorlunda, 

snarare delaktig. Det här menade han berodde på att han jobbat långa perioder under livet och 

har nu rätt till att ta del välfärdssystemet.  

Samtliga intervjupersoner anser att deras uppväxt påverkat att de utvecklat missbruk på ett 

eller annat sätt. De tre intervjupersonerna som har barn ansåg att de till stor del har gjort så 

gott de har kunnat med sina barn, men kan samtidigt inse sina brister som är påföljder av 

deras missbruk. När det gäller frågan om utanförskap så beskriver de alla olika känslor kring 

detta. Maja sa att hon alltid känt sig annorlunda och utanför och har därför sökt sig till 

likasinnade. Anders beskrev en liknande känsla som Maja. Annika upplevde att hon aldrig 

passat in i någon grupp, som hon sa: ”i ingemansland” på grund av att hon levt i båda 

världarna och Lars kände sig i allra högsta grad delaktig i samhället. Missbrukande män och 

kvinnors föräldraskap skiljer sig på olika plan. Delvis hur delaktig man varit i sina barns liv 

och uppväxt och hur man känt sig behandlad av professionella inom olika områden. Som 

tidigare nämnt anses ofta mannen sekundär gentemot kvinnan i barnens liv (Andersson, et al, 

2006). Vi hade kunnat begränsa oss till att endast intervjuat gruppen män eller kvinnor. Maja 

hade inga egna barn och optimalt hade varit om alla fyra intervjupersoner varit föräldrar, men 

vi såg ett värde av att få med två kvinnliga deltagare eftersom vi ville undersöka likheter och 

olikheter i kvinnor och mäns berättelser.  Bekvämlighetsurval gjordes för att kunna 

genomföra denna typ av studie. För att hitta fakta om det som skulle undersökas styrdes vi till 
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detta behandlingshem. Ett alternativt urvalsförfarande hade varit att lotta fram ett annat 

behandlingshem som bedrivs i Sverige, eller kontaktat personer som vårdas under andra 

former och på så sätt genomfört studien. 

 

Metodreflektion 

På grund av tidsbrist har inte en respondentvalidering utförts, som betyder att personerna får 

läsa igenom materialet, ge synpunkter och bekräftat att vi uppfattat dem rätt, innan 

färdigställandet. Däremot får intervjupersonerna ta del av det färdigställda materialet och när 

studien är uppbyggd på de fyra intervjupersonernas berättelser är det viktigt att förmedla 

berättelserna på ett respektfullt sätt. Som tidigare nämnts arbetar den ena författaren extra vid 

behov på behandlingshemmet och detta kan ha påverkat svaren från intervjupersonerna. Till 

exempel hade kanske personerna svårt att tacka nej vid förfrågan om att delta Bryman, 2011). 

Vi har redogjort för hela forskningsprocessen och låtit två utomstående personer läsa igenom 

materialet och ge synpunkter. Att kunna generalisera ett resultat handlar om i vilken 

utsträckning studiens resultat kan appliceras på personer, situationer och fall som inte deltagit 

i studien (Feijes & Thornberg, 2009). Det är inte säkert att vi fått samma resultat om studien 

utförts med fyra andra personer i en annan kommun i Sverige. Däremot finns det goda skäl att 

tro att vi skulle kunnat få liknande eller samma resultat om studien genomförts på ett annat 

behandlingshem då dessa fyra personer inte är ensamma om sin problematik och helt unika 

med det. I kvalitativa studier kan läsaren göra en analytisk generalisering, vilket innebär att 

man gör en tolkning och bedömning om resultatet som presenteras skulle kunna representera 

andra händelser och personer och forskningsresultatet blir snarare ett perspektiv än sanningen 

(Feijes & Thorberg, 2009).  Bryman menar att personer som intervjuas i en kvalitativ 

undersökning inte är representativa för en hel population och därför ska resultatet från 

forskningen istället generaliseras till teori, (Bryman, 2011) vilket i detta fall är 

anknytningsteorin och stigmateorin.      

 

Ansvarsfördelning     

Det har varit en jämn ansvarsfördelning mellan författarna under hela arbetets gång och 

rollerna i processen har fallit sig naturligt.  En författare transkriberade tre av intervjuerna, 

medan den andra författaren transkriberade den längsta intervjun med Anders samt läste och 

sammanfattade utredningsrapporterna gällande hans barn. En av författarna läste, översatte 

och sammanfattade tre vetenskapliga artiklar och den andra läste och sammanfattade 

rapporten från Socialstyrelsen.  Författarna arbetade var för sig ungefär två gånger i veckan 

och satt tillsammans och skrev två dagar varje vecka för att sammanfoga materialet.  Att båda 

deltog i samtliga intervjuer var av hög prioritet för att inte missa information. Under 

intervjuerna höll den ena i samtalet medan den andra agerade observatör och kunde komma 

med följdfrågor. Författarna ledde samtalet i två intervjuer var. När resultatet skulle 

färdigställas satt författarna tillsammans för att kunna ge varandra synpunkter och bekräfta 

varandras tolkningar på texten i intervjuerna och säkerställa att vi uppfattat dem på samma 



34 
 

sätt. Vi har olika mycket kunskap kring olika delar och områden vilket gör att vi kompletterat 

varandra.  

 

Avslutande reflektioner 

Efter att ha hört alla intervjupersoners historia får vi författare en förståelse för drogernas 

kraftigt beroendeframkallande egenskaper, och vi tänker att man kanske testar några gånger, 

av olika anledningar, men plötsligt är man fast i ett beroende och kan inte ta sig ur missbruket. 

Ända sättet att hålla sig drogfri måste vara att man aldrig provar ens den där första gången. 

Men eftersom alkohol är en stor del av sociala situationer i vårt samhälle blir det i princip en 

omöjlighet för de flesta. När det gäller alkohol är mångas önskan att kunna konsumera det 

med måtta för att passa in i sociala sammanhang, men alla människor verkar inte ha den 

förmågan på grund av bakomliggande faktorer som genetiskt och socialt arv. När man väl har 

utvecklat ett beroende verkar det vara oerhört svårt att bryta det mönstret. Beroendets styrka 

är så omfattande att det verkar slå allt, och det kan vara svårt att sätta sig in i detta när man är 

en person som inte har haft beroendeproblematik. Beroendet tillsammans med en 

problematisk anknytning till anknytningspersonen under uppväxten blir ett stort hinder i livet 

när man senare blir vuxen och förälder.  

När det gäller barn som är under utredning förstår man att socialtjänsten vill i det längsta ta 

beslut i samråd med barnets föräldrar. Men i vissa fall så är frågan: till vilket pris? Kärleken 

och bandet mellan förälder och barn beskrivs ofta som en av de starkaste krafterna som 

existerar. Efter att ha tagit del av tidigare forskning och genom denna studies resultat ser vi att 

många gånger kan inte ens kärleken till de egna barnen stoppa längtan efter drogen. Det säger 

något om hur skrämmande effekterna av droger och alkohol är.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor. 

 1. I vilken ålder är du? 

 2. Hur länge har du varit här på behandlingshemmet? 

 3. Vad är ditt huvudmissbruk? 

 4. Under hur lång tid har du missbrukat? 

 5. Har du barn? Hur många?  

Tema 1. Familjesituation. 

 6. Vilka familjemedlemmar har du vuxit upp med? 

 7. Hur bodde ni? Hus, lägenhet etc? 

 8. Vilken sysselsättning hade dina föräldrar/vårdnadshavare? 

 Tema 2. Skola och fritid. 

 9. Hur många år har du gått i skolan? (Vad var det som gjorde att du slutade?) 

10. Hade du några fritidsintressen? 

11. Hur såg kompiskretsen ut? Vilka umgicks du med? 

Tema 3. Uppväxt och uppfostran. 

12. Hur kunde en helt vanlig helg se ut i ditt hem under barndomstiden/tonåren. 

13. Vilken typ av relation hade du till dina föräldrar? ( Fysisk och psykisk närhet, kramar). 

14. Hur ser du på den uppfostran du fick? 

Tema 4. Föräldraskapet. 

15. Hur gammal var du när du fick ditt första barn? 

16. Har du idag en relation till barnets mor eller far? 

17. Hur har din relation till barnet sett ut från födelsen fram till nu? 

18. Kan du se någon koppling mellan den uppfostran du fick och den uppfostran du gett/ger 

dina barn? 

Tema 5. Reflektioner: då, nu och i framtiden.   

19. Vad tror du är de främsta anledningarna till att du är i den situation du är i, idag? 

20. Har du någon gång känt dig utanför och inte delaktig i samhället? (varit annorlunda). 

21. Tror du att du kommer att leva på ett annat sätt än så som du lever idag? Hur? 

 


