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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie baseras på intervjuer med tre mammor som missbrukat alkohol och 

droger men som numer är drogfri. Syftet var att undersöka dessa föräldrars upplevelse av hur 

deras barndom och sociala arv samt tidigare missbruk påverkat föräldraskapet och deras barn. 

Resultatet analyseras med stöd av tidigare forskning samt Bowlbys anknytningsteori. Mam-

morna beskrev att missbruket fyllde funktionen att fylla ett hål som uppkommit på grund av 

olika typer av obearbetade trauman under barndomen. Graviditeten blev en vändning mot 

drogfrihet, men alla mammor återföll i missbruk några år senare. Barnen var dock en drivkraft 

som behövdes för att åter komma till insikt om att leva drogfritt. Konsekvenser för barnen var 

otrygghet, separationer, att föräldrarna inte finns där känslomässigt, en kaotisk hemmiljö, 

ogynnsamma föräldraattityder i form av ilska samt psykiska problem, vilket bekräftas av tidi-

gare forskning. Insikten om missbrukets konsekvenser var dålig under tiden för missbruk men 

samtliga har efter behandling lyckats leva ett drogfritt liv, vilket gynnat barnens anknytning 

och relationen till föräldrarna. Det sociala arvet är ständigt närvarande i dessa personers liv. 

Att som barn vara utsatt för försummelse är sammankopplat med att utsätta sina egna barn för 

samma sak enligt tidigare forskning. Detta bekräftas i viss mån av mammorna men det finns 

även en strävan efter att vara den perfekta föräldern och att motverka det sociala arvet. Resul-

tatet visar att det finns annat än missbruk som påverkar föräldraskapet och relationen till bar-

nen, så som det sociala arvet, psykisk ohälsa, ekonomiska svårigheter, skilsmässor och sepa-

rationer. 
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Förord 

Att skriva denna uppsats har varit både intressant, roligt och lärorikt. Det har samtidigt varit 

en utmaning att belysa ett intressant ämne på ett sätt som ligger så nära sanning och verklighet 

som möjligt. Detta för att förmedla viktig kunskap till våra läsare. Vår uppsatshandledare för-

tjänar ett stort tack för bra feedback, suveräna tips och idéer samt en god hjälp med struktur 

och tidsplanering som fört vårt arbete framåt och har gett oss ett resultat vi är nöjda med. 

Den allra största förutsättningen för att denna uppsats över huvud taget blev en uppsats är 

dock förstås att tre fantastiska människor, med så mycket viktig erfarenhet och kunskap, låtit 

oss intervjua dem. Ni har storhjärtat delat med er av era livshistorier och vi är oändligt tack-

samma för att vi fick ta del av dem. Ett stort tack till er! Vi hoppas innerligt att ni upplever att 

vi lyckats förmedla era berättelser på ett rättvist och sanningsnära sätt utifrån vad ni berättat 

för oss. Ni har varit en otroligt viktig inspiration- och kunskapskälla för oss och säkerligen 

även för de som kommer att ta del av denna uppsats.  

 

Elin Jonsson och Linnéa Hamrin 
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Inledning 

Missbruk av droger eller alkohol förekommer i relativt stor utsträckning. Ungefär 3 procent 

av kvinnorna och 6 procent av männen i Sverige är alkoholberoende (Agerberg, 2004). Enligt 

hemsidan för Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, beräknades antalet 

tunga missbrukare, i Sverige till 26 000 personer 1998, vilket uppskattas vara detsamma som 

idag. Med tunga missbrukare menas de som har ett dagligt bruk. Ett större antal personer 

missbrukar droger, men inte dagligen. Till exempel använde 150 000 personer cannabis spo-

radiskt 2012 (CAN, 2014). En person som missbrukar är troligtvis lika angelägen om att bilda 

familj som andra människor. Kombinationen föräldraskap och missbruk är dock svår att för-

ena och problematisk både för barnet och föräldern (Bangura Arvidsson, 2003). Vad som av-

gör hur bra samspelet mellan barnet och föräldern och föräldraskapets kvalitét avgörs dock 

inte av mängden alkohol eller droger, utan snarare av konsekvenserna av användandet (Soci-

alstyrelsen, 2012). 

Att leva i en familj med missbruk är problematiskt på flera sätt. Förutom missbruket i sig kan 

även kriminalitet, psykisk ohälsa, hotfulla situationer samt oförutsägbarhet vara en del av bar-

nens och förälderns vardag. Ofta är föräldern även frånvarande från sina barn, antingen i fy-

sisk mening eller rent psykiskt frånvarande (Bangura Arvidsson, 2003). Enligt Socialstyrelsen 

(2011) kan barn i missbruksfamiljer tvingas ta ett större ansvar hemma än andra barn därför 

att föräldern inte klarar att ta sitt föräldraansvar. Det är även vanligt att föräldra-barnrelationer 

förs vidare från en generation till nästa, alltså det som ofta kallas det sociala arvet. Brodén 

(2004) hänvisar till studier som visar att föräldrars anknytningsmönster till sina egna föräldrar 

har betydelse för hur relationen till sina egna barn kommer att utvecklas. Även Bowlby (2010) 

menar att föräldrar som haft en problematisk och splittrad barndom är starkt benägna att ut-

veckla ogynnsamma föräldraattityder gentemot sina egna barn.  

Socialstyrelsen (2012) skriver med hänvisning till forskning att drygt hälften av de barn som 

lever i familjer med missbruk klarar sig utan negativa konsekvenser på sikt, vilket är viktigt 

att minnas. Avgörande är hur föräldern klarar att tillgodose sina barns behov, hur aktivt den 

missbrukande föräldern arbetar med sina problem samt hur föräldern förmår att se situationen 

utifrån barnens perspektiv. Precis allt i en familj med missbruksproblematik är inte problema-

tiskt för barnen. Förälderns missbruk går ofta i perioder, vilket gör att det i dessa familjer, 

precis som i andra, även förekommer värme, kärlek, omsorg och bra samspel mellan barn och 

föräldrar.  

Det finns mycket kunskap kring konsekvenser för barn som lever i familjer med missbruk 

samt risk- och skyddsfaktorer för barn som växer upp i en sådan miljö. Ur ett samhällsper-

spektiv lägger forskning även mycket fokus på vilka insatser som är bäst lämpade. Men hur 

mår föräldrarna? Hur upplever föräldrarna att deras missbruk påverkat relationen och samspe-

let mellan dem och barnen? För att skapa en större förståelse för detta undersöktes i denna 

studie hur relationen mellan barn och föräldrar påverkas av ett missbruk. Det var även intres-

sant att undersöka sambandet mellan förälderns barndom och dennes föräldraskap, det vill 

säga hur det sociala arvet påverkat föräldern. Denna studie antog därför en explorativ ansats 

vars syfte presenteras på nästkommande sida. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka numer drogfria föräldrars upplevelse av hur deras barn-

dom och sociala arv samt tidigare missbruk påverkat föräldraskapet och deras barn.  

- Hur beskriver föräldrarna sitt tidigare missbruk? 

- Vilken roll upplever föräldrarna att det sociala arvet har för missbruket och föräldraskapet? 

- Vilka konsekvenser upplever föräldrarna att deras barn drabbats av på grund av sitt tidigare 

missbruk, och hur har det påverkat relationen dem emellan? 

Avgränsningar 
Ämnet missbruk och föräldraskap är omfattande. Därför har vissa avgränsningar gjorts för att 

studiens resultat ska svara mot syftet på ett tydligt sätt. Ingen större tonvikt har lagts vid 

aspekten psykisk ohälsa, även om den tas med till viss del eftersom den ofta är nära samman-

kopplad med missbruksproblematik. Ingen vikt läggs heller vid behandling för missbruk eller 

behandlingsmetoder som avser att stärka anknytning mellan förälder och barn.  

Precisering av begrepp 
I diagnossystemet DSM-IV finns kriterier för missbruk och beroende. Dessa beskrivs nedan 

för att förklara vad begreppen innebär. Sedan beskrivs hur begreppen använts i denna studie. 

Missbruk enligt DSM-IV: minst ett av följande påståenden ska gälla under en 12-

månadersperiod. 1. Upprepad användning av en substans som leder till misslyckande att klara 

av sina skyldigheter i hemmet, skolan eller arbetet. 2. Att ha upprepat bruket i situationer där 

det medför stora risker för fysisk skada, exempelvis bilkörning eller i arbetslivet. 3. Att vid 

upprepade tillfällen ha haft problem med rättvisan, t.ex. polisen, till följd av missbruket. 

4. Fortsatt användning trots återkommande problem (Socialstyrelsen, 2007).  

Beroende enligt DSM-IV: minst tre av följande situationer ska gälla under en 12-

månadersperiod. 1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 2. Abstinenssymtom. 3. 

Intag i större mängd eller under längre tid än som avsågs. 4. Varaktig önskan eller misslycka-

de försök att minska intaget. 5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och 

hämta sig från bruket av alkohol eller narkotika. 6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fri-

tidsmässiga aktiviteter försummas. 7. Fortsatt användning trots fysiska eller psykiska skador 

(Socialstyrelsen, 2007). 

Missbruk: I denna uppsats används begreppet missbruk generellt när det gäller missbruk och 

beroende av alkohol och narkotika. Detta för enkelheten och läsbarhetens skull. 

Medberoende: Att vara medberoende handlar om att den som lever tillsammans med en miss-

brukare anpassar sitt beteende och personlighet efter den som är beroende. Detta i hopp om att 

kunna hjälpa personen. 

Litteratursökning 
Databasen Ebscohost samt Google Scholar har använts för att söka efter vetenskapliga artiklar 

(peer reviewed). De sökord som användes var ”parenting”, ”substance abuse” och ”attach-

ment”. Övrig litteratur har eftersökts via bibliotek samt Socialstyrelsen. Inspiration till littera-

tur och artiklar har även hämtats från tidigare skrivna uppsatser och avhandlingar. 
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Kunskapsöversikt 

Forskning inom missbruk och föräldraskap fokuserar till stor del på mamma-barn-relationen. 

Anknytningsteorin till exempel har kritiserats för den överdrivna betydelsen av moderns sam-

spel med barnet. Även faderns samspel med barnet har betydelse för barnens anknytning, som 

likväl till modern kan byggas även till fadern, beroende på hur fadern behandlar barnen (Bro-

berg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Bangura Arvidsson (2003) har i sin 

avhandling däremot fokuserat på papporna och deras upplevelser av sitt föräldraskap. Hon 

menar även att det finns många likheter och paralleller att dra mellan mödrar och fäders upp-

levelse av föräldraskap och missbruk, och att det är omgivningens förväntningar som styr hur 

de uttrycker sina upplevelser. Även El-Sheikh och Buckhalts (2003) studie visar att barns 

anknytning till både modern och fadern påverkas på samma sätt av deras missbruk. Detta ka-

pitel beskriver därför kunskap från forskning på både mödrar och fäder i syfte att belysa för-

äldraskapet utifrån bådas perspektiv. 

Barnet – en väg mot drogfrihet 

I en svensk studie (Trulsson, 2006) framställs föräldraskapet som en ”paketlösning” för den 

som vill bryta upp från missbruk. En missbrukande förälder vet att missbruk i regel är ofören-

ligt med föräldraskap. Förstagångsmammor talade om det väntade barnet som ”räddningen 

från missbruket”, samtidigt som de var medvetna om den stora risken att skada sitt barn i och 

med missbruket. Författaren konstaterar att graviditeten blev en klar vändning för dessa 

mammor, mot ett minskat eller kontrollerat missbruk av hänsyn till barnen. En internationell 

studie visar på att missbrukande mödrar ofta idealiserar bilden av möjligheten till föräldraskap 

innan de får barn. Trots detta uppvisar nyblivna missbrukande mödrar svårigheter att binda 

sig till barnet. En oförmåga att tolka spädbarnets signaler leder ofta till att det överges. Om-

händertagande av barn till missbrukande mödrar är också mycket vanligt (Dunn, Tarter, Mez-

zich, Vanyukov, Kirisci & Kirillova, 2002). 

Risken för återfall i missbruk är överhängande för en missbrukare. Det finns en ambivalens 

hos föräldern, som vet att drogerna kan vara en verklighetsflykt eller en strategi för att stå ut 

med olika problem (Bangura Arvidsson, 2003). Att få eller att ha barn kan för en person med 

missbruksproblem vara en drivkraft till drogfrihet, skriver Birgitta Hult i en FoU-rapport 

(2010). Hon menar att för dessa föräldrar är möjligheten att få utveckla relationen till barnen 

en drivkraft för föräldrar när de söker behandling. Författaren menar att barnens möjlighet till 

kontakt med båda sina föräldrar ska främjas, då det är viktigt ur ett barnperspektiv.  

Missbrukande föräldrars bild av sitt föräldraskap 

Hindberg (2006) pekar på ett antal faktorer som påverkar en missbrukares föräldraskap; att 

föräldern saknar hämningar och har dålig impulskontroll, förvriden verklighetsuppfattning 

och försämrad minnesförmåga, kraftiga humörsvängningar, är inställd på att tillgodose sina 

egna omedelbara behov, involverad i kriminella aktiviteter för att få pengar till alkohol eller 

droger samt att föräldern tar dåligt hand om sig själv, barnen och hemmet. Missbrukande 

mödrar har ofta en negativ bild av sig själva. De ser sig själva som ineffektiva och inkompe-

tenta, de tvivlar på sin förmåga att medverka i alla aspekter av sina barns liv och upplever sina 
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barn som krävande. Modern upplever även ångest och skuldkänslor inför de effekter hon ser 

att missbruket har på barnen (Dunn et al., 2002).  

Föräldrar som levt i missbruk men som lyckats bli drogfria vill skapa en tryggare tillvaro för 

sina barn. Även om de varit separerade från varandra under tiden för missbruksbehandling 

eller om barnen varit omhändertagna menar Hult (2010). Föräldrarna i hennes studie pratar 

om att det är viktigt för dem att ge barnen en trygg tillvaro med ett bra och ordnat boende. 

Utan detta försvåras umgänget med barnen och utveckling av relationen kan inte ske.  

Bangura Arvidssons (2003) studier av socialt utsatta fäder visar att de tidigare missbrukande 

papporna hade en stark längtan till ett vanligt ”Svenssons-liv”. Papporna kände en oro och 

skuld inför sina barn samtidigt som de såg deras erfarenheter som värdefulla, något som inte 

andra pappor har. De trodde sig kunna använda sina erfarenheter och kunskaper, för att hjälpa 

barnen om de senare börjar missbruka alkohol eller droger. Bangura Arvidsson (2003) konsta-

terar vidare att papporna var övertygade om att deras missbruk hade påverkat barnen negativt. 

Flera pappor uttryckte att de såg sig själva som en väldigt bra pappa medan de var i missbruk, 

men i efterhand som drogfri insåg de hur mycket skada barnen tagit av deras missbruk. En 

pappa letade efter fel på sitt barn för att hitta vad det var han som missbrukande pappa hade 

förstört. Skulden, det dåliga samvetet samt en känsla av att vilja kompensera för förlorad tid 

var centralt hos dessa pappor. 

Samspel mellan förälder och barn 

Missbruk hos föräldrar förknippas med minskade nivåer av kontroll och övervakning och in-

nebär sämre samspel mellan föräldrar och barn (Arria, Mericle & Winters, 2012). En stark 

och varm bindning mellan barn och föräldrar är förutom en förutsättning för barnens normala 

utveckling även ett bra skydd mot misshandel, övergrepp, vanvård och försummelse. Om an-

knytning inte kommer till stånd och det finns brister i samspelet under barnens första år bör 

det därför alltid ses som en varningssignal för att något inte står rätt till menar Hindberg 

(2006). Missbruk hos föräldrarna har en negativ inverkan på barnens förmåga att knyta an till 

dem. Anknytningen hos barn till en missbrukande förälder jämfördes i en kvantitativ studie 

med anknytning hos barn till en icke missbrukande förälder. Resultatet visade på en betydan-

de skillnad. En otrygg anknytning till föräldern har också koppling till andra aspekter så som 

sociala problem och attitydproblem hos barnen. Att ha en trygg anknytning till åtminstone en 

av föräldrarna är en skyddsfaktor för dessa barn (El-Sheikh & Buckhalt, 2003).  

Även Bowlby har pekat på denna betydelse. Han visar i en studie att barnen i sin inställning 

till nya människor och nya uppgifter reagerar på olika sätt beroende på relationen till sina för-

äldrar. Barn med trygg relation till båda föräldrarna var säkrast och duktigast medan barn utan 

trygg relation till någon av föräldrarna var minst säker (Bowlby, 2010). Anknytningen till 

barnen är ofta problematisk för missbrukande föräldrar, som förknippas med låg lyhördhet 

inför barnens behov (Dunn et al., 2002). Gällande anknytning kan det dock vara värt att näm-

na att anknytningsteorin har fått kritik för att den målat upp en överdriven bild av att barn är 

sårbara och sköra. Forskning visar på att barn har bättre förmåga än anknytningsteorin påstår, 

till att återhämta sig efter påfrestningar och en otrygg anknytning (Broberg et al., 2010).  
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Konsekvenser för barnet 

Konsekvenserna för barn av föräldrars missbruk är individuella (Socialstyrelsen, 2012). För-

utom de skador som kan uppkomma om mamman missbrukar under graviditeten, kan barnen 

även drabbas av sociala konsekvenser. De sociala konsekvenserna är det som fokus kommer 

att ligga vid i denna del.  

De konsekvenser som ett missbruk kan få ökar risken för misshandel och försummelse av 

barnen. Forskning visar på att kvinnor som missbrukar alkohol och opiater (heroin, morfin, 

metadon) snarare försummar barnen än utövar fysisk misshandel mot dem (Dunn et al., 2002). 

Hindberg (2006) påpekar dock att missbruk sällan ensamt är en tillräcklig förklaring till miss-

handel eller försummelse. Ofta är faktorer som dålig ekonomi och psykisk ohälsa även aktuel-

la, varför missbruket får mer allvarliga konsekvenser än om missbruket var den enda riskfak-

torn. Föräldrar med missbruksproblem kan i perioder fungera ganska bra och ha möjlighet att 

ta hand om barnen på ett bra sätt, men i återkommande perioder utsätts barnen för försummel-

se vilket utgör en risk för dem. Vilka de långsiktiga konsekvenserna för barnen bli beror på 

var och ens specifika risk- och anpassningsmönster. Socialstyrelsen (2012) konstaterar att 

ungefär hälften av barnen till missbrukande föräldrar klarar sig utan påtagliga negativa konse-

kvenser på sikt, troligtvis med hjälp av olika insatser från samhället.  En grundläggande faktor 

är hur missbruket påverkar föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns behov. En annan 

faktor är hur medvetet och aktivt en missbrukande förälder jobbar för att bli drogfri, liksom 

föräldrarnas förmåga att se på situationen utifrån barnets perspektiv (Socialstyrelsen, 2012).  

Att en förälder missbrukar kan innebära en kontinuerlig stress för barnen, beroende på miss-

brukets svårighetsgrad, missbruksfria perioder och återfall (Socialstyrelsen, 2012). Barn vars 

föräldrar missbrukar alkohol eller andra droger riskerar att utveckla känslomässiga störningar, 

beteendestörningar och sociala problem i större utsträckning än de barn som lever i familjer 

där missbruk inte förekommer. Barn till missbrukare riskerar även att drabbas av psykiska 

problem och har större sannolikhet att drabbas av en diagnostiserad psykisk störning än barn 

vars föräldrar inte missbrukar (Fals-Stewart & Kelley, 2004).  

I familjer där föräldrar har ett missbruk är hemmiljön ofta kaotisk och föräldrarna är väldigt 

oförutsägbara. Det kan leda till negativa konsekvenser för de barn som lever hemma. Studier 

har visat att föräldrar som missbrukar alkohol och andra droger har nedsatt föräldraförmåga, 

vilket förvärrar den redan kaotiska hemmiljön (Arria et al., 2012). Barn och unga med miss-

brukande föräldrar är ofta oroliga för föräldrarna och familjen. Barnen har också ofta ett ökat 

ansvarstagande över hem och syskon i större grad än barn till icke missbrukande föräldrar. 

Detta för att föräldrarna inte har förmåga, inte hinner och inte kan ta det ansvar de ska ta som 

föräldrar. Detta fenomen kallas destruktiv parentifiering och innebär att barn och unga har 

övertagit ett vuxenansvar i familjen, vilket kan innebära psykiska problem hos barnen. Samti-

digt kan detta i vissa fall ge en ökad tilltro hos barnen eller de unga till den egna förmågan att 

klara svårigheter (Socialstyrelsen, 2012). 

I missbruksfamiljer uppmanas barnen ofta från tidig ålder att inte prata om familjens problem. 

Även när barnen räknat ut att föräldrarna är missbrukare är det inte tillåtet att prata om det. 

Missbruket förnekas och hemlighålls för utomstående. För många barn utvecklas en känsla av 

rädsla och skam inför att andra familjer och samhället ska förstå vad som händer, samtidigt 
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som de önskar att någon kunde se och förstå deras situation. Upplevelsen av att ständigt känna 

sig utestängda och uteslutna gör att barn i missbruksfamiljer ofta känner sig oönskade och 

avvisade. Utöver en känsla av förlust av kärlek och tillit i familjen finns även en förlust av 

självkänsla och självförtroende hos barnen. Även en förlust av en ”normal” livsstil då barnen 

aldrig vet om det är säkert att ta hem kompisar eller inte. Oförutsägbarheten hos föräldrarna är 

ständigt närvarande. Barnen är ofta osäkra på saker som andra barn tar för givet (Kroll, 2004). 

När det gäller hur stora riskerna för barnen är beror det på hur allvarligt föräldrarnas missbruk 

är och om båda eller endast en av föräldrarna missbrukar. Med det inte sagt att det är givet att 

den förälder som inte missbrukar har en tillräckligt bra omsorgsförmåga (Hindberg, 2006). 

Studier visar att många barn känner sig övergivna, inte bara av den förälder som missbrukar 

utan även av den förälder som inte missbrukar. Missbruket kräver energi från hela familjen. 

Den andra föräldern är ofta upptagen med sin missbrukande partner och ger därför barnen 

mindre uppmärksamhet, tid och energi. Detta kan leda till att den andra föräldern inte heller 

ser barnens behov, vilket i sin tur gör att båda föräldrarna brister i omsorgen (Kroll, 2004). 

Alla föräldrar som missbrukar behöver dock inte brista i omsorgen till sina barn, vilket är vik-

tigt att minnas. Forskning säger att om föräldrarna genomgår behandling och blir drogfria ger 

det dem själva fördelar i form av bättre självkänsla och bättre kunskap och attityd i föräldra-

skapet (Kroll, 2004). Även barnen gynnas av drogfrihet då familjesituationen förbättras och 

de får ökad tilltro till familjemedlemmarna. Föräldrars återhämtning av missbruk förknippas 

med minskade psykiska symptom hos barnen och barnen visar även lägre nivåer av anpass-

ningsproblem än de barn vars föräldrar fortsatte sitt missbruk efter behandling (Arria et al., 

2012). 

Föräldrars egen barndom och det sociala arvet 

Under föräldraskapet aktiveras de egna erfarenheterna av att vara barn och hur relationen till 

de egna föräldrarna uppfattades. Att som förälder kunna identifiera sig med sina egna föräld-

rar gör troligtvis att denne försöker ge samma uppfostran till sina barn som de själva fått. Om 

förälderns erfarenheter med andra vuxna varit bra under barndomen, har föräldern en större 

chans att själv känslomässigt kunna leva sig in i sina egna barn. Det är vanligt att föräldra-

barnrelationer förs vidare från en generation till nästa, det som dock kan bryta överföringen är 

moderns självreflekterande förmåga. Förmågan att reflektera kring egna nära relationer hjäl-

per modern att observera sina barns emotionella tillstånd. Det hjälper även modern att se bar-

nen som personer med känslor och önskningar, vilket också underlättar barnens anknytning 

till föräldern och förälderns förmåga att ta hand om dem (Brodén, 2004).  

Även Trulsson (2006) visar på att förälderns egen uppväxt har betydelse för hur de själv han-

terar att bli föräldrar. Mammorna i studien berättade om en uppväxt kantad av social utsatthet 

i form av missbruk hos föräldrar, sexuella övergrepp och svåra upplevelser i samband med 

skilsmässor, föräldrars död och familjehemsplaceringar. Obearbetade trauman utgjorde en 

grogrund för missbruket. Mammorna hade få möjligheter att utveckla bra strategier för att 

hantera situationer utan att missbruka alkohol eller droger. Även studien av Dunn et al. (2002) 

visar på att moderns egna barndomsupplevelser av försummelse och vanvård är starkt sam-

mankopplade med försummelse av sitt eget barn. 
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Inom anknytningsteorin har starka samband kunnat påvisas mellan föräldrars anknytnings-

mönster till sina egna föräldrar, och deras barns anknytning till dem. Föräldrars anknytning 

till sina egna föräldrar påverkar alltså relationerna till de egna barnen (Orrenius, 2005). Bowl-

by (2010) menar även att kvinnor med erfarenheter av att deras föräldrar använt våld, anting-

en mot varandra eller mot dem som barn, är starkt benägna att utveckla ogynnsamma föräld-

raattityder gentemot sina egna barn. De behöver dock inte nödvändigtvis använda våld.  

I Bangura Arvidssons (2003) avhandling har pappor beskrivit att deras egna pappor fungerat 

som negativa exempel. De ser sina egna pappor som en kontrast till hur de själva vill vara. 

Trots sina försök till detta har papporna börjat missbruka. Hos de som inte växt upp i en fa-

milj med missbruk finns andra problem. Till exempel att föräldrarna varit frånvarande på 

grund av jobb eller annat, och att de som barn inte blev sedda. Detta ledde till en dålig själv-

känsla och ett sökande efter gemenskap i ”fel sorts” gäng som tonåring och vuxen. Flera av 

papporna hade även en rädsla för att det sociala arvet skulle föras ned till en tredje generation, 

att deras barn skulle ta efter deras missbruk så som de själva tagit efter sina föräldrar. 

Studier visar att moderns eget anknytningsmönster till sina föräldrar till stor del kan förutsäga 

om de egna barnens anknytning kommer att bli tryggt eller otryggt. Det finns dock kvinnor 

som trots ett otryggt anknytningsmönster får barn som blir tryggt anknutet, detta förmodligen 

på grund av kvinnans mognad under graviditeten (Brodén, 2004). Nedan beskrivs anknyt-

ningsmönster och anknytningsteorin mer utförligt. 

Teoretisk utgångspunkt 

För att skapa en förståelse samt för att fungera som ett stöd i tolkningen av empirin i denna 

studie används anknytningsteorin. Det är en teori med högt anseende i hela världen som är 

applicerbar på ämnet missbruk och föräldraskap, vilket visats i tidigare kapitel. I detta kapitel 

ges en fördjupad information om anknytningsteorin. 

Anknytningsteorin 
Anknytningsteorins upphovsman var John Bowlby (1907-1990). Han utvecklade anknyt-

ningsteorin på 60-talet. Kärnan i anknytningsteorin är att människan är en social varelse som 

behöver andra människor för att överleva. Anknytning sker instinktivt och automatiskt från 

barnens sida och grundar sig på fysisk närhet mellan barnen och föräldrarna eller anknyt-

ningspersonerna (Karlsson, 2012). Anknytning kan definieras som en funktion som är till för 

att ”skydda barnet mot inifrån eller utifrån kommande faror som hotar barnets överlevnad” 

(Broberg et al., 2006, s. 158). Författarna skriver att anknytning handlar om att barn ser utval-

da personer som källor till trygghet och beskydd i stunder då fara förekommer. Alla barn i alla 

kulturer, förutom barn med vissa neuropsykiatriska handikapp, knyter an till sina vårdnadsha-

vare. Det är förekomsten av regelbunden fysisk kontakt mellan förälder och barn som avgör 

om det kommer att utvecklas en anknytning eller inte. Det innebär att barn även knyter an till 

en vanvårdande förälder. Det är endast barn som gått från famn till famn utan att stanna i 

samma famn tillräckligt länge som inte skapar en anknytningsrelation. Att ett barn knutit an 

till sin förälder är dock inget bevis på att de haft det bra tillsammans. Hur barnens anknytning 

till föräldern utvecklas är beroende av vilken typ av omvårdnad barnet får. Förutsättningen för 



 

11 
 

att bli anknytningsperson är att ägna barnen den tid och omsorg de behöver. Barn utvecklar 

normalt sett anknytningsrelationer till flera personer, hur många beror på hur många personer 

de har en nära och regelbunden relation till. Ofta brukar det dock vara begränsat till fem per-

soner (Broberg et al., 2006).  

Om barnen inte får en längre sammanhållen period av sammanhängande kontakt med en eller 

ett par omsorgspersoner under det första levnadsåret kommer barnen senare i livet inte kunna 

utveckla anknytningsrelationer. Det är dock så att om barnen fått en chans att utveckla en an-

knytningsrelation men förlorar den, har dem trots allt skaffat sig förmågan att utveckla an-

knytningsrelationer till andra (Broberg et al., 2006), vilket är positivt för barnen. 

Trygg bas och inre arbetsmodeller 

Ett centralt begrepp i föräldraomvårdnad och anknytningsteorin är en trygg bas och en säker 

hamn. Båda platserna utgörs av föräldern (Karlsson, 2012). Från en trygg bas kan barnet ut-

forska världen. Barnet är sedan välkommet att återvända till en säker hamn för att få fysisk 

och känslomässig näring, bli tröstat och lugnat. Med stigande ålder går barnet allt längre bort 

från basen. Ju mer barnet litar på att basen är trygg och kan ge det gensvar barnet har behov 

av vid återvändandet, desto mer tar barnet den trygga basen för given. Barnet blir också mer 

självständig och känslomässigt stabil (Bowlby 2010). 

Ett annat viktigt begrepp är inre arbetsmodeller. Dessa byggs upp genom den anknytning som 

barnen har till sin förälder och speglar vad barnen har upplevt i kontakten med denne. En inre 

arbetsmodell byggs upp genom en händelse som upprepas gång på gång. Barnen kan sedan 

förutsäga förälderns beteende genom sina inre arbetsmodeller. De inre arbetsmodellerna an-

vänds sedan genom hela livet genom att fungera som prototyper för sociala relationer och 

situationer. Varje ny relation prövas mot de inre arbetsmodellerna vars kvalitet och innehåll 

påverkar barnens framtida relationsutveckling (Karlsson, 2012). 

Anknytningsmönster 

Forskning om relationer mellan föräldrar och barn har visat på hur spädbarn knyter an till sina 

mödrar beroende på hur de blivit behandlade (Orrenius, 2005). Forskningen ledde fram till 

olika anknytningsmönster som speglar vad barnet har varit med om i kontakten med föräld-

rarna. Detta mönster byggs upp redan under det första levnadsåret och styr barnets förvänt-

ningar på relationerna till andra människor (Karlsson, 2012). Det som har betydelse för om 

barnet utvecklar en trygg eller en otrygg anknytning är föräldrars lyhördhet för barnets signa-

ler och förutsägbarhet i sina egna reaktioner på dessa signaler (Broberg et al., 2006). Tre typer 

av anknytningsmönster redovisas nedan.  

Trygg anknytning 

För att spädbarnet ska kunna använda föräldern som en trygg bas måste det ha haft tillräcklig 

erfarenhet av att föräldern hört, förstått och velat hjälpa barnet. Ca 60-70 % av spädbarn visar 

en trygg anknytning till åtminstone en av sina föräldrar (Broberg et al., 2006). Det som känne-

tecknar trygg anknytning är att barnet söker närhet när det känner sig otryggt. I andra situatio-

ner kan barnet leka och utforska omgivningen samt dela känslomässiga upplevelser med 

andra. Föräldrarnas omsorg innebär förutsägbarhet och lyhördhet. Den trygga hamnen finns 

alltid där och det litar barnet på (Broberg et al. 2006; Karlsson, 2012). 
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Otrygg men organiserad anknytning 

Karlsson (2012) skriver att föräldrar till barn med otrygg anknytning är mindre förutsägbara 

och mindre lyhörda för sitt barn än vid trygg anknytning. Detta gör att barnets nyfikenhet på-

verkas negativt därför att barnet inte kan lita på att föräldern är tillgänglig när barnet behöver 

den. Nedan presenteras de två olika anknytningsmönster som har kunnat urskiljas här; undvi-

kande anknytning och ambivalent anknytning:  

Undvikande anknytning förekommer när barnet inte visar något behov av föräldern som en 

trygg bas menar Karlsson (2012). Föräldrarna tycker inte om att barnet är behövande och ger 

inte barnet fysisk närhet vid situationer då barnet känner sig otryggt. Undvikande anknytning 

kännetecknas enligt Broberg et. al (2006) av att barnet undviker kontakt med föräldern då 

denne återkommer efter en stunds separation.  

Ambivalent anknytning utvecklas i relationer mellan barn och föräldrar där förälderns beteen-

de är mer oförutsägbart. Föräldern är tillgänglig ibland men ibland inte och barnet har svårt att 

läsa av föräldern. Samspelet sker på förälderns villkor. Ambivalent anknutna barn utvecklar 

dålig självkänsla därför att de inte kan lita på sin förmåga att påverka omgivningen. Barnet 

kan antingen dra sig undan föräldern eller så klamrar det sig fast vid denne för att signalera att 

anknytningsbehovet är uppskruvat till max (Karlsson, 2012). 

Desorienterad anknytning 

Samspelet mellan barn med desorienterad anknytning och deras föräldrar bygger oftast på 

rädsla. Barnet har behov av tröst och skydd men den person som kan erbjuda det är samma 

person som väcker rädsla. Barnet blir förvirrat och kan inte hantera denna konflikt som skapas 

i samspelet. Detta anknytningsmönster är mycket problematiskt eftersom barnet antingen an-

passar sig helt till andras behov och utvecklar ett falskt själv, eller också tvingas barnet ge upp 

föreställningen om en skyddande förälder. Barnet får då en bild av andra människor som opå-

litliga och måste därför vara på sin vakt. En desorienterad anknytning beror ofta på social 

utsatthet i olika former samt dåligt socialt stöd av omgivningen så som att föräldrarna miss-

brukar eller att föräldrarna mår psykiskt dåligt. Det kan också bero på att föräldrarna har svåra 

obearbetade upplevelser som gör att de feltolkar sitt spädbarns signaler och reagerar på dem 

med aggressivitet eller rädsla. Istället för att känna sig beskyddat känner sig barnet hotat av 

föräldern. Den allvarligaste formen av desorienterad anknytning innehåller moment av för-

summelse eller misshandel (Karlsson, 2012). 

Separationer 

Utifrån anknytningsteorin kan en förståelse kring separationsångest hos barn skapas menar 

Bowlby (2010). En separation från en förälder, även ett hot om separation och/eller övergi-

vande, skapar förutom svår ångest också stark och intensiv vrede. Vreden har funktionen att 

avstyra att föräldern förverkligar hoten, men vreden kan lätt spåra ur. Återkommande separa-

tionsångest hos barnet påverkar barnets anknytning till föräldern. 

En separation från sina föräldrar är smärtsamt för barn, speciellt för barn under tre år. Barns 

reaktioner brukar ske i tre olika faser; protest, förtvivlan och losskoppling. I protestfasen vill 

barnet till varje pris tillbaka till sin anknytningsperson. Sedan går barnen över till fasen om 

förtvivlan. Barnen uttrycker då känslor av hopplöshet, tillbakadragenhet och sorg. Avgörande 
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för barnens långsiktiga utveckling är om föräldern kommer tillbaka inom några månader eller 

inte och hur föräldern då hanterar barnens reaktioner. Den sista fasen, losskoppling, handlar 

om förälderns återvändande och är den fas som orsakar störst svårigheter. Begreppet loss-

koppling innebär att barnen delvis kopplat loss anknytningen till föräldern. När barnen träffar 

föräldern igen är det vanligt att barnen beter sig som att det inte känner igen föräldern och 

relaterar till föräldern som en främling. Detta på grund av att barnen, vid en långdragen sepa-

ration, har trängt undan smärtsamma känslor för att överleva separationen. När barnen relate-

rar till föräldern som främling kan en vardaglig relation upprätthållas. Detta brukar dock vara 

svårt för föräldern som är van vid att ha ett känslomässigt djup med sitt barn. (Broberg et al., 

2006). 

Metod 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens genomförande gällande insamling av empiriska data, urval, 

analys och tolkningar. Kapitlet avslutas med några reflektioner kring etiska frågor samt en 

metodologisk diskussion med fokus på trovärdighet. 

Tillvägagångssätt 

Kvalitativ metod användes i denna studie. Kvalitativ metod lämpar sig bra för studier som 

syftar till att undersöka hur människor uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och där ett 

tolkande synsätt används (Bryman, 2002). Arbetet har genomförts med ett abduktivt an-

greppsätt som innebär en möjlighet att under arbetets gång pendla mellan helhet och del och 

mellan olika synvinklar i tolkningsarbetet. En abduktiv ansats kan sägas vara en kombination 

mellan induktion och deduktion och låser inte forskaren på samma sätt som att arbeta induk-

tivt eller deduktivt (Patel & Davidsson, 2011). Insamlandet av empiri, genomgång av teori 

och tidigare forskning, samt analysarbete har därmed pågått parallellt till största delen i denna 

studie. På grund av uppsatsskrivandets tidsbegränsning och att intervjuerna blev uppskjutna 

ett flertal gånger på grund av återbud, insamlades dock fakta till den övervägande delen av 

kunskapsöversikten och teorin innan intervjuerna genomfördes. Intervjuguiden (se bilaga 2) 

sammanställdes dock med intervjufrågor och teman utifrån syftet med studien. Detta innan det 

undersöktes vad tidigare forskning kommit fram till på området missbruk och föräldraskap. 

Efter att de tre intervjuerna genomförts analyserades dessa och jämfördes med varandra. Re-

sultaten har jämförts och tolkats med hjälp av tidigare forskning och anknytningsteorin. Ut-

ifrån detta har resultatet av studien diskuterats, vilket presenteras i studiens sista avsnitt, av-

slutande diskussion. 

Urval och bortfall 

Urvalet gjordes med en form av bekvämlighetsurval som Bryman (2002) kallar snöbollsurval. 

En person som har kontakt med föräldrar som har missbrukat ombads höra sig för om någon 

av dessa kunde tänka sig att delta. Detta resulterade i att två personer, en man och en kvinna, 

kontaktades av författarna till denna studie och gavs mer utförlig information om syftet med 

studien. Båda var intresserade av att delta. Mannen fick förhinder varje gång tid för intervjun 

bokats. Studiens tidsbegränsning gjorde att en intervju med honom inte hanns med och utgör 

därmed ett bortfall. Under studiens gång medverkade författarna till denna studie i ett före-

ningsmöte i ett annat sammanhang, ej i syfte att rekrytera intervjupersoner. Av en tillfällighet 



 

14 
 

erbjöd sig en av de andra deltagarna i mötet att ge ut sitt telefonnummer om frågor fanns. Det-

ta efter att information getts om ämnet för vår studie, på förfrågan från mötesdeltagarna. Då 

mer material behövdes till studien eftersöktes fler intervjupersoner. Denna kvinna var en 

drogfri missbrukare och förälder och kunde tänka sig att intervjuas. Efter intervjun erbjöd sig 

denna kvinna även att höra sig för efter fler lämpliga personer som kunde tänkas medverka i 

vår studie, vilket gav oss vår tredje intervjuperson, ännu en kvinna. 

Intervjuer 

Tre semistrukturerade intervjuer har genomförts med hjälp av en intervjuguide med olika te-

man. Två av intervjuerna varade i drygt en timme medan en av intervjuerna varade i drygt två 

timmar. Två av intervjuerna genomfördes på, en för intervjupersonen neutral plats, där risken 

för att bli störd var minimal. Dessa intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Den tredje 

intervjun genomfördes via dator och en webbkamera då det geografiska avståndet var för 

långt för att kunna genomföras via en träff. Intervjun spelades då in med hjälp av en 

smartphone. Båda författarna till denna uppsats var med vid de två första intervjuerna medan 

den sista intervjun genomfördes av endast den ena eftersom det inte gick att hitta en tid då alla 

hade möjlighet. Då båda författarna medverkade hade en den inledande informationen om de 

fyra etiska principerna, men under intervjun var båda med i samtalet och ställde frågor.  

I två av intervjuerna fanns informationsluckor, varför intervjupersonerna kontaktades och 

ombads förklara några saker via mail. Svaret har vävts in i presentationen av det empiriska 

materialet. En av intervjupersonerna önskade få ta del av hur intervjumaterialet presenteras 

innan studien färdigställts. Därför har respondentvalidering genomförts till förmån för denna 

person. De övriga intervjupersonerna efterfrågade inte detta. 

Analys 

Intervjutranskriberingarna har analyserats med inspiration av den metod som Kvale och 

Brinkmann (2006) beskriver och kallar för meningskoncentrering. Metoden innebär att inter-

vjupersonernas yttranden dras samman till kortare formuleringar där huvudinnebörden i me-

ningen ska framgå. Ljudfilerna har genomlyssnats ett flertal gånger och transkriberats nog-

grant. Transkriberingarna lästes igenom noggrant ett flertal gånger. Sedan togs särskilt intres-

sant information ut, kortades ned, delades in och sammanställdes i kategorier utifrån syftet 

och frågeställningarna. Härifrån fortsatte analysarbetet och texten tolkades mer grundligt för 

att än en gång plocka ut det som var mest relevant. På detta sätt analyserades intervjutranskri-

beringarna först var för sig, för att sedan jämföras med varandra. På så sätt togs gemensamma 

kategorier ut, för att den insamlade empirin skulle hänga ihop på ett bra sätt och för att kunna 

urskilja likheter och skillnader i olika kategorier i intervjupersonernas berättelser. Utifrån ka-

tegorierna togs lämpliga teman ut, som låg i linje med studiens syfte. Under arbetet med att 

sammanväva alla tre intervjuer under varje tema fortgick analysarbetet i den mening att lyfta 

ut det som var relevant för studiens syfte. Resultatet av intervjuerna presenterades sammanfat-

tande under varje tema, med styrkande citat som var relevanta för det som skulle belysas. 

Forskningsetiska reflektioner 

Att delta i en sådan här studie kan väcka obehag eftersom känsliga ämnen tas upp. Hänsyn har 

därför tagits till det som krävs enligt de fyra etiska forskningsprinciperna enligt Vetenskaps-
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rådet (2002); konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt informationskra-

vet. Detta genom att ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut i god tid innan intervjun 

samt att samma information togs upp muntligt innan intervjun påbörjades. Detta var viktigt då 

det är ett känsligt ämne som studeras och intervjupersonerna skulle ges möjlighet att kunna 

dra sig ur om de under studiens gång skulle känna att de drabbats av negativa effekter av del-

tagandet. För vidare beskrivning kring vad dessa krav innebär, se bilaga 1. 

Hänsyn har tagits till forskningsnyttan kontra intervjupersonernas välbefinnande. Alla delta-

gare uttryckte att deras deltagande kändes viktigt därför att de också ville nå ut med deras 

livserfarenheter för att öka på förståelsen och kunskapen hos andra i samhället, så att dessa 

med större förståelse kan hjälpa andra i liknande situationer. Även om deltagandet var på in-

tervjupersonernas villkor var det känsligt att lyfta vissa ämnen. Trots detta är upplevelsen att 

intervjupersonerna tyckte det var ärofyllt att få delta. 

Att snöbollsurval (Bryman, 2002) använts som urvalsmetod i letandet av intervjupersoner 

betyder att den person som ombetts fråga sina kontakter om det finns någon som kan ställa 

upp på intervju, alltså vet vilka personer som ingår i studien. Intervjupersonerna var dock 

medvetna om detta, de kunde därför ta ställning till om detta påverkar deras val att delta eller 

inte. 

Namnen i presentationen av resultatet är fingerade för att säkra personernas anonymitet. 

Namn på personer, platser och orter är både i beskrivning och citat ändrade eller borttagna ur 

materialet. En av intervjupersonerna berättade en del om de kulturella skillnader som har be-

tydelse för hennes uppväxt och även i aspekten av det sociala arvet, då hennes föräldrar kom 

från två andra länder än Sverige. För att läsaren ska få en bra uppfattning om vilka dessa kul-

turella skillnader var, har namnen på dessa länder fått stå kvar och inte fingerats. Detta kan 

förstås öka risken att intervjupersonen identifieras, men då intervjupersonen godkänt att de 

rätta namnen på länderna används ansågs det som viktigt att ha med för förståelsens skull. 

Metodreflektion 

Då syftet var att studera individers upplevelse av missbruk och föräldraskap bedömdes kvali-

tativ forskningsmetod som lämplig (Bryman, 2002). Att använda sig av semistrukturerade 

intervjuer gav en möjlighet att fokusera på intervjupersonernas livsberättelser och upplevelser 

utan att styra dem alltför mycket. Intervjun tilläts ett mer samtalsliknande klimat istället för ett 

klimat där en frågar och den andre svarar. Den semistrukturerade intervjun gav ett stöd för 

intervjuarna att hålla fokus på det som var syftet med studien samtidigt som det öppnade upp 

för följdfrågor och att fånga upp intressanta ämnen som intervjupersonen kom in på.  

Två av intervjuerna genomfördes på en neutral plats där risken för att bli störd minimerades. 

Detta var viktigt eftersom intervjupersonerna då kunde känna sig trygg att i samtalet även 

prata om känsliga saker och ändå garanteras anonymitet. En av intervjuerna genomfördes via 

webbkamerasamtal. Det var inget optimalt sätt att genomföra intervjun på då internetupp-

kopplingen fungerade otillfredsställande och samtalet bröts några gånger. Detta påverkade 

naturligtvis innehållet i intervjun. Att träffas för att genomföra intervjun var dock inte möjligt 

på grund av det geografiska avståndet. Att ändå genomföra intervjun och använda materialet 

bedömdes som viktigt då fler deltagare till studien inte fanns att tillgå. Det material intervjun 
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gav var dessutom väldigt användbart. För att fylla kunskapsluckorna som denna intervju inne-

höll fick intervjupersonen svara på fler frågor via mail, för att förklara vissa delar. Personen 

fick även genomföra respondentvalidering vilket anses kunna kompensera för att intervjutill-

fället innehöll störningsmoment.  

Reliabilitet och validitet 
När det gäller kvalitativ forskning finns alternativa begrepp att använda sig av i bedömningen 

av studien istället för reliabilitet och validitet. Bryman (2002) benämner begreppen trovärdig-

het och äkthet. Trovärdighet består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlig-

het samt möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitligheten stärks genom att resultaten 

rapporteras till de personer som medverkat i studien för att bekräfta att tolkningarna är riktiga. 

Detta har gjorts i ett fall av tre, i och med den nämnda respondentvalideringen. Denna person 

hade inga synpunkter. Övriga två deltagare hade inga sådana önskemål.  

När det gäller överförbarhet menas hur pass överförbara resultaten är till andra liknande kon-

texter och situationer (Bryman, 2002), det vill säga hur pass generaliserbara resultaten är. Den 

presenterade kunskapsöversikten, som även innehåller internationell forskning, visar på flera 

förhållanden rörande föräldraskap och missbruk som kommer igen i intervjupersonernas be-

rättelser. Resultatet bekräftar därmed tidigare forskning, vilket visar på att resultaten är över-

förbara till andra liknande kontexter. Resultaten är dock knutna till personernas livsberättelser 

vilka på så sätt gör dem unika och ej generaliserbara i statistisk mening, då intervjupersonerna 

inte heller är slumpmässigt utvalda (Kvale & Brinkman, 2009). Detta har dock aldrig varit ett 

syfte med denna studie, varför det inte anses relevant att generalisera. För att ändå upprätthål-

la överförbarhet har fylliga beskrivningar av intervjupersonernas kontext gjorts, för att under-

lätta bedömningen om hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2002). 

Även Kvale och Brinkman (2009) beskriver att intervjustudiers generaliserbarhet, i något de 

kallar analytisk generalisering, innebär att en bedömning görs gällande vilken mån resultaten i 

studien kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Denna bedömning lig-

ger enligt författarna i läsarens händer och blir hjälpt av bra kontextuella beskrivningar av 

intervjustudien, varför detta gjorts i detta kapitel. 

I beskrivningen av det tillvägagångssätt och den metod som använts i denna studie har trans-

parens eftersträvats, vilket innebär noggranna och tydliga beskrivningar av hur studien ge-

nomförts. Detta ger granskaren en möjlighet att avgöra studiens pålitlighet. Genom att i så 

stor utsträckning som möjligt reflektera över hur förförståelse och andra personliga värdering-

ar kan påverka studiens genomförande och resultat, har en strävan funnits att undvika att des-

sa aspekter påverkat intervjuerna, tolkningarna av dessa samt studiens resultat. Trots en med-

vetenhet om svårigheterna att i samhällelig forskning uppnå fullständig objektivitet, ger dessa 

reflektioner en möjlighet att säkerställa att författarna agerat i god tro. Detta i syfte att kunna 

styrka och konfirmera resultatet av studien (Bryman, 2002). 

Ansvarsfördelning 
Arbetet med uppsatsen har i största möjliga mån genomförts genom samarbete mellan båda 

författarna. Metod för studien diskuterades och beslöts om gemensamt, men författandet av 

metodkapitlet gjordes av Linnéa. Den sista av tre intervjuer genomförde Elin på egen hand. 

Linnéa har transkriberat en intervju medan Elin har transkriberat två. Avslutande diskussion 
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har Linnéa skrivit, även om diskussionerna kring avsnittet gjordes gemensamt. Även om skri-

vandet har delats upp i vissa delar har ett delat författarskap inneburit att författarna komplet-

terat varandra och fungerat som varandras korrekturläsare. Även att författarna haft ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot varandras synpunkter under studiens genomförande medförde en 

god arbetsprocess och ett bättre resultat än om studien gjorts av endast en författare. 

Intervjuerna 
För att ge en bra och tydlig överblick av intervjupersonernas livsberättelse ges till en början 

en kortfattad bakgrundsinformation om dem. Sedan presenteras resultatet av intervjuerna un-

der rubriker som representerar fem teman. 

Presentation av intervjupersoner 

Christina är 40 år gammal. Christina började missbruka vid 13 års ålder, i huvudsak har hon 

använt alkohol och amfetamin. Christina har tvillingar i mellanstadieåldern. Pappan till bar-

nen har ingen missbruksproblematik. De separerade när barnen var tre-fyra år gamla. Idag har 

Christina varit drogfri i fyra år men är inte helnykterist. För ungefär ett år sedan fick hon dia-

gnosen bipolär sjukdom. 

Mona är 54 år gammal. När Mona var 13 år började hon missbruka alkohol och droger. Hon 

har sex barn i åldrarna 15-34 år, med tre olika män. Papporna till Monas fem första barn hade 

ingen missbruksproblematik menar Mona. Pappan till hennes yngsta barn har missbrukat dro-

ger i perioder under dotterns uppväxt. Mona själv har varit helt drogfri i 16 år. 

Hilma är 68 år gammal. Hon har fyra vuxna barn i åldrarna 42-51 år med två olika män. Hil-

ma debuterade med alkohol i 13-årsåldern och missbrukade alkohol under tonåren. Hilma 

beskriver att hon i trettioårsåldern började använda amfetamin istället för alkohol. Missbruket 

fortgick under barnens uppväxt. Pappan till fjärde barnet var även han i missbruk. Hilma har 

varit nykter och drogfri i 24 år. 

Det sociala arvets betydelse 

De tre kvinnorna har vuxit upp under olika typer av hemförhållanden, men alla beskriver att 

miljön på ett eller annat sätt var dysfunktionell. Christina beskriver att hon kommer från en 

missbruksfamilj och att hon har vuxit upp under skumma förhållanden. Båda hennes föräldrar 

var sjuka i missbruk och psykisk ohälsa. Föräldrarna separerade när Christina var nio år 

gammal och hon hade efter det ingen kontakt med sin pappa utan bodde med sin mamma. 

Mamman missbrukade alkohol och tabletter men skötte ändå sitt arbete. Christina och hennes 

syster skulle vara tysta och ordentliga, deras uppgift var att se till att det inte blev bråk hem-

ma. Om de skrattade och hade kul kunde deras mamma bli arg. Christina beskriver att hennes 

mamma ibland fick enorma utbrott. 

”Hon fick ju såna här enorma utbrott där hon liksom, alltså jag vet inte. Hon måste ju ha varit påtänd 

eller någonting men alltså hon skrek och sparkade och ville dö och liksom hotade med att hänga sig 

och. Eller så var hon slamsfull, vilket nästan var ännu värre. Och såhär, ni vet, äckligt medgörlig. Som 

man känner att någonting inte är rätt. Så vi lärde oss att anpassa oss ganska tidigt.” (Christina)  

Hilma beskriver att hon inte kommer från en missbruksfamilj och menar att hon inte hade en 

taskig barndom på det viset. Rent materiellt tycker hon att hon var ganska bortskämd och hon 
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fick ofta det hon ville. Hon beskriver dock att det blev fel rent känslomässigt och att hon har 

en känslomässig störning med sig från sin barndom. Detta på grund av att det inte pratades om 

känslor i Hilmas familj, för pratas det inte om det så finns det inte. Om Hilma var rädd fick 

hon höra att hon inte skulle känna så och därför blev det viktigt för henne att stänga känslorna 

inne eller hålla dem borta. Hilma menar att detta ledde till att hon blev känslomässigt handi-

kappad, vilket späddes på av hennes missbruk som gjorde henne ännu mer avstängd. 

”Det som var fel, det var det här med mitt känsloliv. Jag kände mig, ofta så kände jag mig ensam och 

otrygg och rädd. Och jag fick för det mesta, nästan, för det mesta fick jag höra att det finns ingen an-

ledning att känna så. Och får ett barn höra det tillräckligt många gånger så tror ju barnet att det är fel 

på barnet, och så blev det för mig.” (Hilma)  

Även Mona beskriver att hon inte kommer från en missbruksfamilj. Att hennes pappa drack 

alkohol ofta var mer kulturellt betingat menar Mona, eftersom han var italienare. Mona menar 

dock att hennes föräldrar var väldigt dysfunktionella på olika sätt. Mona bevittnade våld 

hemma. 

”Alltså jag fick ju se hur min farsa slog min morsa. När jag satt och tröstade henne när hon var ledsen 

då röck han mig ifrån henne.” (Mona) 

Hennes föräldrar skildes när Mona var i femårsåldern och hon bodde sedan med sin pappa och 

storebror, ett år i pappans hemland Italien och sedan i en svensk storstad. Mona fick redan 

som sjuåring ta den roll och det ansvar för hemmet som en kvinna i det italienska hemmet på 

60-talet förväntades göra.  

”Farsan hade fått för sig att som tjej skulle man gå omkring i plyschklänningar och laga mat och baka 

kakor. Och jag var ju liksom sju år när jag kom dit.” (Mona) 

Att bli utnyttjad och att söka bekräftelse 

Mona beskriver att hennes pappa var väldigt sexfixerad och att hon har vuxit upp i en över-

sexuell miljö. Hennes pappa utsatte henne aldrig för några övergrepp fysiskt, men hennes 

bror, som också påverkades av den översexuella miljön, gav sig på henne. Mona kan se i sin 

bror hur det sociala arvet påverkade honom, och använder det som en förklaring till varför 

han utnyttjade henne sexuellt. Hon förstod redan som 13-åring att detta inte var någon bra 

miljö att leva i och lyckades då rymma därifrån. Mona bodde efter det i olika fosterhem i 

Norrland och beskriver att hon själv uppsökte och valde själv att bo som fosterbarn hos byns 

värsta alkoholister. Där blev hon fortsatt utnyttjad sexuellt. 

”[…] alltså det var rätt snuskigt att bo där. De tyckte att de kunde låna ut mig till sina manliga bekanta 

som behövde nån...” (Mona) 

Mona pratar om ett bekräftelsebehov i unga tonår i samband med att hon blev sexuellt utnytt-

jad, vilket även följde med henne senare i vuxenlivet då hon blev förälder. 

”Och jag var 13-14 år och hade ett enormt behov av bekräftelse. Se mig, hör mig, ta på mig, krama 

mig. Så dom stunder jag låg där så fick jag ju den bekräftelsen. Nån som tyckte jag var bra i alla fall 

för en liten stund. […] (Mona) 

Christina berättar också om att hon som vuxen har ett bekräftelsebehov. 

”Alltså vad jag än gör, även om jag kanske vet att jag liksom gör det bra så vill jag ändå att någon be-

kräftar mig hela tiden. Att jag gör ett bra jobb liksom.” (Christina) 
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Alla såg men ingen gjorde något 

Alla tre kvinnorna vittnar om att omgivningen såg att de hade problem när de var barn men 

ingen gjorde något. Ingen anmälde till socialtjänsten eller andra instanser om att de behövde 

hjälp. Christina berättar om detta. 

”Det finns en bild på mig, där jag är helt genomskinlig också hade jag långt blont hår och liksom såhär 

mager och stora lila ögon, jag såg ut som en jävla panda. Och lärare liksom såg, alltså de, jämt ledsen 

och jämt såhär gråt, men det var ingen som...” (Christina) 

Att se likheter och bryta mönstret 

Det sociala arvet är något alla tre kvinnorna upplever att de på ett eller annat sätt har påver-

kats av som vuxen. Ett exempel är svårigheter i relationer, som Christina uttryckligen beskri-

ver. 

”Det är inte lätt, relationer är det svåraste som finns tycker jag. Speciellt då om man har lite trasig 

bakgrund.” (Christina) 

Kvinnorna tror också det sociala arvet gått vidare till deras barn. Hilma pratar om att hon har 

fört över den känslomässiga störningen hon har med sig från sin barndom på sina barn.  

”Men samtidigt så hade jag ju den här känslomässiga störningen med mig hemifrån. Det är klart att 

jag förde den vidare på mina barn. Att när, om de var rädd eller arg eller så, så tyckte jag väl i stort 

sett att det fanns ingen anledning att vara det. Det är ju det som är det sociala arvet.” (Hilma) 

När Christina pratar om sin egen mammas föräldraskap drar hon också likheter till sitt föräld-

raskap när hon var nybliven mamma. 

”[…]fast tyvärr så var det ju fler arg, hon var arg. Jätteofta! Precis som jag själv kan känna igen mig 

själv i början att jag hade inget tålamod och det finns liksom inte utrymme för barn att få vara barn.” 

(Christina) 

Alla tre kvinnor beskriver att de på något sätt försöker motverka det sociala arvet. Ingen av 

dem vill att barnen ska få en uppväxt liknande deras egen. Både Christina och Mona beskriver 

att de är rädda för att deras barn ska hamna i samma situation som de själva har varit i.    

”För min största skräck har ju varit att de skulle bli som jag!” (Mona) 

Christina beskriver att ett av hennes barn har kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin. Det-

ta på grund av att barnet är lite krångligt, som Christina själv beskriver det, men även på 

grund av att psykisk ohälsa är ärftligt och hon och barnens pappa vill att barnet ska få hjälp så 

fort som möjligt för barnets egen skull om så är fallet. Christina har alltid varit orolig över hur 

barnen mår och har bland annat tagit upp det med olika psykologer. Hon beskriver dock att 

ingen har varit orolig för att barnen inte mår bra, vilket får Christina att förstå att de kanske 

inte har det så dåligt trots allt.  

”… jag har ju tagit upp det med terapeuter och med psykologer och liksom allt möjligt, hur mår bar-

nen. Och nu på BUP var de inte heller oroliga liksom så att. Jag tror att de har det nog ganska bra.” 

(Christina) 

Mona beskriver att hon lovade sig själv att hennes barn aldrig skulle utsättas för en värld med 

droger, efter att ha varit i olika familjehem där barnen utsattes för en sådan miljö. Hon beskri-
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ver också att hon trodde att om hon gjorde raka motsatsen till hur hennes föräldrar uppfostrat 

henne skulle hennes barn få ett bra liv. Det var dock svårt utan sunda förebilder att utgå ifrån. 

”I början gjorde jag det ganska enkelt och tänkte att nä, men dom gjorde så och då ska jag göra si. Och 

det blir ju inte rätt det heller. Och eftersom jag inte hade några… sunda förebilder. […] Ja och jag har 

nog gjort som mina egna föräldrar, alltså som min farsa som pekar med hela handen och... Fast jag 

inte har märkt att jag har gjort det. Men jag tror att jag har gjort det ändå för man är så präglad av det 

man är uppväxt med.” (Mona) 

Hilma beskriver också att hon har varit rädd för att även hennes barn ska hamna i missbruk. 

Hon har haft en öppen dialog med sina barn, vilket gjort att barnen kan mycket om miss-

bruksproblematik och är väl införstådda med att det är ärftligt. Hilma vill bryta mönstret och 

tycker att det har gått rätt bra hittills. 

”Det är som vi brukar säga jag och min familj, vi får bryta det här mönstret. Och det tycker jag nog att 

vi har gjort ganska bra.” (Hilma) 

Missbruket 
I denna del beskrivs intervjupersonernas berättelser med fokus på hur dem upplevt sitt miss-

bruk. Alla kvinnorna beskriver, med olika ordval, att missbruket fyllde funktionen att på ett 

destruktivt sätt döva eller glömma känslor och att det handlade om en strävan efter att känna 

sig hel. 

”Också det här hålet då som bara äts mer och mer och ja, äter sig på en. Man vill döva det med någon-

ting eller stilla det eller... Så det var det ju som enda sättet att överleva också, att döva. Ångesten eller 

någonting.” (Christina) 

Psykisk ohälsa är något som är återkommande i alla berättelserna, men med olika tyngdpunkt. 

Christina fick nyligen diagnosen bipolär sjukdom, och beskriver att hennes psykiska mående 

påverkat hennes missbruk även om hon inte vet vad som var hönan eller ägget, missbruket 

eller den psykiska sjukdomen. Mona och Hilma pratar inte uttryckligen om psykisk ohälsa, 

men beskrivningar om att de mått känslomässigt dåligt, haft dåligt självförtroende, ångest 

samt mått dåligt på grund av ensamhet och övergivenhet är återkommande.  

Barnen var en väg mot drogfrihet 

Samtliga tre mammor var i någon form av missbruk då de blev gravida. Alla beskriver dock 

att de slutade helt med både droger och alkohol då dem förstod att de skulle bli föräldrar för 

första gången. Det blev som en vändning och en motivation till att göra en förändring i livet. 

”Alltså jag klev ju bara av drogerna när jag blev gravid. Och jag slutade dricka när jag var gravid. Det 

fanns bara inte att man skulle göra så när man var med barn, och jag vart ganska sträng mot mig själv. 

[…] Och jag såg hur lätt det var att hålla mig drogfri, när jag var med barn eller ammade”. (Mona) 

En drogfri period följdes dock av återfall i missbruk när barnen blivit lite äldre, för alla tre 

kvinnorna. Christina insåg då barnen var i treårsåldern att hon trots en tids drogfrihet hade 

kvar samma destruktiva beteende som innan barnen föddes eftersom detta var obearbetat. Hon 

åkte med barnen till sin hemstad i södra Sverige, av hemlängtan. När hon insåg att hon var på 

väg att falla tillbaka till drogerna skickade hon hem barnen till deras pappa i Norrland. Chris-

tina njöt av ansvarsfriheten. 
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”Och sedan egoistiskt, för alltså jag var jätteegoistisk. Det var ju för att jag ville festa också. Det var 

ju inte bara, jag hade ju en baktanke med det. För att få leva ut mina, min destruktivitet. […] Jag njöt 

nog bara av ansvarslösheten tror jag för det minns jag, alltså det kan jag känna känsla idag hur jävla 

skönt det var att bara liksom, få vara.” (Christina) 

 Även Mona berättar om återfall efter två täta graviditeter utan alkohol.  

”Så då var jag ju varken gravid eller ammade. Så då kunde jag ju börja gå ut igen. Att börja knarka 

igen det var inget alternativ för det är olagligt. Men supa kan man göra. Och man kan supa rejält. Jag 

blev portad från ganska många krogar, på ganska kort tid. För jag blir skitfull när jag blir full. Och be-

ter mig därefter.” (Mona) 

Hilma beskriver att skilsmässan från pappan till hennes tre första barn fick henne att falla till-

baka i missbruk. Hon mådde psykiskt dåligt och hade dåligt samvete gentemot barnen för att 

hon inte kunde bo med deras pappa. 

”…vid den här skilsmässan då, jag hade ingen aning om att det skulle vara så att skiljas […] Och det 

här tärde ju på enormt. Så till slut gick jag till systemet och köpte alkohol och drack och då var jag ju 

tillbaka på ruta ett liksom, som jag var när jag drack första gången. Och sedan var det ju kört.” (Hil-

ma) 

Insikten till att måsta göra en förändring och bli drogfri kom dock tillbaka i och med ansvaret 

för barnen. Det var lättare att se problemet när det även påverkade barnen och inte bara dem 

själva. Hilma beskriver detta. 

”…mina söner de slog näven i bordet och tyckte att nu får du välja, oss eller amfetamin. Jag blev 

ganska chockad för jag förstod, eller jag hade inte, jag trodde inte att de visste. Men det visste dem. 

Och jag tyckte att det var väl ett lätt val, det är klart att jag valde dem.” (Hilma) 

Christina menar också att det handlar om ett ställningstagande och om att fokusera på de kon-

sekvenser ett återfall får. Även Mona pratar om att väga fördelarna mot nackdelarna vid ett 

frestande erbjudande att ta droger.  

”Kroppen vill verkligen ha. Och det är jättesvårt att stå emot. För dom gånger jag har blivit drogsugen 

då spelar jag hela filmen […]Okej jag tar det här då. Vad händer sen. Och så sluta på jobbet. […]Jag 

måste ju stå och förklara mig för mina barn och deras eventuella flick- och pojkvänner. För min yngs-

ta dotter och för min mamma! Äh fy fan vad jobbigt, jag skiter i det! (Mona) 

Alla tre kvinnor har någon gång genomgått någon typ av behandling som ett steg till att för-

ändra sitt destruktiva beteende. Alla tre har, på olika nivåer, hittat den gemenskap och den 

kärlek och bekräftelse som finns i tolvstegsprogrammen. Mona och Hilma i Anonyma Alko-

lister (AA) och Christina i Vuxna Barn.  

”Och fick höra alla dessa historier det var otroligt värdefullt och sedan den gemenskapen som uppstår 

gör ju att man bara vill vidare liksom och att det finns kärlek bland människor…” (Christina) 

Föräldraskapet 
Alla tre kvinnorna beskriver att de hade en längtan efter att få barn. För Mona och Christina 

var barnen planerade. Hilma däremot berättar att hennes första barn inte var planerat även om 

hon alltid velat ha barn. Mona beskriver att hon var trött på att vara ensam och hade målat upp 

en idealbild av familjelivet i sina planer på att bilda familj. 



 

22 
 

”Ja jag orkade inte vara ensam längre. I min värld var det så att om man har barn, då kommer den här 

lilla röda stugan med vita knutar och tomtebolyckan. Så måste det ju vara eller hur? ” (Mona) 

Christina beskriver graviditeten som en fantastisk och lycklig tid. Hon planerade att allt skulle 

bli bra och att hon visste precis hur hon skulle bli som förälder. Relationen med pappan var 

turbulent och kaotisk på flera sätt, men just förlossningen och första tiden med barnen var en 

fin tid då de svetsades samman. De separerade dock då barnen var tre år. Mona däremot hade 

ingen fantastisk graviditet. Mannen som var pappan till barnet var konstant otrogen och Mona 

kände sig övergiven och ensam, en känsla som följt henne genom livet.  

”Ja alltså det var jättesorgligt. Jag tror jag grät i nio månader när jag väntade [första sonen] för jag 

kände mig så jävla övergiven. Och nu flera år senare så kan jag ju se liksom, just att bli övergiven det 

är ju mitt stora trauma i livet. Jag har ju blivit övergiven hela vägen.”(Mona) 

Att kvinnorna hade ett ganska dåligt självförtroende, en dålig självkänsla och ett bekräftelse-

behov är återkommande på olika sätt i kvinnornas berättelser. Christina beskriver att första 

tiden med barnen var svår då hon var så osäker på sig själv. Hilma beskriver att bara det fak-

tum att hon skulle bli förälder ändå gav henne en form av bekräftelse. 

”Jag var ganska stolt över att, åtminstone så dög jag till att få barn.” (Hilma) 

Hilma träffade en ny man och fick sitt fjärde barn. De missbrukade tillsammans och hon be-

skriver hur kaosartat det var att vara förälder i det läget. Det var även väldigt skamfyllt att 

vara en missbrukande förälder. 

”Jo men alltså, jag drack ju, hennes pappa drack. Vi knarkade, vi knarkade båda två. Så att, det var ett 

kaos. Och vi försökte verkligen utifrån det förstånd vi hade och det vi trodde var rätt, att rädda vår re-

lation för kärleken fanns. Men kärleken till drogerna var större. […] Så jag hade konstant dåligt sam-

vete, hade jättemycket skuld och skam. (Hilma) 

Idealbilden av den perfekta föräldern var något som både Mona och Christina berättar att de 

kämpade hårt med att upprätthålla. Både som ett sätt att hålla sig från droger och i en strävan 

efter att ge sina barn en bättre barndom än de själva fick. Mona säger att hon var jätteduktig 

på att amma, vilket medförde att hon inte kunde ta droger. Hon var den perfekta mamman i 

och med att hon köpte de dyraste råvarorna, gjorde all barnmat själv och sydde fina kläder. 

Christina gjorde även hon allt hon kunde för barnens skull. 

”Speciellt när de var bebisar så var jag en tigermamma, jag var en jättebra mamma tror jag. Jag var 

liksom, allting skulle vara liksom, nyttigt och sunt och det var därför vi flyttade upp. […]Men jag 

tyckte att, det skjuts liksom folk i huvudet utanför där vi bor, det ligger kanyler i trappen och avgaser 

och skit liksom så nä, nu flyttar vi till Norrland. Och verkligen fokusera bara på deras bästa. Sen så 

har ju det mattats av då, såklart.” (Christina) 

Christina beskriver att hon fått ett enkelt barn och ett som är jobbigt. Att klara av det med ett 

obearbetat missbruk bakom sig och även en psykisk sjukdom var krävande. 

”Jag är jätteglad att jag har, att jag gjorde den här tillfrisknanderesan, alltså för annars hade det, fan, 

jag vet inte, jag hade aldrig orkat alltså.” (Christina) 

Mona beskriver att hennes första barn hade ett utåtagerande och jobbigt beteende, snarlikt det 

som barn med ADHD har. Hon har senare när sonen blivit vuxen förstått att hans beteende 

hade med hennes och pappans föräldraskap att göra. För trots att hon var en sådan perfekt 
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förälder på ytan, med fina kläder och riktig mat, så fungerade föräldraskapet inte bra och 

Mona förmådde inte ge honom det han behövde rent känslomässigt. 

”Och min äldsta han, blev ju jobbigare och jobbigare. Idag skulle han definitivt få ADHD-diagnos. 

Minst. Och jag kan se det när vi tittar tillbaka och när vi brukar prata om det så… Nää han hade inte 

ADHD, han hade föräldrar som inte var mogna nog att vara föräldrar. Så. För att det här perfekta det 

var ju egentligen det yttre. […] Jag förmådde ju inte ge dom det dom behövde rent känslomässigt. El-

ler inte honom iallafall. (Mona) 

Flyktbehov 

Mona och Christina pratar om olika flyktbehov. Mona berättar att när hon hittade tid och fick 

möjlighet att lämna över ansvaret för hem och barn på deras pappa, gärna åkte till andra städer 

för att gå ut och festa. Då behövde hon inte skämmas för de konsekvenser som uppkom i 

samband med att hon drack, så som att hon gjorde bort sig och blev portad från krogställen. 

Hon berättar om ett tillfälle då hon var på klassresa långt hemifrån. Mona sökte sig bort från 

gänget hon reste med och såg ett tillfälle att släppa loss och dricka alkohol utan att behöva ta 

konsekvenserna för det, i och med att hon var så långt hemifrån. 

”Det jag kom på det var ju just det här, jag är hundrafemtio mil hemifrån eller vad det kan vara, hund-

ra... Jag känner ingen här, go for it!” (Mona) 

Både Christina och Mona beskriver även att de flyttat runt väldigt mycket. Mona beskriver att 

även det kan ses som ett flyktbeteende, en geografisk flykt. 

Ilska i föräldraskapet 

Alla tre kvinnorna upplever sig själva som arga i sitt föräldraskap. Mona beskriver att hon var 

arg i jakten på det perfekta livet. 

”Jag var arg, bestämd och dom hade ju arbetsuppgifter, vi hade ju scheman på väggen om vad dom 

skulle göra och inte göra och så... […] Jag visste inte bättre då, jag gjorde det jag trodde var rätt. […] 

För jag har varit så arg i mitt föräldraskap. Men jag var väldigt arg. Och jag var väldigt noga och pe-

dantisk och… allting skulle vara så jävla perfekt. (Mona) 

Hilma ser sig själv som en självömkande och arg förälder, även om det fanns glimtar av kär-

leksfullhet.  

”Jag var väldigt självcentrerad och jag tyckte fruktansvärt synd om mig själv för det var så synd om 

mig för att jag var ensamstående fyrabarnsmamma och det, och alla karlar var dum i huvudet. […] 

Dessutom var jag väldigt arg. Sedan hände det ju faktiskt att jag var, men alltså det var ju det flimma-

de ju bara förbi, det här med att jag kunde vara kärleksfull och såhär.” (Hilma) 

Hilma har självinsikt om hur hon var som förälder under den tid hon missbrukade. Hon arbe-

tade som fritidspedagog och berättar att hon var duktig på att ta hand om barn i yrket, men 

sämre på att ta hand om sina egna. Missbrukets konsekvenser handlade om henne själv och 

inte om barnen. Hon upplevde att det var hennes problem och inte deras. 

”Alltså jag förstod inte, för det första så förstod inte jag hur illa de for. Jag gjorde inte det.  För det var 

ju jag som drack, det var jag som blev misshandlad, det var jag som slogs, det var jag som polisen ja-

gade ibland. Alltså det var ju mig det var synd om. Visst, ibland så funderade jag jättemycket på var-

för jag betedde mig som jag gjorde som mamma, för jag har alltid älskat mina barn.” (Hilma) 
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Att använda sig av sina erfarenheter i föräldraskapet 

Mona och Christina tänker att de kan använda sig av sina erfarenheter av missbruket i föräld-

raskapet på olika sätt. Hilma tycker spontant att det inte finns några positiva erfarenheter att 

hämta i ett missbruk. Mona beskriver att hon har enorma tentakler ute när det är något skumt 

på gång, att hon är otroligt rak och att hon har lovat sig själv att aldrig blunda för något. Hon 

förklarar också att hon kan säga till sina barn att de inte får göra saker eftersom hon själv har 

varit i ett missbruk och vet vad det innebär. Christina tror att det är lättare för hennes barn att 

inte utveckla ett missbruk eftersom hon aldrig har missbrukat inför barnen och eftersom bar-

nens pappa inte har en missbruksproblematik. Christina beskriver att det finns mycket nyttigt 

att hämta inom tolvstegsprogrammet för att kunna leva ett bra, icke skamfyllt liv oavsett om 

det handlar om missbruk eller annat. Kunskapen därifrån förmedlar hon till barnen.   

Konsekvenser för barnen och relationerna 

Alla tre kvinnor medger att missbruket har gett deras barn någon typ av konsekvens. De be-

skriver att tillitssvårigheter, känslor av att vara övergiven och svårigheter vid separationer är 

en del av de konsekvenser barnen drabbats av. Christina kan se en tillitsbrist hos barnen och 

att de har svårt för separationer. När Christina tog ett återfall var hon borta från barnen i två 

månader, som under tiden bodde hos deras pappa. De var då i femårsåldern. Christina vet inte 

så mycket om hur barnen mådde medan hon var borta. Hon minns att både hon och barnen var 

väldigt blyga inför varandra då hon kom hem igen. Hon tror även att barnen var rädda.  

”Jag minns knappt, jag var i jävligt risigt skick som sagt. Alltså vi var blyg. Dom var blyg och vågade 

liksom inte riktigt. Fast ändå glad såklart. Alltså dom var jätteglada över att jag hade kommit tillbaka. 

Fast jag tror dom var rädd också.” (Christina) 

Christina upplever inte att det var svårt att återfå relationen till barnen. Det som var svårt var 

att komma tillbaka till livet då Christina inte mådde bra och dessutom ganska snart åkte iväg 

på behandling. Då Christina var på behandlingshem och barnen, som då var i femårsåldern, 

skulle besöka henne visade de på svårigheter att skiljas från henne. Hon beskriver barnen som 

hysteriska, de ville inte lämna henne. Att barnen har svårt för situationer som innebär en sepa-

ration ger sig uttryck när barnen, som bor varannan vecka hos sin pappa, ska åka mellan sina 

föräldrar. 

Barnen fick ta ansvar 

Hilma beskriver att hon helt plötsligt kunde åka iväg för att skaffa amfetamin och lämna bar-

nen hemma. Hon har fått berättat för sig i sin drogfrihet att hon kunde vara borta i flera dygn. 

De äldsta barnen var då tvungen ta över ansvaret för både hemmet och syskonen. 

”Ja det här var ju på 70-talet så att de tre äldsta var ju tonåringar men den yngsta var ju liten. Dom har 

ju fått vara mamma och pappa…” (Hilma) 

Sonen har även berättat för Hilma att de som barn fick ta ansvar över att hålla sin mamma vid 

liv, annars hade hon inte överlevt missbruket. Hilma instämmer.   

”Ja, för han brukar säga att, och det instämmer de andra med också, att deras uppgift när de växte upp 

det var att hålla mamma vid liv. För annars har hon supit ihjäl sig. Och det ligger mycket sanning i 

det.”(Hilma) 
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Mona beskriver att hennes barn fick ta mycket ansvar på ett annat sätt. I sin strävan efter att 

vara den perfekta mamman ställde hon höga krav på sina barn. 

”Jag var så perfekt så jag blir alldeles trött när jag tänker på det. […] Det gjorde nog att jag ställde 

ganska höga krav på dom också.” (Mona) 

Övergiven och sviken 

Mona beskriver att hon var medberoende till hennes yngsta dotters pappa och att hon var helt 

inställd på att hon skulle rädda honom ur hans missbruk. Inte ens att en av hennes döttrar flyt-

tade hemifrån på grund av detta fick henne att reagera på att något var fel. Mona beskriver att 

pappan tog återfall i samband med skilsmässan och är fortfarande i missbruk. Mona menar att 

dottern for väldigt illa av att hennes pappa missbrukade. Innan Mona och han separerade 

märkte Mona att dottern drog sig undan när han var i närheten. 

”Jag märker att våran dotter drar sig undan, när han kommer då går hon i sitt rum, när hon och jag är 

ensam då sitter hon ute i vardagsrummet.” (Mona) 

Monas yngsta dotter känner sig övergiven av sin pappa, då han inte finns där för henne längre 

på grund av hans missbruk och att han och Mona separerat. Mona lägger delvis skulden på sig 

själv då det var hon som ville lämna honom. Mona berättar att hennes dotter likt henne är 

ganska ensam och har inte många att prata med om att hon mår dåligt förutom sin mamma. 

Mona har hjälpt dottern att söka hjälp hos Barn och Ungdomspsykiatrin på grund av hennes 

dåliga mående. 

”Men hon har ju tät kontakt med BUP. Hon har ju uttalat självmordstankar. Hon känner sig helt värde-

lös, att pappa har övergivit. Och jag vet ju hur det är att bli övergiven. […]. Jag pressar inte henne 

utan försöker stötta henne i de hon väljer att söka hjälp hos. De få gånger hon väljer mig finns jag ju 

självklart där. […] Och hon saknar sin pappa nått enormt. Och jag känner mig som den riktigt uslaste 

människa i världen som har tagit honom ifrån henne.” (Mona) 

Hilma, som idag har vuxna barn, beskriver att barnen har svårigheter att släppa in någon i sitt 

hjärta som en följd av att hon och deras pappa har svikit dem i deras uppväxt. Hon beskriver 

att hennes barn är känslomässigt störda. Hon berättar också att hennes äldsta son som tonåring 

sökte bekräftelse i att göra brott, för då blev han sedd.  

Känslor av otrygghet 

Alla tre kvinnorna beskriver en otrygghet hos deras barn på ett eller annat sätt. Hilma är med-

veten om att hennes missbruk har skapat en fruktansvärd otrygghet för barnen. Hilma förstod 

inte hur illa barnen for i och med hennes missbruk.  

”Ja men det har ju skapat en fruktansvärd otrygghet för dem. Jag menar att ha en mamma som inte 

finns där känslomässigt och en pappa som skiter i dem.  Det, jag menar. Det behöver man ju inte vara 

högskolestuderad för att förstå att det är otryggt. Det är ju som att famla i blindo.” (Hilma) 

Christina beskriver också att hennes barn är otrygga. Hon menar att barnen blir otrygga i och 

med hennes oförutsägbarhet som förälder, och att de känner av hennes vilja att flytta tillbaka 

till sin hemstad. Christina har en idealbild av familjelivet, som hon inte tycker att hon kunnat 

leva upp till. Hon berättar att svenssonlivet är svårt att få till i det liv som hon lever, bland 

annat på grund av att hennes psykiska sjukdom, missbruk och att separationen från den andra 

föräldern orsakat ekonomiska svårigheter.  
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”Men såna där grejer att det är liksom inte så att mamma och pappa bor ihop i ett hus och där bor vi 

och där har vi bott sedan ni föddes liksom och så bor vi där och köper en husvagn. Liksom. Det finns 

ju ingenting sånt. Inget svensson över det utan det är ju mer luddigt och vi får se vad som händer, tar 

en dag i taget. Det vet jag inte om det är så sunt alltid. Balans är väl bra liksom. Men ekonomiskt så är 

inte det möjligt för min del. Det alltså, det går inte.” (Christina) 

Relationen till barnen 

Alla kvinnorna beskriver att den första tiden med barnen var relativt bra. Mona beskriver att 

hon fick ett bra samspel med sitt andra barn redan från födseln, något hon inte fick med de 

andra barnen. Hon undrade vad hon gjorde rätt just den gången men kom fram till att det var 

på grund av hans personlighet de samspelade så bra. Att berätta för barnen och att prata med 

dem om missbruket är något alla tre kvinnor tror på. De försöker ha en öppen relation med 

sina barn och vill att de ska känna sig trygga med att komma och prata. Christina beskriver att 

hon försöker, på ett pedagogiskt sätt, berätta för hennes barn att hon har en sjukdom som kan 

göra henne extra arg eller att hon blir sjuk om hon dricker. Hon är väldigt mån om att barnen 

ska veta hur det ligger till. 

”Så att dom är medvetna om det och liksom att ingenting är deras fel utan att det har med andra saker 

att göra.” (Christina) 

Relationen till barnen i dagsläget beskrivs som god. Christina beskriver relationen till sina 

tvillingar som fantastisk och att de är supertighta. Hilma beskriver att hon idag har en väldigt 

bra relation till alla sina barn och även till barnbarnen, även om det finns sårade känslor. Bar-

nen har kunnat följa henne i tillfrisknandet. Det finns mycket kärlek inom familjen. De försö-

ker ha en öppen kommunikation och bearbetar olika saker eftersom.  

”Det finns otroligt mycket kärlek i min familj och ibland har vi sagt det att, vi vet inte riktigt hur vi 

ska hantera det för vi är inte riktigt van vid det. Men samtidigt så är det ju fullt förståeligt att det finns 

sårade känslor också. Och det är helt okej.” (Hilma) 

Hilma beskriver att det har tagit många år för henne att kunna försonas och förstå att hon inte 

alltid hade funnits där som mamma. Hon beskriver också att hon länge såg sina barn som små 

i sitt hjärta, trots att de var vuxna. Det var varken lätt för henne eller barnen.  

”Utan känslomässigt, jag menar jag såg när jag blev nykter att det kom två vuxna män, mina söner. 

Men i hjärtat så var de inte vuxna, i hjärtat så skulle jag nästan vilja vagga dem i mitt knä.” (Hilma) 

Mona beskriver att hon har en jättebra relation till fyra av sina barn, medan hon inte har någon 

relation alls till två av dem just nu. Mona berättar att en av döttrarna ansåg att hon under en 

period av dåligt mående sökte anledningar till varför hon mådde dåligt, och kom underfund 

med att hon hade haft en förjävlig uppväxt. Dottern tog då avstånd från Mona. Mona beskri-

ver att dottern är jättearg på henne men att hon inte kan uttrycka varför. Detta har varit tungt 

för Mona men hon vill inte gräva ned sig. Hon tänker att hon finns där för alla sina barn och 

att de barn som nu tagit avstånd får ta den tid de behöver för att bearbeta det som de behöver 

bearbeta. 

”Och det är väl det jag har lovat mig själv nånstans att vad som än händer så ska mina ungar kunna 

komma till mig.[…] Och jag tänker att dom här två i mitten amen dom får väl ta den tid dom behöver 

då. Alla kan inte älska alla, blod är inte tjockare än vatten.” (Mona) 
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Hilma beskriver hur den yngsta dottern ser på sin mammas missbruk, nu då hon varit drogfri 

så pass länge. 

”Det var helt underbart för min yngsta dotter hon bodde hemma längst, hon var 18 år när hon flyttade. 

De andra flyttade så fort de fick en chans. Och det var så härligt nu när jag fyllde mina 24 nyktra år, 

för då sa den här yngsta dottern att… Att det är så underbart för att på 24 år så har du aldrig sårat 

mig.” (Hilma) 

Humor, glädje och tankar om framtiden 

Allt i livet är inte mörker och elände och fyllt av negativa konsekvenser. Även om en förälder 

har någon typ av missbruksproblematik själv, eller om någon annan inom familjen har det. 

Alla tre kvinnorna beskriver att det finns fina minnen också. Christina berättar om när hennes 

mamma gjorde en egen typ av julkalender för att räkna ner till sommarlovet och att hon sydde 

kjolar till henne. Mona lägger en skön humor över sin livshistoria trots att den till stora delar 

tar upp mycket elände. Hon beskriver att det är humorn som tagit henne genom livet med 

livsgnistan i behåll. Mona är även mån om att påminna hennes dotter om de positiva saker 

hon fått varit med om, trots att hennes pappa varit i missbruk flera år under hennes uppväxt 

och att Mona har varit medberoende till honom. Hilma berättar om hur fint det var hon ordnat 

kalas och hela familjen kunde samlas för att fira ena sonens 50-årsdag.   

”Det var helt magiskt, för det är första gången som vi har kunnat vara så allihop. [...] Vi ville nästan 

inte skiljas.” (Hilma)  

Framtiden är något de alla pratar gott om. Christinas framtidsdröm är att få jobba med anting-

en missbruksfrågor eller psykisk ohälsa eftersom hon vet att det finns en väg ut ur båda. Hil-

ma tänker att hon och hennes familj ska fortsätta ha en god relation och att hon ska fortsätta 

vara nykter och drogfri, en dag i taget. Mona beskriver däremot att hon inte tänker något sär-

skilt gällande framtiden. Mona tänker att om hon träffar den rätte får hon ta det som det 

kommer, men det är inget hon jagar efter. Hon beskriver att hon inte har tid för någon ny rela-

tion men att hon hittat en lösning i en annorlunda form: 

”Det enda jag kan sakna är liksom att ha någon att hänga på i soffan en fredagskväll. Men jag köpte en 

kudde som det står Mr. Right på, så jag löste det!” (Mona) 

Analys 

Alla tre intervjupersoners missbruk har sett ut på väldigt skilda sätt, precis som deras livshi-

storia är tre skilda berättelser. Detta är viktigt att ha i åtanke i detta kapitel. Nedan tolkas re-

sultatet av denna studie utifrån vad tidigare forskning samt vad anknytningsteorin säger kring 

ämnet missbruk och föräldraskap för att besvara studiens frågeställningar. Till viss del kom-

mer intervjupersonernas berättelser vävas samman då likheter kunnat urskiljas, men tolkning-

ar görs också utifrån de enskilda berättelserna. Analysen presenteras utifrån dessa teman; 

Missbruket och föräldraskapet, Konsekvenser för barnen samt Det sociala arvets betydelse. 
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Missbruket och föräldraskapet 
Uppväxten har hos alla intervjupersoner haft betydelse för att de började missbruka. Missbru-

ket fyllde funktion att känna sig hel och fylla ett hål som uppkommit på grund av olika typer 

av obearbetade trauman under barndomen och tonårstiden. Detta har även Trulssons (2006) 

avhandling visat på. En vändning mot drogfrihet har hos alla intervjupersoner kommit i och 

med graviditeten. Detta kan jämföras med resultaten i både Trulssons (2006) och Bangura 

Arvidssons studie (2003) av missbrukande föräldrar, där liknande resultat påvisades. Att bli 

förälder var också ett sätt att hålla sig drogfri för åtminstone en av intervjupersonerna, som 

ammade länge och fick barnen tätt efter varandra. Något år efter att första barnen har kommit 

kan en ambivalens urskiljas hos intervjupersonerna, som är vanligt hos personer som miss-

brukat (Bangura Arvidsson, 2003). Å ena sidan vill de vara den perfekta föräldern som finns 

där för sina barn, å andra sidan finns där ett flyktbehov och en typ av dragningskraft mot att få 

släppa ansvaret för en stund och då har alla tre intervjupersonerna tagit återfall. Barnen kan 

dock vara den drivkraft som behövs för att åter komma till insikt om att börja jobba för drog-

frihet (Hult, 2010), vilket även resultatet i denna studie visar. 

Precis som Dunn et al. (2002) beskriver idealiserar åtminstone en av intervjupersonerna möj-

ligheten i föräldraskapet, i och med tron på att ”tomtebolyckan” kommer automatiskt med 

föräldraskapet och att familjelivet innebär en chans att känna sig mindre ensam och övergi-

ven. Tvärtom mot vad Dunn et al. (2002) skriver är att även om de idealiserat bilden av för-

äldraskap så har de inte övergivit sina barn när verkligheten visade sig vara något helt annat 

än tomtebolyckan. Resultatet beskriver trots allt ett fint samspel den första tiden efter förloss-

ningen och att de snarare försökte vara den perfekta föräldern, utifrån de ideal av den perfekta 

föräldern som fanns inom dem. 

Intervjupersonerna beskriver idealbilden av en trygg tillvaro i familjelivet som tomtebolyck-

an, huset på landet, två föräldrar som bor med varandra, husvagnen, inga ekonomiska svårig-

heter och så vidare. I Hults (2010) studie pratar föräldrarna om att det är viktigt för dem att ge 

barnen en trygg tillvaro. Utan ett tryggt och bra boende blir det svårt att ha umgänge med bar-

nen och utveckling av relationen till barnen kan inte ske. Detta visar även resultatet i denna 

studie. Intervjupersonerna pratar om att ge barnen ett ordnat och bra boende, och detta har 

varit anledningen till att de flyttat från storstäder i södra Sverige till norra delen av landet 

istället. Likheter finns även i Bangura Arvidssons (2003) studie. En stark längtan till svens-

sons-liv samt uttryck för skuld och skam för att det blivit som det blivit för barnen är två ex-

empel. Även att intervjupersonerna beskriver att de trots allt kan använda sig av sina erfaren-

heter i sitt föräldraskap, bekräftas i resultatet Bangura Arvidssons (2003) studie.  

Dunn et al. (2002) menar att missbrukande mödrar ofta har en negativ bild av sig själva och 

upplever sina barn som krävande. Intervjupersonernas berättelser bekräftar till viss del detta. 

En uppger att hon aldrig skulle ha orkat med att vara förälder om hon inte blivit drogfri. En 

tredje säger att hon upplevde att hon åtminstone dög till att få barn. En annan upplevde sin 

son som krävande men insåg senare då han var vuxen att problemen satt i dem som föräldrar 

och inte i pojken. Det kan vara så att intervjupersonerna kände en särskild press över att vara 

en extra bra och perfekt förälder. Även om det fanns svårigheter i deras egen uppväxt så ville 

de bevisa att de trots allt kunde vara en bra förälder till sina barn, för att få en typ av revansch.  
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Att vara medberoende, det vill säga leva tillsammans med en missbrukare och att anpassa sitt 

beteende och personlighet efter denna person i hopp om att kunna hjälpa personen ur miss-

bruket, är också något som kommit fram i en av intervjupersonernas berättelser. Problemet det 

medförde för intervjupersonen och hennes barn bekräftar det som Hindberg (2006) och Kroll 

(2004) beskriver, att omsorgsförmågan även hos den förälder som inte missbrukar kan svikta 

om den andra föräldern missbrukar. Kroll (2004) menar också att barn i missbruksfamiljer 

upplever sig utestängda och oönskade. Detta på grund av att missbruket kräver energi från 

hela familjen och barnen kan då känna sig övergivna. Inte bara av den som missbrukar, utan 

också av den andre föräldern som är medberoende.  

En faktor för hur hårt barnen drabbas av missbrukets konsekvenser är vilken självinsikt för-

äldrarna har om hur missbruket påverkar barnen (Socialstyrelsen, 2012). Intervjupersonerna 

hade redan från början en bild av sig själva som drogfria föräldrar. Trots detta återföll alla i 

missbruk. Den av intervjupersonerna som missbrukat även då hon hade ensamt ansvar för 

barnen förstod inte förrän sent att hennes konsekvenser av missbruket även var barnens kon-

sekvenser. Resultatet av denna studie visar att insikten om vilka konsekvenser som missbruket 

gav barnen var dålig under tiden för missbruk. Alla har dock genomgått behandling och så 

småningom lyckats leva ett drogfritt liv, vilket är en viktig faktor för att barnen ska klara sig 

bra (Socialstyrelsen, 2012). Behandlingen i tolvstegsprogrammet som intervjupersonerna har 

genomgått medförde att de hittade en gemenskap och bekräftelse på att de duger som dem är 

och att de kan göra sitt bästa utan att vara perfekta som föräldrar. Detta tyder på att deras 

självkänsla förbättrats sedan tiden de var i missbruk. Även artiklarna av Arria et al. (2012) 

och Kroll (2004) visar på att föräldrar som genomgår behandling och förblir nyktra förbättrar 

sin självkänsla och får en bättre attityd i sitt föräldraskap och att barnen upplever en bättre 

situation, vilket också påvisats i resultatet i denna studie då en av intervjupersonerna fått höra 

från sin dotter att hon som drogfri inte sårat dottern en enda gång.  

Konsekvenser för barnen 
Två av tre intervjupersoner uppger att de inte missbrukade inför sina barn. De berättar därför 

inte uttryckligen om hur missbruket direkt påverkat deras föräldraskap. En av intervjuperso-

nerna pratar dock om de faktorer som Hindberg (2006) beskriver påverkar en missbrukares 

föräldraskap: försämrad minnesförmåga, inställd på att tillgodose sina egna behov och krimi-

nella handlingar. Att vara inställd på att tillgodose sina egna behov när det gäller att använda 

droger eller alkohol har dock även framkommit hos de andra två vid några tillfällen i samband 

med att de fick möjlighet att lämna barnen, åka till en annan stad och använda alkohol och 

droger. Hindberg (2006) menar att dessa konsekvenser av missbruk ökar risken för försum-

melse av barnen. En betydande skillnad gällande vilka konsekvenser detta fick för barnen var 

om någon annan fanns där som kunde ta hand om barnen. Två av intervjupersonerna hade 

barnens pappor att lämna över barnen till. Att ha en trygg anknytning till den andra föräldern 

anses vara en skyddsfaktor för barn som har en missbrukande förälder (El-Sheikh & Buckhalt, 

2003). Det går dock inte säga något om huruvida anknytningen till pappan var trygg eller inte, 

men att det faktiskt finns någon där är ändå en skyddsfaktor i sig. 

Barnen till intervjupersonerna har varit med om jobbiga separationer. Antingen genom att 

föräldern åkt iväg ett tag och gått tillbaka till missbruk, eller att deras föräldrar separerat. Bar-
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nen har påverkats av detta och särskilt en av intervjupersonerna berättar om det. Utifrån an-

knytningsteorin kan en förståelse för separationer skapas. Intervjupersonen kan inte återge så 

mycket om hur barnen reagerade på att hon var borta från dem, men vid återföreningen ett par 

månader senare beskriver hon dock hur båda parter var blyga inför varandra. Återföreningen 

kan förstås genom att titta på den sista fasen av barnets reaktioner vid en separation som Bro-

berg et al. (2010) beskriver. Återföreningens fas kallas losskoppling och innebär att barnen 

delvis kopplat loss anknytningen till föräldern för att skydda sig själv mot den smärta som 

separationen gav, och därför relaterar till föräldern som en främling. Detta är särskilt svårt för 

barn under tre år. Intervjupersonens barn var äldre än så vilket kan ha haft betydelse för att de 

faktiskt kunde reparera det som eventuellt skadades i relationen. Intervjupersonen beskriver 

även att barnen trots detta var glada att återse sin mor. De har en tight och fin relation idag. 

Socialstyrelsen (2012) skriver att missbruksfamiljer ofta har en kaotisk hemmiljö och att bar-

nen är oroliga. Den kaotiska hemmiljön bekräftas särskilt av en av intervjupersonerna, som 

säger att hennes barn uttryckt att deras uppgift var att hålla henne vid liv då hon var i miss-

bruk. Hennes barn fick ta mycket ansvar hemma vilket Socialstyrelsen (2012) menar är van-

ligt och kan innebära psykiska problem hos barnen. Å andra sidan kan de på grund av detta få 

ökad tilltro till den egna förmågan att klara svårigheter. De andra intervjupersonerna ger inte 

denna bild av sina barns hemförhållanden vilket kan bero på att de inte har haft samma aktiva 

missbruk, utan mer koncentrerat till kortare perioder och enskilda tillfällen.  

Kroll (2004) pratar om en oförutsägbarhet och en avsaknad av normal livsstil hos missbru-

kande föräldrar. En av intervjupersonerna upplever detta, men inte direkt kopplat till missbru-

ket. De ekonomiska svårigheterna gör att hon inte kan ge sina barn det andra barn får. De 

ekonomiska svårigheterna beror dock på att hon inte kunnat arbeta, vilket är en konsekvens av 

att hon både drabbats av psykisk sjukdom och missbrukat. Något som ytterligare påverkar 

oförutsägbarheten hos intervjupersonerna som föräldrar är troligtvis det flyktbeteende som 

åtminstone två av intervjupersonerna vittnar om. 

Intervjupersonerna beskriver att de idag har en bra relation till de flesta barn men att vissa 

saker ännu är obearbetade. Deras barns uppväxt har kantats av svårigheter och konsekvenser 

av såväl missbruk och separationer av olika slag, vilket troligen påverkat relationen och an-

knytningen till sina föräldrar. Intervjupersonerna har dock haft långa sammanhängande perio-

der av kontakt med sina barn redan från deras födsel, även om de under kortare perioder varit 

frånvarande. Detta gör att barnen har kunnat utveckla en anknytningsrelation till sina föräldrar 

och att de därmed även skaffat sig förmågan att utveckla anknytningsrelationer till andra per-

soner senare i livet (Broberg et al., 2006). Utifrån resultatet i denna studie går det dock inte att 

uttala sig om vilket anknytningsmönster barnen har haft. Det kan antas att barnen inte har haft 

en trygg anknytning, men inga slutsatser kan dras kring detta. Det är inte alltför vanligt att 

spädbarn har en trygg anknytning till sina föräldrar, endast 60-70% har det. Barn har dock en 

större förmåga än anknytningsteorin tidigare påstått att återhämta sig efter påfrestningar och 

en otrygg anknytning (Broberg et al., 2006). Att barnen till intervjupersonerna i de allra flesta 

fall har en god relation till sina föräldrar idag då de är drogfria tyder på att det funnits en stark 

och varm bindning mellan föräldrar och barn som har hjälpt barnens förmåga att återhämta sig 

från de konsekvenser missbruket gett (Hindberg, 2006). Att barnet inte lyckats utveckla en 
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trygg anknytning behöver inte enbart bero på missbruk, mycket annat spelar också in (Bro-

berg et al., 2006). Intervjupersonerna pratar till exempel själva om en brist på kärlek inom 

familjen som en stor anledning till att de själva blivit försummade som barn. 

Fals-Stewart och Kelley (2004) menar att barn till missbrukande föräldrar riskerar att utveckla 

känslomässiga störningar, beteendestörningar samt sociala problem. Även hos de andra inter-

vjupersonerna finns problem hos något av barnen, som mår psykiskt dåligt och har kontakt 

med barn och ungdomspsykiatrin. Intervjupersonerna är övertygade om att missbruket påver-

kat barnen negativt på något sätt, och att de först senare som drogfria insett detta. Det finns en 

tendens hos åtminstone en av intervjupersonerna att nästan leta efter fel på barnen, för att se 

vad som hänt och hur barnen tagit skada. Detta genom att rådfråga BUP och andra instanser 

om de kan se något hos barnen som inte är normalt. Allt detta bekräftar Bangura Arvidssons 

(2003) resultat. Avsaknaden av den känslomässiga uppmärksamheten och tilliten i familjen 

fanns även i intervjupersonernas uppväxt på olika sätt. Att inte få känslomässig uppmärksam-

het menar Kroll (2004) gör att barnet förlorar självkänslan och självförtroendet. En av inter-

vjupersonerna hade identifierat detta då hon upplevde att hon blivit känslomässigt störd på 

grund av sin uppväxt, och att även hennes barn blivit det då hon inte kunnat tillgodose deras 

behov under tiden hon missbrukade. 

Det sociala arvets betydelse  

Som nämnts i tidigare avsnitt menar Socialstyrelsen (2012) att barn till missbrukande föräld-

rar får ta ett stort ansvar hemma. Intervjupersonerna berättade om hur deras barn fått göra det, 

men pratar även om detta utifrån deras egen uppväxt. En av dem fick se till att det var tyst och 

lugnt hemma. En annan fick ta ansvar för hushållssysslor då pappan tyckte att hon skulle fun-

gera som hemmafru vid sju års ålder. Både pappans alkoholkonsumtion och syn på vem som 

ska ta ansvar för hemmet var dock kulturellt betingat enligt intervjupersonen. Samma inter-

vjuperson berättar att hon även själv som förälder ställde höga krav på sina barn om att hjälpa 

till att sköta hem och andra sysslor. De hade ett uppsatt schema och intervjupersonen drar 

likheter till sin pappas sätt att vara förälder, vilket visar på hur det sociala arvet påverkat för-

äldraskapet. 

Intervjupersonerna har erfarenhet av våld inom familjen från deras egen uppväxt. Bowlby 

(2010) menar att detta kan innebära att föräldrar är benägna att utveckla ogynnsamma föräld-

raattityder gentemot sina egna barn, utan att för den skull använda sig av våld. Resultatet visar 

på ogynnsamma föräldraattityder i form av ilska i föräldraskapet, ett destruktivt beteende som 

härstammar från missbrukstiden trots drogfrihet samt en typ av kontrollbehov över barnen. 

Däremot har inget framkommit som tyder på fysiskt våld. Forskning visar på att kvinnor som 

missbrukar snarare försummar barnet än utövar fysisk misshandel mot det (Dunn et al. 2002), 

vilket skulle kunna vara fallet i resultatet av denna studie, som endast grundas på kvinnors 

berättelser. Enligt Dunn et al. (2002) är upplevelse av försummelse och vanvård under sin 

egen uppväxt starkt sammankopplat med att utsätta sina egna barn för det. Alla intervjuperso-

nerna har på olika sätt och i olika grad blivit försummade som barn samt i någon grad för-

summat sina egna barn. Det finns dock en betydande skillnad mellan generationerna. Inter-

vjupersonerna beskriver att de har försökt motverka det sociala arvet genom att vara den per-

fekta föräldern. De har alltid strävat efter att finnas där för sina barn, även om missbruket och 

deras egna behov stundtals har tagit över och förorsakat konsekvenser för barnen. Konsekven-
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serna kan till viss del ha handlat om försummelse även om inga slutgiltiga tolkningar kan dras 

från resultatet gällande detta då området försummelse av barnen undersökts i för liten ut-

sträckning under intervjun. Intervjupersonerna utrycker en rädsla för att deras barn ska bli 

missbrukare och att det sociala arvet ska föras vidare, men de försöker bryta överföringen. 

Likheter finns i Bangura Arvidssons (2003) resultat i studien om pappor. 

Det är positivt att intervjupersonerna som föräldrar är måna om att deras barn får rätt hjälp. 

Socialstyrelsen (2012) menar att drygt hälften av de barn som har missbrukande föräldrar kla-

rar sig utan negativa konsekvenser på sikt, och här är förstås insatser och hjälp från instanser i 

samhället viktiga. Även här kan kopplingar till det sociala arvet dras. Intervjupersonerna fick 

som liten väldigt dålig hjälp från samhället trots att de uppger att de aldrig själva försökte 

dölja de problem de hade, utan snarare var hjälpsökande även som liten. Detta motsäger Kroll 

(2004) som menar att barn förblir tysta om problemen på grund av skuld och skam. Att inter-

vjupersonernas problem inte uppmärksammades av sociala myndigheter har troligen påverkat 

dem på det viset att de på många sätt strävat efter att deras egna barn ska få hjälp från de in-

stanser som behövs, även om deras förtroende för dessa myndigheter troligtvis blivit skadat. 

Intervjupersonerna ser det även som viktigt att prata om problemen med sina barn för att syn-

liggöra dem, vilket säkerligen också är ett resultat av att ingen ville se problemen när de själva 

var små. 

Inom anknytningsteorin talas det om att människor har inarbetade inre arbetsmodeller. Dessa 

speglar vad barnet har med sig från sitt förflutna och fungerar som prototyp för sociala rela-

tioner och påverkar barnets relationsutveckling även som vuxen (Karlsson, 2012). Två av 

intervjupersonernas föräldrar separerade när de var barn. De har som tonåring och vuxen inte 

haft någon kontakt med sina pappor. Det går att spekulera i om detta kan ha haft betydelse för 

att de inte utvecklat bra arbetsmodeller för att hantera relationer på ett bra sätt, eller att detta 

tillsammans med andra händelser och faktorer påverkat att de även själva separerat från pap-

porna till sina egna barn. En av intervjupersonerna beskriver särskilt att det är svårt att bygga 

relationer med den bakgrund hon har. Hon syftar då på både uppväxtförhållande, den psykiska 

sjukdomen och missbruksbakgrunden. En annan intervjuperson beskriver att hennes barn har 

svårt att släppa någon annan inpå livet, vilket visar hur de inre arbetsmodellerna har betydelse 

för relationer senare i livet. När det gäller inre arbetsmodeller kopplat till föräldraskapet påvi-

sar resultatet att de egna föräldrarna fungerar som förebilder för det egna föräldraskapet. En 

av intervjupersonerna beskriver detta uttryckligen och upplevde det svårt att vara nybliven 

förälder då hon inte hade några sunda förebilder, det vill säga bra inre arbetsmodeller, att ta 

till då det gällde uppfostran och omvårdnad av sina egna barn. Intervjupersonerna fick kämpa 

ganska hårt och själv ta reda på hur en bra förälder är. Det var inget som fanns inom dem på 

samma sätt som hos de som haft sunda förebilder i sina föräldrar att utgå från. 

Återkommande i intervjupersonernas berättelse är att de inte alltid känslomässigt funnits där 

för sina barn. Att som förälder finnas där känslomässigt för sitt barn anses enligt anknytnings-

teorin vara en viktig detalj för att kunna vara en trygg bas som barnen kan ta för given och på 

så sätt bli mer självständiga och känslomässigt stabila (Bowlby, 2010), vilket intervjuperso-

nerna alltså under perioder hade svårt att vara. Detta är även något som de känner igen från 

sin egen uppväxt. Brodén (2004) menar att om ett barn har haft positiva erfarenheter tillsam-
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mans med andra vuxna, är det större chans att denna person själv känslomässigt kan leva sig 

in i sina egna barn senare som vuxen. Intervjupersonerna berättar om att de inte har fått den 

bekräftelse och den känslomässiga närhet som de hade behov av från vuxna i deras omgiv-

ning. Detta har sannolikt påverkat intervjupersonernas förmåga att känslomässigt finnas där 

för sina egna barn då det enligt Brodén (2004) är vanligt att föräldra-barnrelationer förs vidare 

från en generation till nästa. Brodén (2004) menar också att det går att motverka det sociala 

arvet genom att föräldern har förmågan att reflektera kring egna nära relationer, vilket hjälper 

denne att observera sina barns emotionella tillstånd. Intervjupersonerna har på olika sätt re-

flekterat kring deras nära relationer och även kring det sociala arvet, vilket anses positivt då 

det underlättar barnens anknytning till föräldern (Brodén, 2004). Även om det skett sedan de 

äldsta barnen blivit vuxna. På så sätt skulle de vuxna barnen lättare kunna reflektera över sin 

relation till sina föräldrar och försöka förhindra att det sociala arvet förs vidare ännu en gene-

ration, mot sina barn. 

Det finns andra problem i hemförhållandena under uppväxten än att föräldrarna missbrukat, 

som kan föranleda ett missbruk, så som att inte ha blivit sedda som barn eller frånvarande 

föräldrar (Bangura Arvidsson, 2003). Detta framkommer även i denna studie. Intervjuperso-

nerna beskriver sin egen uppväxt som dysfunktionell, även om det inte i alla fallen i huvudsak 

berodde på missbruk. Bland annat hade psykisk ohälsa och känslomässig frånvaro också stor 

betydelse. Intervjupersonerna ser likt papporna i Bangura Arvidssons (2003) avhandling att 

deras egna föräldrar fungerat som negativa exempel i den bemärkelsen att de som föräldrar 

försökt agera precis tvärtom jämfört med sina egna föräldrar. De upplever att de till viss del 

lyckats, även om de kan se likheter i sitt eget och i sina föräldrars sätt att vara föräldrar. Trots 

detta har de börjat missbruka, eller återfallit i missbruk efter att de har blivit föräldrar. Miss-

bruk är alltså sällan den enda faktorn för att en familj är dysfunktionell eller för att ett barn är 

särskilt utsatt. Resultatet visar att även i deras eget föräldraskap finns annat än missbruk som 

påverkar, så som det sociala arvet, psykiskt dåligt mående eller psykisk sjukdom, ekonomiska 

svårigheter, skilsmässor och separationer samt kulturella skillnader. Även om missbruket kan 

vara sammankopplat med alla dessa faktorer är det svårt eller omöjligt att avgöra om dessa 

faktorer inte skulle ha uppkommit om inte missbruket fanns där. Konsekvenserna för barnen 

som resultatet har påvisats är därmed också kopplade till dessa andra faktorer, inte enbart till 

missbruk.  

Avslutande diskussion 

Intervjupersonerna beskriver sitt missbruk på tre skilda sätt. De likheter som finns är att de 

alla under graviditeten och under första tiden med första barnet lyckades hålla sig drogfria. 

Barnen har alltså en stor inverkan på missbruket. Tyvärr återfaller föräldrarna ofta i missbruk. 

De konsekvenser som barnen i en familj där någon av föräldrarna missbrukat drabbas av är 

oförutsägbarhet hos föräldern, ansvar, ekonomiska svårigheter, psykiska och känslomässiga 

problem. Alla dessa konsekvenser utgör en risk för att barnen får en otrygg anknytning till 

föräldern. Därmed inte sagt att anknytningsproblemen inte går att reparera. Resultatet i denna 

studie visar att det kan ta olika lång tid och fungera olika bra, men det går. Det är viktigt att 

komma ihåg att allt i en familj med missbruksproblem och andra sociala svårigheter eller psy-
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kisk ohälsa inte är mörker. Det finns fina stunder och goda minnen även i dysfunktionella 

familjer.  

Resultatet i denna studie visar att det sociala arvet, missbruket och konsekvenserna för barnen 

är sammankopplade med varandra, de är alla faktorer som påverkar många delar i en persons 

liv. Erfarenheter från uppväxten har stor betydelse för om en person hamnar i missbruk. 

Missbruket i sin tur påverkar det senare föräldraskapet. Föräldraskapet påverkas även uppväx-

ten och det som följt med därifrån, alltså det sociala arvet. Med allt detta följer konsekvenser 

som drabbar både barnet och föräldern. Barnet blir en del av det sociala arvet och det finns en 

risk att detta förs vidare ännu en generation. Det blir en ond cirkel, men det går att motverka 

genom självreflektion. Att i sin sociala bakgrund få en förklaring till varför det har gått som 

det har gått i livet kan kännas som en lättnad. Därför är den självreflekterande förmågan vik-

tig.  

Denna studie visar och bekräftar det som sagts i tidigare forskning, att missbruk inte är en 

ensam faktor för social utsatthet i en familj. I samtliga intervjuer har det framkommit att brist 

på kärlek, ensamhet och känsla av övergivenhet är centrala delar som påverkat utsattheten. 

Även om en person är eller har varit missbrukare gäller det alltså att se helheten för att få en 

förståelse kring hur livssituationen ser ut och hur det kan tänkas påverka barnen. Detta är ock-

så en förutsättning för att kunna kartlägga vilket hjälpbehov som finns hos missbrukande för-

äldrar, vilket är viktigt ur ett samhällsperspektiv. En hjälpinsats för denna målgrupp skulle 

alltså kunna vara att stärka människans förmåga till självreflektion, både för insiktens skull 

men även för en möjlighet att göra något för att motverka att det sociala arvet går vidare en 

generation till. Hjälpinsatser redan under graviditeten men också under de första åren skulle 

troligtvis förhindra återfall i missbruk hos föräldern samt förhindra att barnet drabbas av de 

konsekvenser som denna studie beskrivit. 

Det går inte att dra generella slutsatser utifrån resultatet i studien som helhet, varje intervju-

persons historia är unik på sitt sätt. Viss mån av överförbarhet till andra kontexter är dock 

vara möjlig utifrån resultatet i denna studie då det finns stora delar i resultatet som bekräftas i 

tidigare forskning. Detta visades i föregående kapitel. Viktigt att reflektera kring är dock att 

samhällets förväntningar på en mammas föräldraskap kontra en pappas föräldraskap har skilt 

sig, och skiljer sig än idag. Att denna studie endast innehåller berättelser från mammor kan ha 

påverkat resultatet utifrån detta. Att intervjua pappor var tänkt från början men kunde av olika 

anledningar inte genomföras. Det hade varit intressant att även få ta del av berättelser från 

pappor för att kunna se om det finns några skillnader, eller som beskrivits i kunskapsöversik-

ten, även likheter.  

Förutom att studera människors upplevelse av föräldraskap i kombination med missbruk är 

det naturligtvis viktigt att se på hur samhället verkar för att hjälpa familjer i denna situation. 

Intervjupersonerna vittnar om en omgivning som inte ville se problemen under deras uppväxt, 

trots att de inte försökte dölja dem. Att komma åt och upptäcka problem i familjer är något 

som både skola, sjukvård, socialtjänst och andra instanser behöver arbeta ut bra arbetsmetoder 

för, men det är också viktigt att utvärdera de insatser som ges till familjer med dessa problem 

så att de svarar mot den kvalite som krävs för att mildra konsekvenserna av en förälders miss-

bruk för barnen. Detta är också något som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning.   
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Informationsbrev 

Vi vill börja med ett stort tack för att du ställer upp på att medverka i vår studie. Nedan följer 

viktig information till dig att ta del av innan intervjun. 

Under föregående termin på Socionomprogrammet vid Umeå universitet hade vi vår praktik. 

En av oss var på socialtjänsten med inriktning mot missbruk, medan den andra var på Barn- 

och Ungdomspsykiatrin. En av oss kom därmed i kontakt med människor med missbrukspro-

blem, medan den andra mötte föräldrar och barn i olika livssituationer. I valet av ämne till 

uppsatsen försökte vi slå ihop våra erfarenheter från praktikterminen och kom då fram till att 

vi ville skriva om missbruk i kombination med föräldraskap. 

Genom intervjuer vill vi undersöka föräldrars upplevelse av hur relationen mellan sitt barn 

och dem själva påverkats av missbruk av alkohol och/eller droger. 

Begreppet missbruk förklarar ganska lite om problematiken i sig och karaktären på missbru-

ket, det ser olika ut från person till person. Vi använder i detta sammanhang begreppet miss-

bruk med innebörden; användning av droger eller alkohol på ett sätt som är svårt att hantera 

och/eller gett negativa konsekvenser i livet.  

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns etiska riktlinjer att förhålla sig för att du som in-

tervjuperson ska känna dig trygg med att delta. Nedan presenteras Vetenskapsrådets fyra etis-

ka krav samt hur vi förhåller oss till dessa i vår studie. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara införstådd med studiens syfte 

och vilka som genomför den. Du ska även veta att ditt deltagande är frivilligt och att du när 

som helst under studiens gång kan bestämma dig för att inte delta längre.  

Samtyckeskravet – innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något du har 

synpunkter på, till exempel frågorna i intervjuguiden, så diskuterar vi det och finner nya alter-

nativ. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att få tillgång till det inspe-

lade intervjuerna. Ingen annan kommer heller att kunna förstå att det är just du som deltar i 

studien. Du kommer alltså att vara anonym. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att användas 

till. Du har även rätt att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras. Om du är intresserad 

kan vi skicka dig ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Uppsatsen kommer att publiceras 

som en offentlig handling, vid Umeå universitet. 

Vi hoppas att du med denna information kan känna dig trygg och motiverad att delta i vår 

studie. Ditt deltagande betyder mycket för oss och det ska bli mycket intressant att få höra din 

berättelse.  

Med vänliga hälsningar 

Elin Jonsson    Linnéa Hamrin 
eljo0076@student.umu.se  liha0123@student.umu.se 

070-518 57 46   073-815 73 59 

Umeå universitet 

Socionomprogrammet 

Handledare:  Robert Grahn, robert.grahn@socw.umu.se
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Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du?  

Hur många barn har du och hur gamla är de? 

Hur ser din familjesituation ut? Boende? 

Har du någon relation till barnets andra förälder idag?  

Berätta om ditt tidigare missbruk.  

Vad var ditt huvudmissbruk? 

Under hur lång tid? Hur länge har du varit drogfri/nykter? 

Genomgick du någon behandling för ditt missbruk? 

Beskriv hur du upplevde dig själv, hur du var som person, under tiden du missbrukade. 

Din egen barndom 

Hur såg din uppväxt ut? Familjesituation, boende. 

Vilken relation hade du till dina föräldrar? 

Om att bli förälder 

Berätta om hur du kände när du förstod att du skulle bli förälder! 

- Var det planerat, önskat, tankar på abort? 

Påverkade graviditeten ditt sätt att leva? Hur? 

Hur upplevde du barnets/barnens födelse? 

Hur upplevde du att relationen mellan dig och ditt barn var då barnet var i spädbarnsåldern? 

Om relationen till barnet/barnen 

Har du varit delaktig i ditt/dina barns liv? På vilket sätt? Hur ser det ut idag? 

Har ditt/dina barn varit familjehemsplacerade? Andra sociala insatser? 

- Hur ofta träffade du ditt/dina barn under den tiden? Hur var det? 

- Hur har placeringen påverkat relationen mellan dig och ditt/dina barn? 

Hur ser relationen till ditt/dina barn ut och vad spelar barnen för roll i ditt liv idag? 

Har relationen till dina föräldrar under din barndomstid påverkat ditt sätt att förhålla dig till 

ditt/dina barn? 

Hur upplever du att ditt missbruk har påverkat relationen mellan dig och ditt/dina barn? 

Framtiden 

Berätta om dina tankar om framtiden angående dig och ditt/dina barn. 

Hur tror du att du kan få användning av dina erfarenheter i ditt föräldraskap? 

 


