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Sammanfattning 
Vår uppsats avser belysa hur pappor med missbruks- och beroendeproblematik ser på sina 

egna och sina barns svårigheter, vilket stöd de behöver och hur de vill att eventuellt stöd ska 

vara utformat. Vår empiri utgörs av tio stycken intervjuer med pappor som har en missbruks- 

och beroendeproblematik. Datainsamlingen är genomförd inom ramen för ett större projekt 

Barn i missbruksmiljöer, men har inte analyserats tidigare. Vår studie bygger på kvalitativ 

metod med en induktiv ansats. Studiens teoretiska utgångspunkter är symbolisk 

interaktionism och stigmateori. För att bearbeta intervjumaterialet har vi arbetat tematiskt och 

analysen har gjorts utifrån vald teoretisk referensram och tidigare forskning.  

De intervjuade männens utsagor från sin barndom visar tillsammans med deras berättelser 

om hur deras barn haft det under deras missbruk att missbruk hos en förälder är en riskfaktor 

för barn som riskerar att ge dem sämre förutsättningar i livet i stort. De svårigheter som 

genom triangulering har kunnat identifieras som gemensamma hos barn i missbruksfamiljer är 

frånvarande föräldrar som inte ger barnen tryggheten som lägger grunden för en god psykisk 

hälsa, sund utveckling och goda sociala livsvillkor.  

Intervjupersonerna uppger att barnen under mer eller mindre lång tid behöver få bearbeta 

separationer och andra svåra upplevelser, stöd att bygga upp sin självkänsla, mötas med 

empati och som aktörer i sina egna liv för att möjliggöra god hälsa och goda social 

förutsättningar. Erhållen kunskap om förälderns missbruk kan vara avgörande för huruvida ett 

barn upplever skuld inför förälderns problematik.  

I vår studie har vi dragit slutsatsen att missbrukande mäns föräldraroll behöver 

uppmärksammas bättre av professionella och fler insatser som kan stödja föräldraförmågan 

behövs. En missbrukande pappas motivation för att ta emot hjälp för sina problem är 

avhängigt hur han definierar sin situation. Ett stort ansvar vilar därför på professionella att ha 

kunskap om missbruk, modet att spegla och konfrontera och kräva ansvar av individen på ett 

fördomsfritt och respektfullt sätt. När ”botten är nådd” kan rätt hjälp vid rätt tidpunkt vara 

avgörande för huruvida situationen blir en vändpunkt. Att bli nykter som pappa innebär att 

forma en ny identitet, hitta sig själv och sig själv i relation till barnen. Att tillfriskna innebär 

svårigheter som att hantera skuld, och leva med konsekvenser som förlorad vårdnad. Dessa 

processer kan vara svåra, kräver hjälp och stödet kan behövas under lång tid. En god relation 

till barnen ger papporna motivation att ta ansvar för bibehållen nykterhet. Sammanfattningsvis 

kan vi konstatera att barn och vuxna i missbruksmiljöer behöver hjälp här och nu, individuellt 

och som familj. Stödinsatserna behöver vara långsiktiga, många, individuellt utformade och 

mångfacetterade. 

 

Nyckelord: barns aktörsskap, kunskapsbaserade insatser, brukarperspektiv, föräldraskap och missbruk 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Att växa upp med en förälder som har missbruksproblem är en erfarenhet många barn och 

ungdomar delar. I dag är det en ytterst liten del av dessa barn som får någon form av 

samhälleligt stöd, direkt eller indirekt via föräldrarna. Det finns inga säkra uppgifter om hur 

många barn och unga som växer upp med missbruk i familjen (Socialstyrelsen, 2009).  

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) är det ca 385 000 barn i Sverige som bedöms leva i 

familjer där det finns en förälder med missbruk eller riskbruk. I Uppsala län bor 3,5 procent 

av rikets befolkning, vilket innebär att det skulle kunna handla om ca 13 500 barn i länet som 

lever under sådana förhållanden. Ca 23 000 barn i åldrarna 0 – 17 år en vårdnadshavare med 

missbruksdiagnos som vårdats i slutenvård mellan 2000 och 2004. Missbruk i familjen ökar 

risken för att barnet ska drabbas av psykisk ohälsa. Viket beskrivs som det tredje största 

folkhälsoproblemet. Om missbruket dessutom kombineras med andra former av belastningar 

innebär det ett allvarligt hot mot barnets hälsa. Att barn till föräldrar som missbrukar löper 

ökad risk för normbrytande beteende tycks enligt forskningen snarare bero på att förälderns 

missbruk för med sig andra negativa konsekvenser, förutom missbruket, som också spelar in 

(Andershed & Andershed, 2005). Vilka konsekvenser missbruket för med sig för barnen beror 

på en kombination av olika risk- och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2009). 

Enligt Leifman & Raninen (2014) får den absoluta majoriteten av alla föräldrar med en 

missbruksproblematik stöd i sitt föräldraskap. Nio av tio uppger stöd från en vårdgivare. 

Siffrorna står kontrast mot den låga andel (24 procent) barn till dessa föräldrar som visade sig 

få stöd i någon form.  

Uppsatsens ämne är intressant för oss som socialarbetare och kunskapen användbar i vår 

yrkesutövning, både enskilt och hos respektive arbetsgrupp. Vi utgår ifrån att ökade 

kunskaper inom detta område kan gynna framtida samarbete mellan olika myndighetsgrupper 

inom socialtjänsten vilket är nödvändigt barnens skull, eftersom det är de som oftast kommer i 

kläm eller glöms bort. Med ökad kunskap om vilket stöd dessa barn och pappor behöver 

skapas godare förutsättningar att förbättra barnens hälsa och livschanser, samt förbättringar 

för papporna själva.  

Vår uppsats bygger på empiri från ett större projekt Barn i missbruksmiljöer. Projektet 

vill bidra till att utveckla kunskapsbaserade insatser för målgruppen barn till missbrukare i 

Uppsala län genom att undersöka hur föräldrar och barn i de här familjerna själva ser på vad 

som är svårt, vilka slags insatser de upplever att de behöver och hur dessa bör vara utformade. 

För att utveckla socialtjänstens insatser behövs både barnens, ungdomarnas och föräldrarnas 

röster. Syftet mer vår uppsats är detsamma, vi har dock valt att avgränsa vår undersökning 

genom att endast belysa pappornas och barnens situation ur pappornas perspektiv.  Vi vill 

med vår undersökning bidra till en ökad kunskap om brukarperspektivet när det gäller pappor 

och barn som växer upp i missbruksmiljöer.  
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Intervjuade Män Kvinnor Totalt 

Barn 7 5 12 

Ungdomar 4 14 18 

Föräldrar 10 11 21 

Summa 19 29 51 

 

1.2 Barn i missbruksmiljöer 

Under 2012 ansökte de åtta kommunerna och landstinget i Uppsala län gemensamt, via 

regionförbundet Uppsala län och tillsammans med Uppsala universitet, om medel för 

projektet Barn i missbruksmiljöer inom Statens folkhälsoinstituts utlysning för barn i 

riskmiljöer. Projektet inbegriper både utvecklingsarbete samt forskning och 

uppföljning/utvärdering, och är ett nära samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom 

missbruks-/beroendevård samt barn- och ungdomsområdet. Sociologiska institutionen på 

Uppsala universitet ansvarar för forskningen och Regionförbundet i Uppsala län ansvarar för 

utveckling och stöd vid genomförandet av de förändringar som föreslås. Folkhälsoinstitutet 

finansierar arbetet. Projektet vill bidra till att utveckla kunskapsbaserade insatser för 

målgruppen barn till missbrukare i Uppsala län genom att utgå ifrån hur föräldrar och barn i 

de här familjerna själva ser på vad som är svårt, vilket slags insatser de behöver och hur dessa 

bör vara utformade. För att få dessa frågor besvarade har totalt 51 stycken intervjuer 

genomförts med barn, ungdomar och den eller de föräldrar som har eller har haft problem 

med missbruk av alkohol och droger. Intervjuerna påbörjades under våren 2013 och pågick 

till hösten 2014.  

 

Arbetet är enligt projektbeskrivningen uppdelat i tre faser: 

Fas 1 består av två delstudier som ligger till grund för det utvecklingsarbete som startar 

senare. Den första delstudien fokuserar på vad barn har att säga om svårigheterna med att 

växa upp i missbruksmiljöer, om sitt behov av skydd, stöd och/eller annan hjälp och hur 

eventuella insatser borde vara utformade. Den andra delstudien har fokus på vad föräldrar har 

att säga om barnens svårigheter och behov av insatser samt föräldrarnas egna svårigheter, 

behov av stöd i föräldrarollen och hur eventuella insatser borde vara utformade.  

Fas 2 består av en konferens för att sprida och diskutera resultaten från delstudierna, en 

rapport, vetenskapliga artiklar om resultatet, en forskningscirkel för professionella inom 

missbruks- och beroendevården samt barn- och ungdomsvården i både kommuner och 

landsting.  

Fas 3 består av metodstöd/coachning av två utvecklingsledare till de verksamheter som 

deltagit i cirkeln när de ska genomföra utvecklingsarbetet som planerats i cirkeln samt 

sammanställning av det samlade resultatet av projektet, inklusive uppföljning/utvärdering, i 

en slutrapport. Rapporten ska vara färdigställd den 17 augusti 2015. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är detsamma som syftet med den andra delstudien i fas 1 i 

projektet Barn i missbruksmiljöer, dvs. att belysa hur pappor med en missbruks- och 

beroendeproblematik ser på sina egna och barnens svårigheter, sina egna och barnens behov 

av stöd samt hur de anser att eventuellt stöd bör vara utformat. Ska besvaras med hjälp av 

följande frågeställningar: 

 Vilka svårigheter ser dessa pappor i sin föräldraroll?  

 Vilket stöd behöver papporna i sitt föräldraskap och hur vill de att stödet ska se ut?  

 Vilka svårigheter upplever papporna hos barnen?  

 Vilka stödbehov anser papporna att barnen har och hur vill de att stödet ska se ut?  

1.4 Avgränsningar 

Vårt arbete är avgränsat till att endast belysa syftet ur pappornas perspektiv. Detta med 

anledning av att vi erbjöds att analysera just de intervjuade pappornas berättelser. 

Missbruk och beroende är två inarbetade begrepp inom missbruks- och beroendevården. I 

diagnoshandboken DSM 4 är missbruk är ett begrepp som tar fasta på drogbrukets sociala 

konsekvenser och för att diagnosen beroende ska kunna fastställas behöver ett antal kriterier 

om ett starkt fysiskt och psykiskt beroende av drogen vara uppfyllda. I den nya 

diagnoshandboken DSM 5 har båda begreppen avskaffats och ersatts av det samlade 

begreppet substanssyndrom. En förhoppning med att ta bort missbruksdiagnosen är att leda 

tankarna med diagnosen från sociala problem till en medicinska behandlingsbar sjukdom 

(Agerberg, 2013). Vi har valt att genomgående använda termen missbruk, trots att den är 

stigmatiserande och saknar medicinskt innehåll. Vi använder den synonymt med missbruks- 

och beroendeproblematik. Dels på grund av att det är det ord som används av respondenterna 

i vår empiri när de benämner sin problematik. Dels för att vi tror att det förenklar läsningen.  

Vårt syfte innefattar inte att bedöma intervjupersonernas missbruksproblematik utan har 

snarare fokus på konsekvenser som missbruket fört med sig. Vi har valt att inte ha fokus på 

huruvida intervjupersonerna har problem med alkohol och/eller narkotika. Av hänsyn till 

intervjupersonerna har vi valt att inte beskriva några specifika detaljer om deras liv. 

1.5 Ansvarsfördelning 

Studien har genomförts och författats av Therese Blombäck och Hanna Lidblad. Vi är erfarna 

socialsekreterare med lång arbetslivserfarenhet från verksamheter med målgrupperna vuxna 

missbrukare och barn och familjer. Vi upplever att våra respektive förförståelser har varit 

värdefullt under forskningsprocessen. Vi anser oss gemensamt ansvariga för slutprodukten. 

1.6 Disposition  

Kapitel två består av de metoder och ansatser vi använt oss av i vår uppsats, en diskussion om 

validitet och reliabilitet och sist ett etikavsnitt. Det tredje kapitlet består av relevant tidigare 

forskning inom ämnet. I fjärde kapitlet beskrivs den teoretiska referensram som vi valt att 

använda oss av. Femte kapitlet består av tre avsnitt med de centrala teman vi kunnat urskilja i 

vår empiri och som analyserats utifrån vår teoretiska referensram, samt en sammanfattning av 

våra slutsatser. Det sjätte kapitlet består av diskussion och reflektioner kring uppsatsen. 
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2 METOD 

Vår uppsats är en kvalitativ studie utifrån intervjuer gjorda med tio pappor med en missbruks- 

och beroendeproblematik. Kvalitativa intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera 

människors syn på meningen med deras levda liv, när man vill beskriva deras upplevelser och 

självuppfattning, eller klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld (Kvale, 

1997).  Den kvalitativa metoden innebär ett undersökande och reflekterade förhållningssätt till 

oss själva och forskningsrelationen, vilket lägger grunden för både kunskapsanspråk och 

kunskapsutveckling (Widerberg, 2002).  

2.1 Population och urval  

Intervjuerna genomfördes inom ramen för projektet Barn i missbruksmiljöer. Ett strategiskt 

urvalsförfarande användes för att fånga variation. Papporna valdes ut från olika kommuner i 

Uppsala län. Ambitionen var att hälften av papporna skulle väljas ut bland familjer som hade 

en stöd- eller behandlingskontakt och andra hälften ur familjer som inte hade en aktuell 

behandlingskontakt. Att få barns och föräldrars syn på varför de inte sökt sig till de former av 

insatser som finns, är en viktig kunskap för att nå ut till fler.  Rekrytering av den senare delen 

planerades ske via andra kontakter såsom ideella organisationer. Det var dock svårt att 

rekrytera intervjupersoner och ambitionen att få personer via socialtjänsten släpptes 

tillsammans med den om att få personer som inte haft så mycket kontakt med socialtjänsten.  

Bästa rekryteringsvägarna blev barngruppsverksamheten Trappan i Uppsala.  

2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades under våren 2013 och enligt ursprungsplanen skulle den vara klar 

under 2013, men pågick till hösten 2014. Intervjuerna genomfördes utifrån en tematisk 

intervjuguide som täcker ett brett spektrum av områden, se bilaga 1. Planeringen av 

intervjuguiden gjordes av forskare Karin Alexandersson och projektledaren professor Elisabet 

Näsman vid sociologiska institutionen på Uppsala Universitet.  

Intervjuerna genomfördes av två utvecklingsledare på Regionförbundet, båda erfarna 

professionella, den ena inom missbruksvården och den andra har kompetensen från arbete 

med barn till missbrukare. Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en utbildningsinsats 

om kvalitativa forskningsintervjuer för utvecklingsledarna. Stor öppenhet gavs till 

intervjupersonerna att själva utforma sina svar och de konsulterades om vilka frågor de själva 

ansåg viktiga att ställa för att förstå deras situation. För intervjuarna handlade det om att 

undvika försanthållanden, dvs. att inte vara för styrande vid intervjuandet så att deras 

eventuella förförståelse skulle styra intervjupersonerna i deras svar eftersom de kunde tänkas 

ha något helt annat att beskriva och komma med än vad som motsvarade intervjuarnas 

eventuella förväntningar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. En av intervjupersonerna ville 

inte att intervjun skulle spelas in, och där valde intervjuaren att skriva stödord istället. 

Transkriberingen gjordes av personal vid sociologiska institutionen på Uppsala Universitet. 

Intervjupersonerna erbjöds att ta del av och godkänna utskrifterna, så att de kunde justera eller 

komplettera om de bedömde att det behövdes.  Antingen kunde de själva läsa eller få 

utskriften uppläst. I samband med återföringen kunde också uppföljningsfrågor ställas.  
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2.3 Analysmetod 

Vårt arbete har en induktiv ansats. Kodning och analys av intervjumaterialet har genomförts 

av författarna.  Det finns två avsikter med dataanalysen, 1) att komprimera, systematisera och 

ordna datamaterialet så att det blir analyserbart och 2) att utveckla tolkningar och perspektiv 

på informationen som finns i datamaterialet (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Vi läste först varje transkription i sin helhet för att nå en första förståelse för vad varje 

intervjuperson beskrivit i intervjun. Nästa steg blev att identifiera de centrala teman som 

framträdde i respektive intervju. Därefter försökte vi kategorisera intervjuerna genom att 

försöka hitta gemensamma nyckelbegrepp för segment av ord, dvs. stycken text som beskriver 

en och samma sak, och som behöll meningen i intervjupersonernas berättelser. Vi strävade 

efter att nyckelbegreppen skulle spegla innehållet i stycket och skapade dem genom att utifrån 

vår förförståelse tolka vad som karaktäriserade innehållet på en abstraktare nivå.  Med hjälp 

av nyckelbegreppen skapade vi sedan rubriker som uttryckte det väsentliga. Vi genomförde 

därefter datareduktion genom att varje nyckelbegrepp gavs en egen färg, ordsegmenten i varje 

intervju markerades i respektive färg, klipptes in i ett enskilt dokument och strukturerades 

under rubrikerna.  

Ett problem som vi stötte på några gånger under kategoriseringen var att vissa ordsegment 

beskrev olika innehåll och därför kunde hänföras till olika rubriker. Vi tvingades varje gång 

problemet uppstod att definiera om rubrikerna tills innehållet i dem blev tydligare avgränsat 

tills dess att de uppfattades till varandra oberoende, och även göra om datareduktionen på 

samma sätt som ovan beskrivet.  Innehållet under rubrikerna tolkades slutligen utifrån vår 

teoretiska referensram och tidigare forskning.  

2.4 Validitet och reliabilitet  

För att resultaten ska kunna generaliseras måste mätmetoden ha god reliabilitet och validitet. 

Med validitet menar Trost (2001) att man mäter det som är avsett att mäta. Data som jag 

samlar in är inte själva verkligheten utan representationer av den, validiteten beskriver hur 

relevant dessa data representerar fenomenet. Extern validitet kan beskrivas, från urval till 

population, huruvida urvalet är representativt för populationen (Johannessen & Tufte, 2003).  

Enligt Trost (2001) betyder reliabiliteten att mätningen är tillförlitlig, den är stabil och 

inte utsatt för slumpinflytelser. Reliabiliteten rör undersökningens data, insamlingssätten och 

hur de bearbetas. Att redovisa hur man går tillväga och hur man tänker är viktigt för 

tillförlitligheten. Ett sätt att pröva reliabiliteten är att låta andra forskare undersöka samma 

fenomen och når flera forskare fram till samma resultat är reliabiliteten hög (Johannessen & 

Tufte, 2003).         

Undersökningens inre och yttre validitet bedöms som god och reliabiliteten likaså. Urvalet till 

intervjuerna bedöms vara representativt för populationen. De intervjuade papporna 

rekryterades från flera kommuner i länet, både små och stora. Personerna olika kulturell och 

religiös bakgrund, representerar olika socioekonomiska förhållanden och åldrar. Vi har under 

kapitel två i detalj redogjort för urvalsförfarandet, hur datainsamlingen gått till och försökt ge 

en beskrivning av hur analysprocessen gått till. De intervjuade har haft möjlighet att korrigera 

felaktigheter. Slutsatser gällande behov hos barn som växer upp i missbruksfamiljer har 
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kunnat dras med hjälp av triangulering, dvs. ur två perspektiv. Dels utifrån de delar av empiri 

& analys som behandlar erfarenheter från pappornas egen uppväxt och ifrån de delar som 

berör deras barns erfarenheter. Eftersom författarna inte själv deltog under intervjuerna är det 

för dem oklart vilken inspelningsutrustning som använts, men av transkriptionerna att döma 

var kvaliteten på ljudupptagningen mycket god. De två personerna som genomförde 

intervjuerna bedöms ha adekvat kompetens för uppdraget.  

Vid ett intervjutillfälle önskar vi att vi hade varit närvarande och det gäller den 

respondent som inte samtyckte till att intervjun blev inspelad på band. Det är svårt att 

samtidigt ställa frågor, lyssna och anteckna och här finns en risk att data reducerats och att 

information gått förlorad.  

Vad gäller objektiviteten är det aningen svårt att bedöma i vilken utsträckning vår 

förförståelse har haft betydelse för våra tolkningar. Vi har gått in och analyserat intervjuerna 

med en viss distans och avstånd. Intervjupersonerna var avidentifierade när vi fick ta del av 

transkriberingarna. Vi har inte kunnat påverka de intervjuade och de har inte blivit påverkade 

av oss. Det var för oss som socialsekreterare en utmaning att inte se empirin ur ett 

socialarbetarperspektiv, och vi har genomgående under arbetet försökt beakta denna risk.  

Genom att intervjupersonerna gavs stor öppenhet att själva initiera teman och utforma 

sina svar har vi funderat över huruvida vår empiri sett annorlunda ut om intervjuerna skett 

under mer strukturerade former. En ytlig jämförelse har gjorts med de resultat som Leifman & 

Raninen (2014) presenterar från en enkätstudie (vars frågor berör samma områden som vår 

tematiska intervjuguide). Det var 1083 föräldrar med missbruksproblem, varav 58,9 procent 

pappor som deltog. Vi finner många likheter mellan Leifman och Raninens (2014) resultat 

och våra, och vågar därför anta att den öppna intervjuformen i vårt arbete inte haft en 

avgörande betydelse för vårt resultat. Våra resultat uppvisar på många punkter likheter med 

resultat från annan forskning gjord inom samma område, varför vi bedömer våra resultat som 

generaliserbara.  
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2.5 Forskningsetiska krav och reflektioner 

Det är viktigt att tänka på att informera intervjupersoner om undersökningens syfte och 

informera deltagarna om deras uppgift i undersökningen, så kallat informerat samtycke. 

Frivilligheten och rätten att avbryta sitt deltagande när de vill ska betonas. Det är viktigt att 

samla in, bearbeta, analysera och redovisa materialet på ett sådant sätt att intervjupersonernas 

anonymitet och integritet inte kränks (Widerberg, 2002).  

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer har beaktats och en etikprövning av 

forskningsprojektet Barn i missbruksmiljöer i sin helhet genomfördes 2012.  

Informationskravet och samtyckeskravet har beaktats och kan anses uppfyllt. Innan 

intervjuerna genomfördes fick intervjupersonerna skriftlig och muntlig information om syftet 

med intervjun, sekretessen, att ingen obehörig skulle få ta del av deras uppgifter och om sin 

rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan. De blev även tillfrågade om de samtyckte till att 

intervjun spelades in. Utvecklingsledaren intervjuade inte någon de hade en behandlings- eller 

stödrelation till. Det kan ändå finnas en risk att en del intervjupersoner hade förväntningar om 

vad deras medverkan, eller ickemedverkan kunde medföra för dem på gott och ont. Det var 

väsentligt för intervjuarna att under forskningsprocessen kontinuerligt vara lyhörd för tecken 

på att intervjurpersoner upplevde problem med sin medverkan och de förändringar den kunde 

leda till.   

Vi erbjöds av forskare Karin Alexandersson att analysera intervjuerna som gjorts med de 

tio papporna inom ramen för projektet Barn i missbruksmiljöer och ingick en förbindelse om 

sekretess i samband med att vi tackade ja. Intervjupersonerna gavs konfidentialitet genom att 

de avidentifierats när vi tog del av transkriberingarna. Vi valde att under arbetes gång ge 

papporna nya fingerade namn. Transkriberingarna har under hela arbetet förvarats inlåsta på 

sociologiska instutionen för att ingen obehörig skulle kunna komma åt uppgifterna.  

Nyttjandekravet har beaktats genom att de förplikelser mot intervjupersonerna som de 

forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat har uppfyllts. De insamlade 

uppgifterna har använts för samma forskningsändamål som var avsett när de samlades in, och 

har inte  brukat uppgifterna för något icke-vetenskapligt syfte. Uppgifterna har inte använts 

för beslut eller åtgärder som direkt påverkat de enskilda intervjupersonerna. De etiska 

aspekterna har, som vi bedömer det, beaktats på ett tillfredsställande sätt. 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I den så kallade missbruksutredningen som genomfördes i Sverige 2009-2010 skattades att 

totalt 780 000 personer över 18 år har ett beroende av alkohol och att cirka 29 500 personer 

har en problematisk narkotikaanvändning. Missbruks- och beroendevården når endast en av 

fem personer med beroende av alkohol (SOU 2011:35).  

Missbruk för enligt Andershed & Andershed (2005) ofta med sig störningar i familjens 

vardag och relationer, samt att det ofta förekommer även andra problem. Föräldern med 

missbruk kan bli mindre känslomässig tillgänglig, icke lyhörd, inkonsekvent, avvisande och 

lättretlig. Föräldern kan till exempel brista i tillsyn, omsorg och orken att engagera sig i 

barnens behov och aktiviteter. Detta kan i sin tur barnen reagera på och agerar mer extremt för 

att få förälderns uppmärksamhet och fokus. En ond cirkel uppstår i och med att föräldern 

kanske reagerar negativt på barnets reaktion. Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för en 

negativ utveckling. Skyddsfaktorer är faktorer som minskar den negativa effekten hos en 

riskfaktor. Exempel på skyddsfaktorer är nära relation med en trygg anknytning, goda 

relationer med kompetenta och omtänksamma vuxna, social kompetens, gott självförtroende, 

god problemlösningsförmåga, förmåga att reglera känslor och reaktioner, optimism och 

tillförsikt (Andershed & Andershed, 2005). 

Lindgaard (2006) menar att om det i familjen inte går att prata om en förälders 

missbruksproblem och vilka konsekvenser det ger för respektive familjemedlem, så förstärks 

svårigheterna. Svårigheterna kan bestå av att vardagen och det känslomässiga klimatet, samt 

konfliktnivåerna i familjen påverkas. Men också förutsägbarheten och föräldraansvaret 

förskjuts. Skammen och tabut påverkar föräldern och tystnad uppstår kring dessa problem och 

svårigheter. För barnens del uppstår en situation där de själva får försöka förstå, hantera och 

bära problemet och svårigheterna, vilket ofta leder till att barnen tar på sig skulden 

(Lindgaard, 2006). 

Enligt Närvänen & Näsman (2007) präglas samhället av en åldersordning. En människas 

ålder bestämmer vad som är normalt och önskvärt respektive avvikande och oönskat. 

Åldersordningen innebär att samhället fördelar och organiserar möjligheter och hinder för 

människors handlande utifrån ålder. För barns del innebär detta att de underställs vuxnas 

och/eller föräldrars omsorgsansvar, beskydd, tolkningsföreträde och beslutanderätt. Vilket 

innebär en åldersmaktordning och att barnens situation anses vara marginell i förhållande till 

de vuxnas.  

FN:s barnkonvention har ett perspektiv på barn som aktörer, där delaktighet är en 

fundamental rättighet. Det finns olika sätt att bemöta barn på och när man kombinerar olika 

sorters bemötande framträder olika barnpositioner (Eriksson & Näsman, 2008).  

FN:s barnkonvention kom till i slutet av förra seklet och sedan dess har en förändring 

skett i synen på och förhållningssättet till barn, både inom forskningen och i samhället. Barns 

ställning har gått från att vara objekt till subjekt med en egen röst (Näsman, 2014). Näsman 

(2014) nämner begreppet normalisering när det gäller utsatta barn. Normalisering innebär att 

barn med sina begränsade erfarenheter uppfattar vissa situationer som självklara i familjen 

och anpassar sig till dem. För omgivningen uppfattas dessa situationer som problematiska och 

avvikande, till exempel att barnen tar på sig ett omsorgsansvar för föräldern. Barn är 

medvetna och aktiva, de agerar och har egna strategier. 
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Näsman (2014) anser att barn betraktas barn som en minoritetsgrupp av samhället och en 

undergrupp i förhållande till andra grupper. Barn har lägre status än vuxna och de 

diskrimineras, de behöver skydd och omsorg. Barnens syn på sin situation blir ofta ifrågasatt 

eftersom de anses ha en begränsad uppfattning om sitt eget liv och därmed behövs vuxna som 

kan tolka barnens talan och ta ansvar för deras situation. Det är viktigt att barn får göra sin 

röst hörd och att det är grunden till alla människors skapande av den sociala verkligheten. 

Barn har information om sin livssituation som vuxna saknar och det gör barn till experter på 

sina egna liv. Man skapar delaktighet för barn genom att förhålla sig till dem och relatera till 

dem på olika sätt, ge dem ett eget aktörsskap. För att ge barnen aktörsskap måste barns röster 

bli lyssnade på. De behöver också få möjlighet att påverka beslut som rör deras liv (Näsman, 

2014).  

 Enligt Nordenfors, Melander & Danebacks (2014) kartläggning över unga omsorgsgivare 

bidrar drygt hälften av landets 15-åringar med att passa syskon, 16 procent tar ett 

föräldraansvar för syskon minst en gång i veckan och 17 procent ser till att syskon kommer 

till skolan minst någon gång per vecka. Barn kan bidra till hushållsekonomin genom att arbeta 

inom både informellt och formellt arbete, genom att själva stå tillbaka och undvika att be om 

pengar av sina föräldrar till kläder, fritidsaktiviteter och nöjen, genom att inte bjuda hem 

kompisar när det inte finns tillräckligt med mat att bjuda på eller genom att avstå från att följa 

med sina kompisar på alltför dyra aktiviteter. Tolv procent av de unga svarar att de avslastar 

en förälder genom att inte be om stöd när de har problem och 15 procent avlastar en förälder 

genom att inte be om hjälp med skolarbete och 20 procent uppgav att de håller ett öga på sin 

förälder för att se att föräldern mår bra flera gånger i veckan. Att ”ta ett steg tillbaka” kan vara 

ett annat sätt att visa omsorg om sin förälder (Nordenfors, Melander & Danebacks, 2014).  

Leifman & Raninens (2014) enkätstudie, där 1083 föräldrar med missbruksproblem varav 

58,9 procent pappor deltog, presenterar att den absoluta majoriteten av alla föräldrar med 

missbruksproblematik får stöd i sitt föräldraskap. I den kvantitativa studien framgår att nio av 

tio av de svarande föräldrarna upplevde stöd från vårdgivare såsom socialtjänsten, barn- och 

ungdomspsykiatrin och skola. Av de svarande föräldrarna uppgav 85 procent att de fick stöd 

av någon i familjen och 76 procent svarade att de fick stöd från den enhet för behandling där 

de befann sig just då. Dessa höga andelar står i bjärt kontrast mot den låga andel (24 procent) 

barn till dessa föräldrar som visade sig få stöd i någon form. När föräldrarna tillfrågades om 

vad de skulle önska sig mer stöd med visade det sig att hälften skulle vilja prata mer om 

barnens behov (49 procent) och om sitt föräldraskap (51 procent). Fyrtiotre procent önskade 

ekonomisk hjälp och omkring 40 procent mer information om barnens behov. En av fyra 

önskade sig mer praktisk hjälp med barnen.  

Vissa vardagsuppgifter utkristalliserade sig i studien som mer besvärliga för föräldrarna 

än andra, att få pengarna att räcka till, att läsa böcker för barnen och hjälpa barnen med läxor. 

Även förmågan att sätta gränser och att skapa regler fungerade dåligt eller mycket dåligt. 

Ungefär 8 procent svarade att de har en dålig relation till sina barn. Leifman & Raninen 

(2014) har i sin studie endast haft tillgång till tvärsnittsdata och kan därför inte uttala sig om 

kausala samband dvs. vilket beteende som ger upphov till vilket. Studien presenterar dock hur 

olika saker samvarierar. Sambanden de fann tyder på att barnens och föräldrarnas situation 

hänger ihop och att man därmed i missbruks- och beroendevården, när det gäller föräldrarna, 

skall anamma ett familjeperspektiv i frågan. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

4.1 Symbolisk interaktionism  

Ämnet för uppsatsen vill ses ur ett socialt perspektiv och ”Symbolisk interaktionism är ett 

synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den sociala verkligheten”, enligt 

Trost & Levin (2004). Det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism utgår ifrån att 

människans självuppfattning växer fram i samspel med andra och ger en bild av hur 

samhällets normer integreras i människan och påverkar dennes agerande. Symbolisk 

interaktionism är ett teoretiskt synsätt som är ett bra redskap för att studera gruppliv och 

mänskligt beteende, människan och gruppen som delar av samhället. Det är enligt Trost & 

Levin (2004) en fråga om processer, om förändringar och om aktiviteter som är 

situationsbundna.  

Social interaktion 

Människan är aktiv, hon handlar och beter sig konstant. Människan är inte, hon gör. Fokus 

ligger på våra beteenden som sociala varelser. Att vara aktiv innebär att vara i en process och 

en förutsättning är att vi kan förändras. Med begreppet social interaktion syftar symbolisk 

interaktionism på människors möte och kommunikation med andra, men även den inre 

dialogen människan har med sig själv (Trost & Levin, 2004).  Det handlar om att vi är aktiva, 

vi handlar, vi definierar situationen och vi använder oss av symboler. En förutsättning för 

social interaktion är att människan har förmågan att ta varandras roller, att vi kan sätta oss in i 

hur andra människor tänker och känner. När vi gör detta empatiserar vi. Vi förstår en annan 

persons handlande genom att först förstå hur den personen definierar situationen och hur den 

uppfattar symboler. 

Symboler och sociala objekt 

Trost & Levin (2004) menar att vi människor alltid ägnar oss åt social interaktion. Vi 

interagerar med varandra när vi samtalar och använder både ord, kroppsrörelser och tonfall. 

När vi tänker gör vi det med symboler eller ord som har betydelse för oss, men för att ett 

tecken ska bli en symbol måste både sändaren och mottagaren avse ungefär samma sak med 

tecknet och det ska även vara avsiktligt. Först då ord eller tecken har en kollektiv mening blir 

de till symboler. Ett ords betydelse eller en symbols betydelse är avhängigt definition av 

situationen. Flera ord kan ha olika betydelse i olika situationer. Skillnaden mellan sociala 

objekt och symboler är att symboler är sociala objekt som används för att representerar något 

annan än sig själva. Alla symboler är meningsfulla, annars är de inga symboler. 

Socialisationsprocessen 

Socialisationsprocessen är viktig för den enskilda människan och för samhället i sin helhet. 

Samhället och dess mindre grupper, kan inte leva utan social ordning, dvs. att alla lever och 

tycker ungefär lika (Trost & Levin, 2004). Socialisationsprocessen fortgår genom hela livet 

och är kopplad till hur vi definierar situationen, till grupptillhörigheten och till den specifika 

kulturen. Det normstyrda idealet är alltid en process, om än långsam ibland.  

Att samhället ser på föräldraskapet och det medföljande ansvaret för föräldrarna på 

samma sätt är angeläget då dessa normer ligger till grund för vår lagstiftning. Socialisationen 

eller inlärningen sker gradvis via språket och kroppsspråket, dvs. med olika symboler. Genom 



 
 

14 

hela socialisationsprocessen får människan lära sig en massa normer om hur man ska bete sig 

och hur man inte beter sig, till exempel vad det innebär att vara en god förälder och vilka 

förväntningar som är kopplat till detta.   

Signifikanta andra kallas de personerna som är viktiga för människan, menar Trost & 

Levin (2004). De är sådana som barnet bryr sig om och vill lyssna till. För det lilla barnet är 

det föräldrarna eller någon annan viktig person i barnets närhet. De signifikanta andra får 

mycket stor betydelse för uppbyggandet av barnets jag och dennes föreställningsvärld. De 

påverkar också barnets sätt att i skilda sammanhang definiera situationen på ett rimligt och 

adekvat sätt. Vilka dessa signifikanta andra är kan förändras över tid, när barnet blir äldre kan 

dessa viktiga personer ändras eller bytas ut och detta pågår hela livet.  

Primärgrupp är den grupp som har den känslomässiga kontakten med individen och står 

för det grundläggande skapandet av den sociala omgivningen. Här skapas och vidmakthålls de 

grundläggande uppfattningarna och känslorna. Den vanligaste primärgruppen är familjen, 

efter hur individen definierar vad en familj är. Sekundärgrupp är gruppbildningar där 

kontakten inte är lika intensiv och känslor inte är något av det primära, så som arbetsplatsen, 

föreningar och så vidare.  

De generaliserande andra är den sociala grupp eller det organiserade samhälle som ger 

individen ett eget jag. Detta sker genom att individen uppfattar och påverkas av förväntningar, 

åsikter samt normer som finns i gruppen eller i samhället. Den generaliserande andra finns så 

att säga i ryggmärgen och bryter vi mot den generaliserande andra får vi dåligt samvete, även 

om ingen upptäcker det (Trost & Levin, 2004). 

Definitionen av situationen 

Att bli nykter är en process som på många sätt innebär att behöva definiera sin situation och 

sin identitet som exempelvis pappa annorlunda jämfört med tidigare. Termen definiera 

situationen är viktig inom symbolisk interaktionism och handlar om hur människan vid ett 

givet tillfälle definierar situationen och att detta påverkar människornas beteende (Trost & 

Levin, 2004).  Då människan ständigt är i pågående processer innebär det att människan har 

möjligheten att omdefiniera en situation och därmed ändra uppfattning och sedan sitt 

beteende.  

Vi existerar i nuet, vi definierar situationen i nuet och vi interagerar med andra med 

symboler i nuet. Med denna syn på nuet blir det uppenbart att människan befinner sig i en 

konstant process som ständigt förändras. Att fokusera på nuet innebär att vi inte enbart 

handlar efter vad vi lärt oss som barn, utan vi använder oss av det som vi lärt oss som barn 

och gör det i nuet (Trost & Levin, 2004).  

Genom att fånga upp pappornas tankar och känslor och erfarenheter, från sin barndom, 

kan vi få en bild av hur de ser på sig själva som pappor idag. Vi kan få en bild av hur 

svårigheterna som de mött i olika skeenden av livet har påverkat dem, hur detta i sin tur 

påverkat deras föräldraförmåga och vilka konsekvenser det fått för deras barn. För att förstå 

svårigheterna som papporna upplever behöver vi få en bild av hur de ser på sig själva, hur de 

definierar sin situation kopplat till sina ambitioner att vara pappa och hur de lyckats med att 

uppnå dem.  

Enligt Trost & Levin (2004) använder vi vårt spegeljag då vi bedömer hur andra bedömer 

oss och av spegeljaget kan vi få ut skam, skuld, stolthet och ära. Skam är något man lär sig 
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som barn i socialisationsprocessen. Skam är kopplat till sociala sammanhang och känslan av 

att ha skämt ut sig eller gjort bort sig och dess motsats är stolthet och ära. Skamkänslor kan 

verka förlamande, vilket försvårar reflektion. När vi pratar om skuld närmar vi oss samvetet, 

den inre röst som dömer oss när vi går emot den generaliserande andra. Skulden kommer 

senare i livet. Motsatsen är gott samvete eller avsaknad av skuld.  

Sociala identiteter och identitetsteori 

För symbolisk interaktionism finns ingen personlighet utan jaget hos människan är en 

dynamisk process som genom social interaktion förändras och omdefinieras i förhållande till 

situationen och till sammanhanget under hela livet. Identitet ligger, enligt Trost & Levin 

(2004), nära det Mead kallar den del av jaget som är ”me”, men närmare det han kallar 

”mind” eller föreställningsvärld. En identitet har man då man av andra är placerad som ett 

socialt objekt på samma sätt som man tillskriver och tillkännager för sig själv. För att kunna 

belysa svårigheter och upplevda hjälpbehov hos missbrukande pappor, och hur de ser på 

detsamma hos deras barn, behöver vi få en bild av pappornas föreställningsvärld.  

Begreppet identity saliece är intressant för oss i vår analys av pappornas grad av närvaro i 

sitt föräldraskap. Översatt blir begreppet enligt Trost & Levin (2004) något i stil med ”graden 

till vilken en given identitet är närvarande”, framträdande eller dominant. Principiellt sett kan 

vissa sociala situationer endast tänkas ta fram eller aktualisera en av alla identiteter en 

människa har. Vissa identiteter finns alltid representerade i alla sociala sammanhang, 

exempelvis könstillhörigheten, medan andra bara finns representerade i mycket specifika 

sammanhang. När en person exempelvis spelar fotboll är identiteten fotbollsspelare den enda 

giltiga, bortsett från att det inom denna identitet finns del-identiteter såsom forward, lagkapten 

etc. Termen sincerity står för graden av överensstämmelse mellan en människas uppvisade 

beteende, dvs. det andra kan se och höra, och samma människas uppfattning av sig själv.  

Sincerity föreligger till exempel då en då en människa beter sig så att andra kan uppfatta 

hennes beteende som hederligt och också om hennes egen självuppfattning är att hon är en 

hederlig människa, inte bara för stunden utan i sin relativt stabila identitet av att vara hederlig 

(Trost & Levin, 2004). 
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4.2 Stigma 

Enligt Trost & Levin (2004) talar Goffman om social identitet som en tillskriven identitet 

eller egenskap. Vi tillskriver en främling vissa egenskaper när vi ser denne. Med termen 

personlig identitet avser han fortfarande en tillskriven identitet som är baserad på bättre 

kunskap om personen än den ytliga som en social identitet innebär. Jaget beskrivs med termen 

upplevd identitet.  

Goffman (2004) definierar stigma som ett djupt misskrediterande attribut hos en individ 

som tenderar att reducera henne till att vara endast det som själva stigmat symboliserar. 

Goffman (2004) anger tre olika typer av stigma varav missbruk klassas som ett 

karaktärsstigma. En individ med ett missbruk kan anses ha olika fläckar på den personliga 

karaktären såsom viljesvaghet, bristande hederlighet etc. I sociala situationer där vi märker 

eller vet att en deltagare har ett stigma föreligger hög risk för att vi gör felaktiga 

kategoriseringar och den stigmatiserade upplever i allmänhet en känsla av att bli ifrågasatt.  

Goffman (2004) antyder att det ofta föreligger en diskrepans mellan en individs sociala 

och upplevda identitet. När denna diskrepans är uppenbar undergrävs vederbörandes sociala 

identitet och lämnar denne avskuren och ensam inför en värld som inte accepterar honom. Om 

den stigmatiserade individen skaffat sig en viss identitetsstandard som han tillämpar på sig 

själv utan att kunna leva upp till den, blir en ambivalens till det egna jaget oundviklig. 

Individen har då en tendens att dela in sitt ”eget” i olika skikt, allt eftersom deras stigma är 

mer eller mindre uppenbart eller påträngande, och väljer umgänge därefter. Denna tendens till 

självbedräglig indelning av den sociala anknytningen kan leda till att individen väljer att 

avskärma sig från uppenbart stigmatiserade lika. I många fall kan dock den stigmatiserade 

hitta andra som är beredda att godta hans inställning gentemot världen och att dela hans 

känsla av att han är fullt mänsklig och normal. Två typer av sympatiskt inställda andra 

urskiljs, de egna som delar samma stigma och de visa som kan vara personer vars visdom 

kommer av att de arbetar på en institution som sörjer för behov hos dem med aktuellt stigma. 

Personer med ett missbruk är vanliga offer för stigmatisering. Skammen som stigmat 

orsakar hos den stigmatiserade kan exempelvis orsaka att en person med missbruksproblem 

underlåter sig att söka hjälp för sitt missbruk. Bland annat därför är stigmateorin av intresse 

för oss. Stigmateorin är också av betydelse för oss när vi ska förstå hur papporna exempelvis 

upplevt kontakten med myndigheter och andra hjälpaktörer, samt hur de upplevt bemötande 

och beviljade hjälpinsatser. 
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5 EMPIRI  & ANALYS 

Vi är intresserade av att belysa interaktionens betydelse mellan människor och hur papporna 

genom interaktionen med andra bygger upp och förändrar sin bild av sig själv.  Vi strävar 

efter att ur pappornas perspektiv förstå hur verkligheten ser ut för dem och deras barn, och 

tolka vad det kan innebära för dem utifrån vårt valda teoretiska perspektiv och tidigare 

forskning. Vi är i vår studie inte ute efter att se orsak och verkan. 

5.1 Föräldrarollen 

Under dessa tre avsnitt beskrivs pappornas föräldraförmåga och vilka svårigheter de upplever 

som pappa. Det första avsnittet handlar om pappornas egen uppväxt och att brister hos deras 

föräldrar gett dem svårigheter som påverkat deras föräldraförmåga. Det andra kapitlet berör 

deras föräldraförmåga under aktivt missbruk, de svårigheter som missbruket medförde för 

dem, hur de hanterade svårigheterna och hur det påverade dem. I det tredje avnittetet beskivs 

svårigheter som papporna mött under sitt tillfrisknande, strategier de använt för att upprätta 

sin nya identitet som pappa, vilka hjälpbehov de upplevt och positiva vinster som nykterheten 

gett.  

5.1.1 Den egna barndomen  

Majoriteten av de intervjuade männen vittnar om biologiska föräldrar med egen 

missbruksproblematik och om besvikelse de upplevt gentemot den missbrukande föräldern 

under sin uppväxt.  

Cesar beskriver vilken inverkan hans mamma spelat för honom i en situation som var svår för 

honom. På grund av att pappan var aktiv i missbruk missade han Ceasars födelsedag 

/…/ då förklarade min mamma för mig om alkoholism, om att det är en sjukdom, och från den 

dagen accepterade jag att jag har inte en pappa som klarar av mig, och jag har aldrig haft 

problem med att min pappa är alkoholist, aldrig tyckt illa om honom... när han har lovat 

någonting så har jag aldrig varit besviken när han inte har hållit det. 

Enligt Trost & Levin (2004) är de signifikanta andra av mycket stor betydelse för 

uppbyggandet av barnets jag och dennes föreställningsvärld genom att de påverkar barnets 

sätt att i skilda sammanhang definiera situationen på ett rimligt och adekvat sätt. Tack vare 

mammans förklaring lyckades Cesar omdefiniera varseblivningen; hans besvikelse övergick 

till en förståelse för pappans oförmåga. Av det Cesar berättar kan vi förstå att mamman 

utgjorde en betydelsefull hjälpare för honom. Vi tokar detta som att kunskap om förälderns 

problematik är av stor betydelse för hur barn definierar situationen och förhåller sig till 

föräldrarnas problematik. Kunskap, information och tydlighet ger enligt Antonovsky (2005) 

trygghet och känsla av sammanhang och mening. 

Fredriks båda föräldrar har haft ett alkoholmissbruk och de skilde sig när han var nio år. 

Om sin känsla under den första tiden säger han ”jag hade ingen plats” vilket vi tolkar som ett 

uttryck för den ensamhet som flera av papporna upplevt på grund avsaknad av 

grupptillhörighet. Enligt Trost & Levin (2004) menade Linton att vi människor lever i grupper 

och att grupperna har den egenheten att vi ser oss själva och de andra i gruppen som en enhet. 

Var och en är visserligen en enhet i sig men man kan inte tänka sig eller tänkas vara utan 
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grupptillhörighet. En primärgrupp är inte bara vaggan för utvecklingen av vårt jag utan är 

primär genom att den ger en känsla av social tillhörighet identiskt med en känslomässig 

trygghet (Trost & Levin, 2004). Mot bakgrund av detta kan vi förstå Fredriks och andras 

upplevelser av vilsenhet och ensamhet efter föräldrarnas skilsmässa, när primärgruppen 

familjen splittrats, och vikten av behovet av stöd under en sådan svår tid i ett barns liv.  

Gustav berättar att han gjorde en flicka gravid när han var 16 år. Enligt Gustav drabbades 

hans pappa av en chock och slutade tala med honom. Pappans reaktion skapade ett stort 

lidande för Gustav under många år ” jag hade mardrömmar att han behandlar mig som… 

ingenting /…/ sådana grejer har gjort så att jag har druckit”.  Då vi bedömer hur andra 

bedömer oss använder vi vårt Spegeljag och när känslan av att ha skämt ut sig eller gjort bort 

sig i sociala sammanhang uppstår, känner vi skam och skamkänslor kan verka förlamande 

vilket försvårar reflektion (Trost & Levin, 2004). Mot bakgrund av faderns religiösa 

föreställningsvärld skulle vi kunna anta att sex före äktenskapet var tabu för honom. Ur ett 

interaktionistiskt perspektiv kan Gustav i denna situation ha brutit mot de sända normerna och 

för detta bestraffades han. Vår tolkning är att Gustav upplevde pappans tystnad som förakt 

vilket han försökt undgå med hjälp av alkohol. Av detta kan vi förstå att skam kan påverka en 

individ till den grad att känslan blir omöjlig att stå ut med.  

Erik berättar att han tog mycket ansvar för sin mamma som barn och att det påverkat hans 

psykiska hälsa negativt. Hans pappa kunde exempelvis uppmana honom att gå ut och leta 

efter mamman när hon druckit 

/…/ morsan kunde t.ex. dricka och härja runt där i kvarteret  /…/  hon var aggressiv /…/ men 

när jag var liten så var det jag som fick massera hennes fötter för hon hade kramper, jag fick 

berätta för henne vad hon hade gjort, hon hade gjort bort sig, hon kom inte ihåg.  

Barn och unga till föräldrar med missbruk kan tvingas ta för stort ansvar – i vardagen, för 

syskon och även för föräldrarna. Denna så kallade destruktiva parentifiering, när barn och 

unga har övertagit ett vuxenansvar i familjen, kan leda till psykiska problem (Mohaupt & 

Duckert, 2009).  

Erik uppger även att hans mamma lämnade bort honom upprepade gånger eftersom hon 

inte orkade med barnaskaran; ”jag fattade inte varför dom inte tog med mig, när dom sa att 

dom älskade mig så mycket. Så det är där jag tror att skon klämmer för mig, att jag inte har 

känt mig älskad”. För att förstå känslan av att vara oönskad och oälskad behöver vi förstå 

spegeljagets funktion. Genom att vi varseblir och tolkar andras föreställningar om oss själva 

ser vi deras bild av oss och får härigenom en egen bild av oss själva (Trost & Levin, 2004). På 

så vis kan vi förstå att en separation från sina signifikanta andra kan skapa en känsla av 

övergivenhet hos barn, påverka identiteten negativt och få dem att inte känna sig värdefulla 

som människor.  

Eriks pappa hade alkoholproblem och familjen flyttade ofta. Han förklarar ”mina närmsta 

vänner har aldrig varit mina föräldrar… utan det har varit mina kompisar som man har knutit 

jättestarka band med” och att konsekvensen av att vartannat år slitas upp från sitt 

sammanhang är orsaken till att han utvecklat en stark rädsla för att bli övergiven. För att förstå 

konsekvensen behöver vi förstå hur jaget är beroende av en referensgrupp. En referensgrupp 

är en grupp av människor, vilka av den givna personen tolkas ha värden och värderingar som 

ska bry sig om. Bland dessa grupper kan vi urskilja in- och utgrupper. Ingrupperna är klart 
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sådana som skapar och upprätthåller individens jag, enligt Trost & Levin (2004). Att Erik inte 

fick en varaktighet i förhållande till sina vänner, sina ingrupper, resulterade som vi tolkar det i 

en svagt jag hos honom, svårighet att knyta an till andra och en bristande självkänsla. 

Centralt i pappornas berättelser är också att deras svåra erfarenheter under barndomen 

påverkat deras möjlighet att vara en god förälder ”jag har försökt, men tyvärr /…/ Jag har en 

ryggsäck här, som jag måste bära, som jag har burit, och försökt vara en bra far för dom, men 

jag kan inte få loss det här”. Vår tolkning är att de negativa erfarenheterna under uppväxten 

som männen härrör till föräldrarnas brister, verkar ha skapat en ambition hos dem att vara en 

bättre förälder än deras egna föräldrar, att kunna identifiera sig som en god förälder.  

Erik jämför sig med sin egen pappa ”Pappa var ju borta väldigt mycket, jag är ju väldigt 

mycket mer förälder… Alltså jag har alltid funnits där för dom”. Han upplever att han lyckats 

med i den bemärkelsen att han varit en fysiskt närvarande pappa. Flera av de andra papporna 

uttrycker att de haft samma ambition som Erik, men vi kan i deras fall utläsa en upplevd skuld 

över att ha misslyckats och att erfarenheterna under uppväxten förstås vara en orsak till 

misslyckandet ”dom har ju behov av närhet och intimitet och att bli sedda och allting, som jag 

inte kunde leverera. Jag hade aldrig fått det heller, så jag visste inte vad det var”.  

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan förstå hur papporna använder sig av 

sina erfarenheter från barndomen i nuet. De kan se att de inte fått sina grundläggande behov 

av trygghet och empatiskt bemötande uppfyllda som barn och att det har lett till att de har en 

dålig självkänsla, en bristande omsorg om sig själva, att de har svårt att knyta an till och skapa 

tillitsfulla eller empatiska relationer med andra. De ser att upplevelserna i barndomen bidragit 

till att de hamnat i eget missbruk och att missbruket i sin tur lett till att de inte lyckats i sin 

papparoll. Ur detta kan vi utläsa att det kan leda till svårigheter för barn, både på det 

individuella och sociala planet, att växa upp med förälder med missbruksproblem dvs. utgöra 

en riskfaktor. Riskfaktorer är faktorer som ökar risken för en negativ utveckling (Andershed 

& Andershed, 2005). 

5.1.2 Den missbrukande pappan  

Frånvaron är central i pappornas berättelser om deras roll som förälder under aktivt missbruk. 

Papporna pratar om att de i hög grad var fysiskt och mentalt frånvarande från barnen och 

familjelivet. 

David säger ”antingen var jag upptagen av den här oron och självupptagenheten, eller så var 

jag påtänd, eller så var jag upptagen av att försöka bli påtänd”. Uttalanden som Fredriks 

”alltså jag blir som personlighetsförändrad, jag blir som den personen jag inte vill vara, det 

jag inte står för, ungefär ” beskriver hur de även förlorar sig själva, sitt jag, i missbruket.  

Papporna har genom socialisationen en föreställning om vad det innebär att få barn och 

att vara pappa och de vittnar om att de har utvecklat strategier för att upprätthålla identiteten 

som en god sådan under missbruket. Enligt Trost & Levin (2004) finns den generaliserande 

andra så att säga i ryggmärgen. De generaliserande andra är den sociala grupp eller det 

organiserade samhälle som ger individen ett eget jag. Detta sker genom att individen uppfattar 

och påverkas av förväntningar, åsikter samt normer som finns i gruppen eller i samhället och 

bryter vi mot den generaliserande andra får vi dåligt samvete, även om ingen upptäcker det.  
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Papporna beskriver att de varit medvetna om att deras perspektiv krockat med det vedertagna 

barnperspektivet, samhällets samt professionellas uppfattning om vad barn behöver, att de 

genom sitt missbruk brutit mot en viktig norm och de har därför känt skuld och skam. De 

beskriver att de därför utvecklade strategier för att dölja sitt missbruk och för att ur deras 

perspektiv skydda sina barn, genom att till exempel tillgodose barnens materiella behov.  

Ivar beskriver ”sedan att jag har rättfärdigat mig själv med att liksom fixa… allt det här 

praktiska som man ska göra… för att jag ska liksom på något sätt orka med att leva så själv”. 

Viktigt här är att förstå att det handlar om processer. Enligt Trost & Levin (2004) är strävan 

efter värdighet är stor hos människor inom områden fyllda med skam och värdigheten är inte 

ett tillstånd utan en process som ideligen skapas. I en symbolisk interaktionistisk mening 

deltar papporna i en process där gränserna gradvis förflyttas, där definitionen av situationen 

successivt förändras. Vi tolkar att papporna definierar sin situation så att kan upprätthålla 

missbruket trots att de är medvetna om att det inte är bra för varken dem eller barnen. De 

definierar situationen som att barnen har det bra genom eftersom de fått materiella behov 

tillgodosedda.  

Papporna beskriver att det är svårt att vara både pappa och missbrukare samtidigt, dessa 

två identiteter går inte att förena utan de konkurrerar med varandra och vinner gör drogerna. 

Beroendet tar över allting och ”inte ens inte ens min egen dotter var viktigare än drogerna” 

som Johan säger. De beskriver tydligt att när de är inne i en missbruksperiod då finns de inte 

där för sina barn, då kopplar de bort föräldraidentiteten. De berättar att de trots missbruket 

känt ett ansvar för barnen, men deras uttalanden tyder på en upplevd maktlöshet inför 

missbruket och att det gjorde dem likgiltiga för det andra föräldrar tycker är viktigt, att de 

trots vetskap om att barnen for illa inte orkade ta tag i problemet. Av Johans uttalande ”kan 

inte ens kärleken till sin dotter räcka till att förändra sitt liv då finns inte mycket som kan göra 

det” tokar vi även hopplöshet som en produkt av maktlöshet.  

Bertil berättar att socialtjänsten öppnade en utredning gällande den äldsta dotterns 

hemförhållanden när hon var liten som fick konsekvensen att han var tvungen att påvisa 

nykterhet för att få träffa dottern ”men där och då så sket jag väl i vilket egentligen, för då var 

jag så kraftigt inne i missbruket så det… jag skrev över vårdnaden och allting liksom”.  

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan vi förstå denna identitetskonflikt med 

hjälp av begreppet identity saliece som enligt Trost & Levin (2004) beskriver graden till 

vilken given identitet som är närvarande, framträdande eller dominant, och som i princip 

betyder det att vissa sociala situationer endast tar fram en av alla identiteter som en individ 

har. Genom att vi tolkar missbruksidentiteten som dominant gentemot identiteten som pappa 

kan vi förstå att alkoholen och drogerna blir viktigare än barnen för papporna under aktivt 

missbruk. 

Flera av papporna känner igen sig i sina barn, och de lyckas inte undgå känslor av 

misslyckande. Johan berättar att barnens födelsedagar var förknippade med skam och 

skuldkänslor 

/…/ dyrbara presenter… Det var på det sättet jag försökte kompensera, att jag inte… att jag 

inte dög. Det var ju inte så att jag växte, det hålet och det lilla barnet jag hade inom mig, av att 

jag inte klarade av att vara den pappa jag hade önskat och drömt om. 
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Intervjupersonerna beskriver att de under aktivt missbruk lätt hamnar i en ond cirkel som 

utgörs av skam och kompensation. Cesar uttrycker 

Jag har varit jätteaktiv /…/ för att döva mitt dåliga samvete för att jag dricker, och /…/  jag 

tror att man blir fortare alkis om man bara sitter hemma och super och skiter i barnen, men 

fiskar man först och dricker sedan då är det liksom lite mer lagligt att dricka.  

Papporna vittnar också svårigheten att komma till insikt om sin problematik. David berättar 

”Att börja titta på hur jag hanterade mina känslor och hur jag uppfostrade mina barn och hur 

jag kommunicerar med dom… nej, det fanns inte på kartan”. Om någon hade tagit upp saken 

med honom tror han att hans respons hade blivit ”Jag var inte kontaktbar alltså… Eftersom 

jag inte förstod problemet så kunde jag heller inte ha någon föreställning om lösningen på 

problemet”.  

Vi kan i en symbolisk interaktionistisk mening förstå att motivationen för missbrukade 

pappor att ta emot hjälp för sina problem hör ihop med hur de tolkar situationen, och hur 

problematiskt de uppfattar att det är att kombinera identiteterna. Av detta tolkar vi att 

motivationen att ta emot hjälp för sina problem är avhängigt hur en definierar sin situation och 

identitet samt att skulden lätt utgör ett hinder för att komma till insikt om sitt hjälpbehov.  

5.1.3 Den nyktra pappan  

Svårigheter med att bli en nykter pappa är att omskapa situationen, definiera situationen på ett 

nytt sätt och även sig själv och sin nya identitet.  

Johan beskriver att det svåra egentligen inte var att sluta med droger utan det svåra var att lära 

sig ”hur fan gör man som 23-åring, 24-åring, tvåbarnsfar, hur gör man?”.  

Liksom Cesar pratar papporna om en vilsenhet. Ceasar tror att barnen också upplevde en 

vilsenhet när han blev nykter och att det var lika jobbigt för dem som för honom för ”vem är 

pappa när inte han dricker?”. 

Papporna beskriver att det är svårt att leva med de konsekvenser som missbruket inneburit 

för dem. På grund av förlorad vårdnad eller att barnen omhändertagits har många idag inte 

tillräcklig insyn i barnens liv och är därmed ovissa om hur barnen har det.  

Skulden över allt de utsatt barnen för i och med missbruket är också central i deras 

utsagor. De känner skuld över att de misslyckats som föräldrar i och med sitt bristande 

engagemang, sin frånvaro, eftersom de inte har minnen av barnens barndom, på grund av att 

de utsatt barnen för farliga situationer genom att köra rattonykter, att barnen fått bevittna ilska 

och våld och att de behandlat dem orättvist mm.  

Papporna vittnar även om svårigheten att vinna barnens tillit. Cesar beskriver strategier 

han använder sig av för att lyckas med detta, men är medveten om att barnen även behöver tid 

Enda sättet jag kan få dom att känna tillit till mig det är givetvis att hålla mig nykter… det blir 

ju tillit… jag köper inte colaburk med sådan här… som pyser som en ölburk, bara för att inte 

väcka oro. 

Även andra vittnar om en frustration, att det kan vara svårt att få en ny och ärlig chans av 

barnen, andra anhöriga och av professionella.  
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Jag har bevisat för dom i flera år /…/ jag har stått och lovat… kollat mina barn i ögonen och 

sagt ”jag kommer aldrig försvinna från er, eller svika er igen, aldrig någonsin”… och det 

skulle jag aldrig göra, men jag måste få en ärlig chans med saker och ting.  

Goffman (2004) antyder att det ofta föreligger en diskrepans mellan en individs sociala och 

upplevda identitet. När denna diskrepans är uppenbar undergrävs vederbörandes sociala 

identitet och lämnar denne avskuren och ensam inför en värld som inte accepterar honom. 

En svårighet kan bli att upprätthålla en god relation med barnen. David har genomgått 12-

stegsbehandling och varit nykter i sju år. Hans barn lever kvar hos mamman som fortfarande 

är aktiv i missbruk, och han upplever att relationen med barnen aldrig varit sämre. Han uppger 

att han började prata väldigt mycket om sjukdomen, familjesjukdomen, beroendesjukdomen 

när han blev drogfri och barnens mamma tyckte inte om det.  

Alltså jag kommer ihåg att min dotter sa det ”du pratar bara… du bara förstorar problemet och 

gör problemen så otroligt stora, och mamma bara förminskar allting /…/ dom tyckte väl att jag 

blev mer och mer knäpp så där, att allting var bara sjukt och dåligt /…/jag har bränt mina 

broar /…/ blivit någon sådana där fanatisk knäppgök i deras ögon. 

Vi kan ur ett interaktionistiskt perspektiv se att situationen skapat motsättningar mellan 

barnens signifikanta andra, och hur barnen har hanterat den svåra situationen som uppstått 

genom att välja bort David som signifikant andra. Vi kan också förstå situationen mot 

bakgrund av att vår interaktion med andra föresätter att vi någorlunda kan förutse andras 

beteende i den av oss uppfattade situationen, att det finns ett så kallat slutet vanesystem (Trost 

& Levin, 2004).  Om detta vanesystem bryts genom att den ena beter sig annorlunda kan 

konsekvensen bli som för David, när han bryter vanesystemet genom att inte bete sig som när 

han är onykter, att hans beteende uppfattats som galet av barnen.   

Under tillfrisknandet börjar papporna skapa strategier för att upprätta identiteten som god 

förälder på ett annat sätt än tidigare, detta förutsätter att de lyckas förbli nyktra.  

Cesar pratar om gemenskapen i Anonyma alkoholister där han hittat stöd och där kan han 

prata om sin nya identitet som förälder.  I symbolisk interaktionistisk mening skulle 

medlemmarna i AA kunna ses som de egna för honom (Trost & Levin, 2004). På grund av att 

de delar samma stigma upplever han dem som ett stöd och de erbjuder honom en möjlighet att 

känna sig normal ”man måste vara en alkoholist för att förstå en alkoholist”. Men samma 

gemenskap tilltalar inte alla, exempelvis Erik  

När jag mår bra då vill jag inte veta om att jag är sjuk… då blir det ju en påminnelse… gå till 

AA och sitta där och bara känna… öh… liksom jag vill vara som alla andra, så är det  

Vissa personer med ett stigma har skaffat sig en identitetsstandard som de tillämpar på sig 

själva. Kan de inte leva upp till den drabbas de av en ambivalens till sitt eget jag (Goffman, 

2004). Dessa vill inte kännas vid sitt missbruksproblem och som strategi i detta självbedrägeri 

väljer de att avskärma sig från de uppenbart stigmatiserade, som till exempel medlemmarna i 

AA kan göra.  
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Johan är en av dem som hittat andra strategier  

Sonen var väl den samtalskontakt jag hade mest, som ettåring… där kunde jag ligga och prata 

med honom och lära mig känslor. För då hade jag två öron som lyssnade, ingen som dömde 

mig… det var mitt sätt att bearbeta.  

Även här kan stigmateorin ge oss förståelse. Goffman (2004) definierar stigma som ett djupt 

misskrediterande attribut hos en individ som tenderar att reducera henne till att vara endast det 

som själva stigmat symboliserar och den stigmatiserade upplever i allmänhet en känsla av att 

bli ifrågasatt.  Vi tolkar att Johans val av strategi grundades i att han inför mötet med andra 

upplevde en rädsla att bli dömd, att inte bli sedd som en människa utan sitt stigma, och att han 

endast i samtal med sin ettårige son kände sig tillräckligt trygg för att bearbeta, bygga upp sin 

självkänsla, sitt självförtroende och hitta en ny identitet. 

Att tala med sina barn ser bland andra Cesar som viktigt i tillfrisknandet och även som ett 

behov hos barnen, för att de ska kunna bearbeta och få tillbaka ett förtroende för sin pappa 

Jag skulle jättegärna vilja prata med mina barn och /…/  ”tugga i mig skiten”, för jag har gjort 

mig förtjänat av det /…/ och sedan se då om det finns någonting att jobba… vad behöver 

barnen, vad ska jag bli bättre på, vad ska jag tänka på. 

Ceasar beskriver att han dock inte vet hur han ska prata med sina barn om sin nykterhet och 

när han försöker svarar barnen att allt är bra, men han förstår att det finns en oro hos dem 

”pappa är alkoholist, han kan faktiskt börja dricka imorgon om han känner för det”. Han 

vittnar om viljan att hålla sig nykter för barnens skull  

Alltså jag har alltid vetat på något sätt någonstans att en förälder som dricker gör illa sitt barn, 

oavsett /…/ För att man blir ju personlighetsförändrad när man dricker /…/ barn gillar inte det.  

Erik berättar att han dotter emellanåt skickar honom sms och skriver ”jag saknar dig farsan” 

Han tycker det är ett väldigt tydligt tecken på att nykterheten medför positiva vinster ” det är 

riktigt kul faktiskt”. Henrik berättar om glädjen över de genuina känslor som nykterheten ger  

Jag liksom tycker om att ta mig tid med dom /…/ verkligen finnas där hela tiden för att jag vill 

det… Det är skönt att man genuint känner dom här känslorna på något sätt, att det är viktigt. 

Nykterhetens vinster kan vi förstå med hjälp av identitetsteorin och termen sincerity som står 

för graden av överensstämmelse mellan en människas uppvisade beteende, dvs. det andra kan 

se och höra, och samma människas uppfattning av sig själv.  Sincerity föreligger till exempel 

då en då en människa beter sig så att andra kan uppfatta hennes beteende som hederligt och 

också om hennes egen självuppfattning är att hon är en hederlig människa, inte bara för 

stunden utan i sin relativt stabila identitet av att vara hederlig (Trost & Levin, 2004). Dessa 

genuina känslor som papporna beskriver att nykterheten ger dem, tolkar vi som att de 

utvecklat en ny positiv identitet som förälder och att en hög grad av överensstämmelse råder 

mellan deras uppvisade beteende, som i det här fallet barnen kan se och höra, och deras 

uppfattning av sig själva. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stigma
http://sv.wikipedia.org/wiki/Attribut_(filosofi)


 
 

24 

5.2 Barnen 

5.2.1 Erfarenheter från pappans aktiva missbruk  

I detta avsnitt berättar papporna vilka svårigheter de kan se att barnen drabbats av på grund av 

deras missbruk.  

Liksom många av de andra intervjupersonerna beskriver Bertil att han på grund av sitt 

missbruk varit borta från sitt barn i långa perioder. Han berättar att han inte hört av sig till sin 

äldsta dotter på flera veckor när han suttit på anstalt etc. och funderar över hur det varit för 

henne ”Ett tag så kändes det som att hon tog på sig rätt mycket skulden till det då jag hörde av 

mig och så där… inte direkt rakt ut, men undertonen… fick mig att få den känslan”. Han tror 

däremot inte att hon någonsin blev rädd för honom eftersom han inte missbrukade i hennes 

närhet utan istället försvann.  Han beskriver att han tidigare inte varit ärlig mot sin dotter 

angående sitt missbruk. Han ljög om anledningen till att han varit frånvarande och tror att det 

påverkat dottern negativt genom att det skapat skuld och oro hos henne 

Förut så berättade jag ju inte då. Det var väl mycket därför också hon var fundersam och 

osäker och… för jag berättade ju inte att ”ja, nu har pappa varit och supit en vecka”, ”nu har 

pappa varit och knarkat en vecka eller två” 

Även de övriga intervjupersonerna berättar att deras fysiska och mentala frånvaro lett till 

barnen tagit på sig skulden för att de inte varit närvarande. Lindgaard (2006) menar att om det 

i familjen inte går att prata om en förälders missbruksproblem och vilka konsekvenser det ger 

för respektive familjemedlem, så förstärks svårigheterna. Svårigheterna kan bestå av att 

vardagen och det känslomässiga klimatet, samt konfliktnivåerna i familjen påverkas. Men 

också förutsägbarheten och föräldraansvaret förskjuts. Skammen och tabut påverkar föräldern 

och tystnad uppstår kring dessa problem och svårigheter. För barnens del uppstår en situation 

där de själva får försöka förstå, hantera och bära problemet och svårigheterna, vilket ofta leder 

till att barnen tar på sig skulden (Lindgaard, 2006).  

Gustav beskriver att sonen uppvisar irritation, aggressivitet och ilska, symptom som han 

kopplar direkt till sitt missbruk. Han berättar att han kan se positiva konsekvenser av allt 

elände också 

/…/ jag tror att det har påverkat dom positivt, det låter konstigt… P.g.a. att den yngsta pojken 

har upplevt vilket helvete hans mamma hade med mig under påverkan… till den punkt att han 

är med i Nykterhetsrörelsen. 

Ivar beskriver att hans missbruk inte borde ha påverkat hans barn negativt och tror inte att de 

mådde speciellt dåligt under hans missbruk 

Mat fick dom, kärlek fick dom /…/  leksaker, födelsedagskalas, allt sånt fick dom ändå, men 

det blev också ytligt, innerst inne… tittade barnen mig i ögonen så känner ju dom, kände ju 

dom att ”det är något som är fel, pappa är konstig”, så det dom inte fick var… Ja, det dom inte 

fick det var väl en trygghet. 

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan vi förstå att Gustavs och Ivars definition av 

situationen mildrar skulden de upplever. Föräldrar kan bagatellisera eller förneka 

missbruksproblemen av flera olika skäl. Ett skäl kan vara att det är ett tabubelagt område. Ett 
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annat kan vara att missbruket sedan länge kan ha varit en familjehemlighet och att de kanske 

även för sig själva förnekar problemen eller konsekvenserna av dem (Socialstyrelsen, 2009). 

Den känsla av skuld och skam och därmed brist på självrespekt, som missbruksproblemen 

ofta kan föra med sig för föräldern, gör att det därför kan vara smärtsamt att tala om dem och 

konsekvenserna för barnet eller den unga (Sundhedsstyrelsen, 2009).   

David vet att hans barn har tagit skada av hans missbruk och att det beror på hans 

oförmåga att bekräfta dem känslomässigt 

Jag var ju liksom upptagen med mitt /…/ Och det förstår ju jag att det har ju dom tagit skada 

av… dom har ju behov av närhet och intimitet och att bli sedda och allting, som jag inte kunde 

leverera.  

David beskriver att barnen har dålig självkänsla, att de uppvisar aggressivitet och problem i 

skolan, och att de har svårt i relation till andra. Andershed & Andershed (2005) menar att 

missbruk för ofta med sig störningar i familjens vardag och relationer, samt att det ofta 

förekommer även andra problem. Föräldern med missbruk kan bli mindre känslomässig 

tillgänglig, icke lyhörd, inkonsekvent, avvisande och lättretlig. Detta kan i sin tur medföra att 

barnen agerar mer extremt för att få förälderns uppmärksamhet och fokus, och en ond cirkel 

uppstår i och med att föräldern kanske reagerar negativt på barnets reaktion. David beskriver 

att det var mycket bråk mellan honom och mamman och att barnen dagligen fick uppleva våld 

inom familjen.  

David beskriver ett problem som innebar ytterligare en riskfaktor för hans barn, nämligen 

bristen på skyddande socialt nätverk ”vi var ganska isolerade, familjen alltså /…/ vi hade inte 

mycket stöd utifrån”. Han berättar att barnen hade regelbunden kontakt med sin farmor vilket 

han tror kan ha underlättat för dem. Riskfaktorer är enligt Andershed & Andershed (2005) 

faktorer som ökar risken för en negativ utveckling och skyddsfaktorer är faktorer som minskar 

den negativa effekten hos en riskfaktor, exempel på skyddsfaktorer är nära relation med en 

trygg anknytning, goda relationer med kompetenta och omtänksamma vuxna.  

Johan beskriver ett allvarligt symptom som hans son uppvisade på grund av att både han 

och mamman missbrukade 

/…/ när han var sex månader /…/ vi trodde att han alltid var glad, men han var förmodligen 

rätt apatisk rent känslomässigt så tidigt i åldern för han grät aldrig. Utan han såg alltid glad ut 

/…/ redan då, hade han påverkats av det liv han hade levt… den korta liv han hade levt. 

En förälder i missbruka kan brista i tillsyn, omsorg och ork att engagera sig i barnens behov 

och aktiviteter (Andershed & Andershed, 2005) vilket vi kan se kan vara en förklaring till 

sonens tillstånd.  

Flera av papporna beskriver att de vid olika tillfällen varit så påverkade att barnen inte 

kunnat väcka dem och att barnen då blivit oroliga. Genom att få samtala om upplevelser och 

få möjlighet att prata och berätta kan hjälpa barnen att göra sina upplevelser begripliga. Att 

barnens och anhöriga upplevelser blir uppmärksammande och giltiga kan leda till en 

återhämtningsprocess (Näsman, 2014).  

 

 



 
 

26 

5.2.2 Situationen idag 

I detta avsnitt nämner tre av papporna en insats som drivs i Uppsala kommuns regi, Trappan. 

De andra kommunerna i länet får köpa insatsen av Uppsala kommun. Trappans målgrupp är 

barn och ungdomar i åldern 7-20 år med föräldrar som har separerat, har alkohol/drogproblem 

och/eller psykisk ohälsa. Verksamheten består av gruppverksamhet och individuella 

stödsamtal. För föräldrar vars barn deltar i Trappans erbjuds kurser i positivt föräldraskap 

(Uppsala kommuns hemsida, 150412, kl 14:44).  

 

Adam berättar att hans dotter beviljats insatsen Trappan och att hon tyckte det var ”toppen” 

och han önskar att hon fick fortsätt gå där, men säger det är begränsat hur länge man får gå. 

Han önskar att kommunen utökade Trappans verksamhet eftersom den är så bra.  

Henriks dotter har också fått hjälp via verksamheten Trappan. Han berättar att de nyligen 

var på bio tillsammans och såg filmen Mig äger ingen och att dottern kände igen sig i 

huvudrollsinnehavaren i filmen. Att de talat om detta tolkar vi som att det i deras relation inte 

är att tabu att prata om pappans missbruk. Lindgaard (2006) menar att om det i familjen inte 

går att prata om en förälders missbruksproblem och vilka konsekvenser det ger för respektive 

familjemedlem, så förstärks svårigheterna och kan skapa en känsla av skuld hos anhöriga. Vi 

menar att det omvänt borde innebära att öppenhet, att kunna prata om situationen och 

sjukdomen bidrar till tillfrisknande. Henriks dotter blir mer av subjekt än objekt i och med att 

han är medveten om att hans missbruksproblem skapat problem för henne, vilket borde bidra 

till att lindra eventuell upplevd skuld hos henne. Näsman (2014) anser att det är viktigt att 

barn får göra sin röst hörd och att det är grunden till alla människors skapande av den sociala 

verkligheten. 

David beskriver att han upplever att hans dotter har dålig självkänsla och att sonen 

är ”helknepig”. Han anser att hans barn behöver hjälp och stöd till exempel via Trappans 

verksamhet, att deras problem beror på hur de vuxit upp, men att barnen inte vill och att de 

inte förstår sitt hjälpbehov. Han tror att motståndet delvis kan bero på att mamman fortfarande 

är aktiv i missbruk. Näsman (2014) nämner begreppet normalisering när det gäller utsatta 

barn. Normalisering innebär att barn med sina begränsade erfarenheter uppfattar vissa 

situationer som självklara i familjen och anpassar sig till dem. För omgivningen uppfattas 

dessa situationer dock som problematiska och avvikande, till exempel att barnen tar på sig ett 

omsorgsansvar för föräldern (Näsman, 2014). 

Bertil pratar med sitt 10 åriga barn som bor i en stad långt bort varje dag via Skype. De 

träffas bara ett par, tre gånger om året. Bertil beskriver att numera berättar han vad han har 

gjort och är ärlig mot barnet med att ett återfall är anledningen till att han varit borta ”jag 

lindar inte in det /…/ Både hennes mamma och jag har ju talat om att det är en sjukdom”. 

Kunskap, information och tydlighet ger enligt Antonovsky (2005) trygghet och känsla av 

sammanhang och mening. 

Johan berättar att barnens situation inte är bra idag trots att han är nykter. Han har 

fortfarande problem att hantera sitt humör vilket skapar oro hos barnen, tror han. Johan 

beskriver att sonen påverkats negativt av att Johan har svårt i relation till kvinnor, att sonen 

knutit an till flera kvinnor som han haft relationer med och att det varit svårt för sonen när 

relationerna spruckit. Han uttrycker att sonen är ”jättevilsen i känslolivet”. Han beskriver att 

sonens mamma har ett missbruk och att även det inneburit påfrestningar för sonen 
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/…/ sedan hans mamma, som också har ställt till det jättemycket och inte funnits för honom 

heller /…/ Han hade nog en förhoppning om att mamma skulle vara mer engagerad i hans 

gymnastik, vilket hon inte är.  

Johan beskriver också en känsla av otillräcklighet inför sitt barns behov. Han uppger att han 

förklarat för personal på BUP att sonen, som snart fyller 13 år, bär på mer smärta än vad 

många vuxna behöver göra under en hel livstid. Sonen har deltagit i Trappans verksamhet vid 

två tillfällen, men Johan menar att det inte alls räcker ”han är verkligen formad utifrån sorg”. 

Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv och primärgruppens betydelse kan vi få en 

djupare förståelse för sonens dåliga mående. En primärgrupp är inte bara vaggan för 

utvecklingen av vårt jag utan är primär genom att den ger en känsla av social tillhörighet 

identiskt med en känslomässig trygghet (Trost & Levin, 2004) och brister hos de signifikanta 

andra därför kan få mycket stor negativ betydelse för uppbyggandet av barnets jag och 

dennes föreställningsvärld. 

5.2.3 Ekonomin  

Detta avsnitt handlar om huruvida pappornas missbruk har fått konsekvenser för familjens 

ekonomi och hur detta i så fall har drabbat barnen.  

Vi finner det centralt i de intervjuades berättelser att de anser att deras missbruk inte orsakat 

några direkta ekonomiska konsekvenser för barnen, med några undantag. Flera har i samband 

med missbruket haft kriminella karriärer och försett familjen med pengar på den vägen. Några 

har arbetat, andra varit arbetslösa och haft försörjningsstöd som inkomst.  

Adam beskriver sin ekonomiska situation i dagsläget som dålig. Han erhåller 

försörjningsstöd, men ”dottern är duktig, förstår, hon gnäller inte”. Detta tokar vi som ett 

exempel på ett barn som bidrar till familjens ekonomi. Enligt Nordenfors, Melander & 

Daneback (2014) kan barn bidra till hushållsekonomin genom att arbeta inom både informellt 

och formellt arbete, genom att själva stå tillbaka och undvika att be om pengar av sina 

föräldrar till kläder, fritidsaktiviteter och nöjen, genom att inte bjuda hem kompisar när det 

inte finns tillräckligt med mat att bjuda på eller genom att avstå från att följa med sina 

kompisar på alltför dyra aktiviteter. 

David kan inte se ekonomiska bekymmer i samband med aktiviteter och andra saker som 

har kostat eller att barnen har fått lida på grund av familjens ekonomiska förhållanden 

/…/ det var inte min förtjänst, det var mammans förtjänst… Men jag menar… hon stod för 

kontinuiteten, och sedan hade jag mina guldåldrar och då hjälpte jag ju till och såg till att… 

men i det långa loppet och så där så var det tack vare mamman. Sedan när jag kunde bidra så 

kunde jag bidra ordentligt i kortare perioder, försöka kompensera då.  

Ovan tolkar vi som ett exempel på en skyddsfaktor, att en icke missbrukande förälder lyckas 

kompensera för den missbrukande förälderns brister (Lindgaard, 2006).  

Enligt Henrik har inte ekonomin satt några gränser för hans barn. Eftersom han jobbade 

så mycket som han gjorde har han haft mycket pengar. Henrik beskriver sig dock som 

arbetsnarkoman och har haft tre jobb samtidigt.  
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5.2.4 Skolan 

I detta avsnitt behandlas hur papporna ser på sina barns svårigheter i skolan, om deras 

missbruk påverkat barnens skolgång och huruvida skolan har reagerat på hur barnen har mått.  

 

Majoriteten av papporna svarar att skolan fungerade bra för deras barn. De nämner några 

svårigheter för barnen, men uttrycker ingen direkt oro.  

David berättar att han inte minns att skolan inte reagerade nämnvärt över sonens mående 

under tiden han levde med familjen, utan först när barnen blev lite äldre och han flyttat ifrån 

dem 

/…/ det började väl komma lite grann när pojken kom upp i 13-årsåldern /…/ sedan lite med 

flickan då, snatterier och så där, och lite att hon kände sig knepig /…/ Hon började gå till 

psykolog och så där i högstadiet.  

Att inte handla, att inte göra något vid eventuell upplevd oro kan stå för olika saker till 

exempel rädsla och okunskap. Många drar sig för att anmäla oro för att man saknar tydliga 

belägg för sin oro (Socialstyrelsen, 2004).  

Johan berättar hur hans dotter haft det i skolan ”hon har ju varit duktig i allt, lite 

prestationsångest och dåligt mående”, men han tror inte att detta skulle vara en konsekvens av 

hans missbruk. Han pratar vidare om sonens skolgång som han är väldigt nöjd med. Han ser 

att sonen har behov och att skolan tillgodoser dessa. Johan är också så närvarande att han kan 

bevaka detta och har en klar åsikt om vad som är bra och dåligt. Ur ett symboliskt 

interaktionistisk perspektiv kan lärare och andra inom skolan förstås som viktiga 

generaliserbara andra för barn som bidrar till att ge dem en eget jag. Barn påverkas av åsikter 

och normer som kommer från skolan, om dessa är sunda kan de vara och borde vara 

skyddande och stärkande för barnet. Skolan är enligt forskning en skyddande faktor som 

påverkar hanterbarheten och välbefinnandet för unga som befinner sig i utsatta situationer, 

och att utebli från skolan är en riskfaktor (Hjern, Berg, Rostila, Vinnerljung, 2014).  

En av papporna uttrycker oro för sitt barn som lever med sin missbrukande mamma. Han 

har förstått på sitt barn att det ofta uteblir från skolan och är osäker på om det beror på att 

mamman inte orkar engagera sig i barnets skolgång. Eftersom han inte har vårdanden får han 

dock ingen information från skolan om hur det föreligger.  
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5.2.5 Fritid och umgänge 

Fokus i detta avsnitt handlar om hur pappornas missbruk har påverkat barnens fritid och 

möjlighet att umgås med kompisar.  

David har inte märkt hans missbruk påverkat hans barn, de hade kompisar och huset var ”fullt 

av ungar”.  Han uppger att de flyttade till en by när barnen var rätt små och i byn bodde en 

polis som hade kännedom om honom. Han upplevde att ryktet om honom spreds i byn och att 

han och mamman därför försökte skärpa sig. Polismannens barn fick inte komma in till dem, 

men ingen annan reagerade som han minns det. 

Ivar uppger att hans barn började på gymnastik, men kunde inte fortsätta på grund av 

honom ”jag pallade liksom inte att gå dit”. Han beskriver att han upplevde att hans missbruk 

var uppenbart för de andra föräldrarna och orkade därför inte möta dem.  

Enligt Närvänen & Näsman (2007) präglas samhället av en åldersordning. För barns del 

innebär detta att de till exempel underställs vuxnas och/eller föräldrars tolkningsföreträde och 

beslutanderätt. Ivar har insett att han begränsat barnens fritidsaktiviteter, men han säger inget 

om vilka konsekvenser det har blivit för barnen. Genom stigmateorin kan vi förstå Ivars 

agerande. Goffman (2004) anger tre olika typer av stigma varav missbruk klassas som ett 

karaktärsstigma. En individ med ett missbruk kan anses ha olika fläckar på den personliga 

karaktären såsom viljesvaghet, bristande hederlighet etc. I sociala situationer där vi märker 

eller vet att en deltagare har ett stigma föreligger hög risk för att vi gör felaktiga 

kategoriseringar och den stigmatiserade upplever i allmänhet en känsla av att bli ifrågasatt. 

Johan har varit nykter länge. Hans son är aktiv inom en sport och Johan anser att det är 

viktigt för barn att ha något att fokusera på, till exempel en sportaktivitet, när de har problem 

hemma. Sportaktivitet kan enligt forskning vara en skyddsfaktor för barnen. Trygga och 

lyssnande vuxna i till exempel skola, fritidsverksamhet och föreningsliv kan bli viktiga 

stödjande personer och förebilder utanför familjen som kan få en avgörande positiv betydelse 

(Socialstyrelsen, 2009). I symbolisk interaktionistisk mening är sekundärgruppen viktig och 

kan utgöras av kompisar och ledare för fritidsaktiviteter.  
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5.3 Kontakten med samhällets hjälpaktörer  

5.3.1 Erhållen hjälp  

I detta avsnitt beskriver papporna vilka myndigheter de har kommit i kontakt med, vilken typ 

av hjälp de fått och vad som har varit bra och positivt med kontakten för både dem och 

barnen.  

Adam har fått hjälp via socialtjänsten, han har varit på behandlingshem, han har varit i 

kontakt med neuropsykiatrin som vuxen för en ADHD-utredning. Han är nöjd med den hjälp 

han har fått. Gustav beskriver vad som är bra med sin socialsekreterare  

Så fort hon märker att t.ex. jag inte ringer till henne, eller att jag inte är där, så ringer hon mig 

direkt ”vart är du?”, men inte så här diktatoriskt utan ”Gustav, vad har hänt?”, och tack vare 

det har jag kunnat öppna mig för henne. Alltså jag har förtroende för henne /…/ Jag kan inte 

lura henne  

Av det kan vi utläsa att det finns det goda förutsättningar för rätt hjälp när relationen är god 

mellan klient och hjälpare.  

Fredrik är sjukskriven, han ska gå ett frivårdsprogram och ha en psykoterapikontakt under 

ett år. Han beskriver att han har haft kontakt med socialtjänsten sedan han var tolv år och 

anser att det är av stor betydelse vilken socialsekreterare som tilldelas 

/…/ hon har engagerat sig så mycket, hon är så personlig /…/ Även fast hon kanske är 

personlig med alla andra /…/ jag får känna mig lite speciell, att någon bryr sig /…/ på riktigt 

bryr sig om.  

Fredrik säger inte enbart att han fått bra hjälp hos socialtjänsten utan betonar den personliga 

aspekten relationen i de hjälp- och stödinsatser han har fått. Han beskriver också landstingets 

beroendeenhet som också har bemött honom individuellt vilket han är väldigt nöjd med.  

Johan har fått hjälp och stöd via en pappagrupp via Trappan, insatsen Martimeo och 

genom AA och NA och är nöjd med detta. 

Henrik beviljades vistelse på behandlingshem är väldigt nöjd med behandlingshemmet. 

Han anser att det går att lära sig otroligt mycket om man tar behandlingen på allvar och att 

/…/ familjeveckan på behandlingshemmet den är ju kanon, det säger ju både anhöriga och… 

alla säger att det är det bästa dom har gjort i hela sitt liv. 

Barnens kontakt med socialtjänsten har enligt papporna resulterat i att de varit placerade 

tillsammans med mamman, placerats i familjehem, beviljats att delta i Trappans verksamhet 

och varit omhändertagna enligt LVU. Barnen har genom landstinget haft kontakt med barn 

och ungdomspsykiatrin, fått medicinering vid ADHD-problematik.  

För barnens del är intervjupersonerna mest positiva till verksamheten Trappan. De är 

restriktiva med att värdera att övriga beviljade insatser inneburit någon positiv effekt för 

barnen.  
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5.3.2 Brister i stöd- och hjälpinsatserna 

I detta avsnitt belyses brister som papporna upplevt i kontakt med myndigheter.  

Adam beskriver att det tagit alldeles för lång tid för socialtjänsten att reagera på mammans 

drickande och att ingen professionell heller talade med honom om hur dottern påverkades av 

hans missbruk när han var aktiv. Han uppger att en anmälan skickades till en barn- och 

familjeenhet som utredde dotterns situation efter att han omhändertagits enligt LOB. 

Ingenting hände dock och han tror att om socialsekreterarna hade varit envisare kanske han 

hade ”lagt korten på bordet”. När det gäller barnavårdsutredningar anser han att det är viktigt 

att socialsekreterare är äldre, erfarna och säkra på lagstiftning och har kunskap om missbruk, 

vilket inte är hans erfarenhet.  

Henrik berättar att han har ordinerats Antabus via företagshälsovården ”men det har jag ju 

supit igenom fullständigt, så /…/ det gav inget resultat” vilket vi tolkar som ett exempel på en 

insats som inte var behovsanpassad.  

Johan berättar att professionella inte frågar om alkohol och drogvanor även om de ska 

göra det, att orsaken är att ”det är tabubelagt”. Enligt bestämmelser i hälso- och 

sjukvårdslagen (2009:979, 2 g §) och patientsäkerhetslagen (2010:659, 6 kap. 5 §) som rör 

barn som anhöriga, ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett barns behov av information, 

råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 

tillsammans med 

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 

3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. 

 

Sammanfattningsvis beskriver papporna att myndighetspersoner saknar adekvat kunskap om 

missbruk, reagerar för långsamt på problemet, frågar ej om alkohol- och drogvanor även om 

det ingår i arbetsuppgifterna och de tror att detta kan bero på rädsla och okunskap hur man ska 

hantera svaren på frågorna. Enligt pappornas berättelser tar myndigheterna inte barnens 

berättelser på allvar.  

Vi tolkar detta som en svårighet för barnen, att de inte räknas som aktörer och att deras 

utrymmesbrist är stor i frågor som gäller dem (Näsman, 2004). Socialstyrelsen (2012) 

poängterar att missbruksvården måste uppmärksamma om det finns barn till deras klienter och 

uppmärksamma barnens behov. 
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5.3.3 Utvecklingsområden  

Detta avsnitt behandlar vad papporna anser är viktigt att myndigheter och andra hjälpaktörer 

tänker på och hur de kan utveckla verksamheter, insatser, bemötande och förhållningssätt.  

 

Gustav anser att myndigheterna måste agera när de ser att något inte står rätt till, först och 

främst för barnens skull 

/…/ men dom måste också ta itu med föräldrarna. För att mår inte föräldrarna bra då… 

naturligtvis… ungarna, dom mår inte bra. Det är ju som en kedja. Det är en helhet alltså. 

Det Gustav beskriver tolkar vi som att familjeperspektivet måste utvecklas inom 

myndigheterna, att se helheten och inte enbart individen.  

Fredrik har sedan barnsben haft kontakt med socialtjänsten. Han tycker att om ett barn 

uppger att föräldrarna missbrukar ska socialsekreterare tydligt presentera vilka hjälpinsatser 

som kan erbjudas och vara tydliga med vilka konsekvenser föräldrarna riskerar om de inte tar 

tag ansvar för sitt missbruk. Han tycker att socialtjänsten ska bemöta föräldrar och ungdomar 

lika, ställa samma krav på föräldrarna som de gör på ungdomarna 

/…/ det gör dom aldrig med föräldrarna som har problem, dom tar alltid barnet till en annan 

familj, eller till ett… behandlingshem, det är aldrig föräldrarna dom lägger någonting på /…/ 

säg till föräldrarna att ”/..ni vill väl inte att er son ska bli fråntagen från er”, för det ville dom 

ju inte ”Men då måste ni visa att inte han far illa” 

Detta tolkar vi som att Fredrik tycker att socialtjänsten ska lägga ansvar och bevisbörda på 

föräldrarna att visa att de är tillräckligt bra som föräldrar för att inte omhänderta barnet, 

istället för att lägga ansvaret på barnen att sköta sig för att inte bli omhändertagna.  

Johan önskar att det fanns ”lite mer poppig personal på BUP, inte kvinnor som är 108 år 

gamla” och beskriver att sonen var tveksam till att träffa BUP, men att sonen ”blev såld på en 

kille där som hade töjning i örat, tatueringar, schysst frisyr och det funkade jättebra”.  

 Henrik anser att socialsekreterare måste ställa många följdfrågor, våga ställa svåra frågor 

till både föräldrar och barn och inte nöja sig med svar som ”nej, men allt är bra med mig”. 

Han menar att om det kommer tillräckligt många följdfrågor så kapitulerar man tillslut och 

säger att ”ja, men det är inte så jävla bra längre, för… det är inte bra”. Han tycker att 

socialtjänsten har mycket att lära sig av behandlingshems arbetsmetoder, att professionella 

som möter personer med missbruk och beroendeproblem måste var envisare och modigare.  
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5.3.4 Önskad hjälp 

I detta avsnitt beskrivs de intervjuade männen önskemål om stöd och hjälp, både för egen del 

och för barnens del.  

Högt upp på deras egen önskelista står att professionella hade bättre kunskaper om missbruk 

för att de lättare ska kunna identifiera en som är i behov av hjälp. Flera pappor efterfrågar 

hjälp i kontakten med mamman och med att utforma umgängesplaner eftersom flera av dem 

inte längre har vårdnad om barnen.  

Adam upplever föräldrarätten som alldeles för stark i Sverige idag. Han önskar att det 

lättare gick att reglera mellan parterna vid gemensam vårdnad i situationer där den ena 

föräldern brister, till exempel på grund av återfall i missbruk. Idag finns inget mellanläge, 

menar han, utan den bristande föräldern har lika stort inflytande och rätt att umgås med 

barnet. Det är en tidskrävande och lång procedur att begära egen vårdnad och han önskar att 

detta var lättare och gick snabbare att ändra efter barnets bästa. Adam är ensamstående och 

upplever inte att han har någon tid att ta hand om sig själv, all hans tid går till att ta hand om 

dottern. Han har inget stödjande nätverk och har därför funderat på att ansöka om en 

avlastande insats, men han är osäker på hur dottern ska uppfatta detta och är rädd att hon ska 

tro att han tycker att hon är till besvär.   

Bertil önskar mer hjälp från socialtjänsten efter att man har varit på behandlingshem, 

eftersom man fortfarande kan ha mycket kvar att jobba med när man kommer hem.  

Cesar önskar för barnens skull att han kunde få hjälp att prata med sina barn om deras 

erfarenheter. Han önskar att missbrukande föräldrar som uppvisar stabilitet i sin nykterhet 

kunde erbjudas att med handledning tala med barnen om vad de varit med om ”Så de slipper 

bära det hela livet”. Han önskar för egen del en ny behandlingshemsvistelse  

/…/ jag hann aldrig koncentrera mig på det för det var rättegångar, jag skulle skriva brev, 

försäkringskassan… Jag skulle vilja gå i en behandling idag, så jag kunde liksom njuta av den 

och verkligen få till mig kunskapen.  

Ceasar önskar också att någon som var duktig på det här med missbruk hade deltagit i möten 

hos socialtjänsten, pratat med honom på ett seriöst sätt och erbjudit honom hjälp och stöd. 

Han tror att han kanske inte hade tagit det i första svängen, men hade nog gått hem och 

funderat. Han tycker att det skulle vara obligatoriskt att behöva träffa en alkohol- och 

drogterapeut när barnens hemförhållanden utreds hos socialtjänsten. 

David beskriver en önskan att få hjälp med ett grundläggande behov hos den 

missbrukande individen och där hjälpen är förutsättningen för all förändring ”sjukdomsinsikt 

och att man får hjälp att förstå, men samtidigt så är det ju omöjligt om man inte vill ha hjälp”.  

Ur det Fredrik säger kan tolkar vi att han efterfrågar hjälp att definiera situationen 

annorlunda, av en professionell med en vänlig men bestämd hand, av någon som är 

omtänksam och tydlig med vilka eventuella konsekvenser ett fortsatt missbruk kan innebära  

/…/ samtidigt vara hård mot dom och säga att … ”du har inget annat val än att ta hjälp, eller 

så kommer det att gå så här”, men samtidigt vara personlig och vara snäll, och… visa att vill 

den personens bästa.  
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Gustav efterfrågar gruppverksamhet för att bearbeta skuld, att en hjälpsökande måste få hjälp 

fort ”oftast har jag så lite tålamod, för oftast är det så att jag söker hjälp när jag inte orkar 

längre” och en önskan om att hjälpare är lyhörda för att de ska kunna se det ”oj, nu finns det 

en chans här” och därmed agera när det verkar finns en mottaglighet. Gustav menar att det 

inte att nå en människa som inte är öppen för det.  

Henrik skulle vilja att anhörigveckor, som erbjuds på behandlingshem, fanns i öppenvård. 

Han önskar även att professionella hjälpare involverar familjen i ett tidigt skede, eftersom den 

har ett stort inflytande på den med problem på grund av den känslomässiga betydelsen.  

Enligt Ivar så finns det en önskan om att inte diskvalificeras som förälder av 

myndigheterna  

/…/ jag känner mig riktigt misslyckad för att jag har förstått vad jag har gjort… den hjälp jag 

skulle vilja haft det är liksom att ha fått tagit mer ansvar från början där… det är ändå mina 

barn… dom vart omhändertagna p.g.a. att jag missbrukade, inget annat… men jag kände mig 

helt omyndighetsförklarad första gången jag träffade barnen, det var liksom så här ”nej, så där 

kan du inte säga”, ”ja, men vänta, hallå, stopp, jag kan väl säga vad jag vill” 

Bertil uttrycker att alla missbrukande föräldrar vill ha kontakt med sina barn och kämpa för 

dem och flera av männen önskar att de uppmärksammas mer som pappor av 

myndighetspersoner.  

Johan tycker att det är viktigt att få jobba på relationen med sina barn under en pågående 

missbruksbehandling. Hans uttalande tolkar vi även som en uppmaning till professionella att 

minnas att barn har rätt till sina föräldrar, men att föräldrar inte alltid har rätt att kräva sina 

barn.  

Man ska inte utsätta barnen för dåligt mående att träffa sin missbrukande förälder, men om det 

finns en någorlunda sund relation/…/så länge inte barnen är rädd för sin förälder som 

missbrukar så ska alla, eller båda parter, får möjlighet att träffas, att utifrån det bygga 

någonting. 

Han menar att syftet med en placering handlar om att man ska skaffa förutsättningar för att 

förälder och barn ska bygga upp sin relation. 

Högt upp på pappornas önskelista åt barnen står att barnen får adekvat kunskap om missbruk 

som sjukdom, om vilka konsekvenser missbruk i familjen kan medföra och att barnen får 

möjlighet att, under mer eller mindre lång tid, bearbeta sina upplevelser och få träffa andra i 

likande situation. De önskar också att professionella, till exempel läkare, tog ett större ansvar 

och beakta barnens situation bättre vid akuta situationer som vis exempelvis suicidförsök. 

Henrik önskar att skolan hade bättre resurser för barn som behöver stöd. Han ser till 

exempel ett behov av fler skolpsykologer och tycker att det är synd att inte ekonomiska 

resurser läggs på det längre. 
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5.3.5 Vändpunkter 

Under detta avsnitt beskrivs stora dramatiska händelser som fick papporna inse att deras liv i 

missbruk var ohanterliga och gjorde dem klarsynta gällande deras hjälpbehov. Händelserna 

tolkas som symboler för deras vändpunkt. Alla symboler är meningsfulla, annars är de inga 

symboler (Trost & Levin, 2004). I symbolisk interaktionistisk mening gav dessa händelser 

männen ett uppvaknande, en medvetenhet om hur skevt de hittills definierat situationen och 

att en omdefiniering av situation krävdes. Vilket i sin tur gav dem ny definition av situationen 

som innefattade insikten om att de behövde hjälp. Händelserna blev därigenom symboliska 

vändpunkter. 

Vändpunkten för David i hans missbruk blev när han hamnade på anstalt och kom i kontakt 

med Anonyma Alkoholister. I den gemenskapen förstod han att han inte kunde använda några 

former av droger. Det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism utgår ifrån att 

människans självuppfattning växer fram i samspel med andra och ger en bild av hur 

samhällets normer integreras i människan och påverkar dennes agerande (Trost & Levin, 

2004). 

Henriks process började när han förlorade jobbet och togs av polis för olovliga körningar 

vid två tillfällen på en och samma vecka och ertappades rattonykter. Polisen tar honom till 

polisstationen där hotar han med att ta självmord och polisen skjutsar honom till psykiatriska 

akutmottagningen. Han blir utskriven samma förmiddag. Han hade fått uppgift om att mobila 

teamet skulle komma hem till honom om han inte svarade i telefon. I och med detta visste 

Henrik att hans barn inte skulle behöva hitta honom död och genom att dricka alkohol i 

kombination med en stor mängd värktabletter försökt han samma dag ta livet av sig 

Mobila teamet hittade mig/…/ jag vet bara att andra gången jag vaknar upp då sitter dottern 

bredvid sängen och gråter /…/ det kändes något fruktansvärt. /…/ när jag såg min dotter så 

ville jag inte göra henne så ledsen en gång till. Ja, ”antingen krökar jag ihjäl mig, eller så tar 

jag emot behandling”     

Dotterns tårar på sjukhuset blir avgörande för Henriks beslut att sluta dricka. Här blir 

begreppet social interaktion av betydelse för vår förståelse. Med begreppet social interaktion 

syftar symbolisk interaktionism på människors möte och kommunikation med andra, men 

även den inre dialogen människan har med sig själv och vi använder oss av symboler. En 

förutsättning för social interaktion är att människan har förmågan att ta varandras roller, att vi 

kan sätta oss in i hur andra människor tänker och känner. När vi gör detta empatiserar vi 

(Trost & Levin, 2004). Vi tolkar denna händelse som att Henrik empatiserar med sin dotter, 

hennes tårar blir symboler för hennes smärta och oro och även en spegling för honom av hur 

mycket han betyder för henne.  

För Bertil kom vändpunkten i samband med att han avtjänat ett fängelsestraff, frigetts och 

börjat missbruka amfetamin, drabbades av en psykos och blev vårdad enligt LPT, lagen 

(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 

Johan beskriver att flera olika händelser bidrog till den slutgiltiga vändpunkten i hans 

missbruksliv. Han hade efter påtryckningar från socialtjänsten börjat träffa en samtalskontakt. 

Under ett besök hos mamman och sonen som var ett par månader gammal. Johan var han 

kraftigt påverkad av tabletter, låg i sängen med en dator när mamman kom in i rummet och 
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han tyckte att hon sa ”vilken jävla dålig pappa du är”. Han tog då ett CD-fodral och kastade 

mot henne, men blev helt klarsynt tack vare CD-fodralet  

/…/ hon stod med min son i famnen, och det var ungefär en decimeter från hans huvud/…/ det 

var nog första gången jag såg att jag höll på att skada mitt egna barn, och då bröt jag ihop. 

Johan sprang till samtalskontakten som tog hand om honom och socialtjänsten som beviljade 

placering på behandlingshem ”det tog bara två timmar tror jag innan jag satt i bilen och blev 

skjutsad dit”. Vi tolkar denna händelse som att avgörande för huruvida en situation blir en 

vändpunkt kan vara att det finns hjälp att få och att hjälpen sätts in omedelbart.  

Även socialsekreteraren spelade en avgörande roll för Johan i förändringsprocessen. Hon 

vågade konfrontera honom när han försökte manipulera henne och krävde att han tog ansvar 

för sin situation. Han berättar att hon var den första kvinnan han respekterade inom 

socialtjänsten, att det också var hon som kom och hälsade på honom på behandlingshemmet, 

som han kände att han kunde ge en kram och att det betydde någonting  

Hon var den första inom socialtjänsten som satte ner foten och ”du, glöm det här, är du en 

liten pojke så stick ut och var en liten pojke, det kvittar för mig”. Och det kan ju verka 

nonchalant, men det var nog min största hjälp skulle jag tro… Och där började ju… där 

började ett nytt liv kan man säga. 

Socialsekreteraren kan ur symboliskt interaktionistiskt perspektiv ses som en signifikant 

andra. De signifikanta andra får mycket stor betydelse för uppbyggandet en persons jag och 

dennes föreställningsvärld och eftersom människan ständigt är i pågående processer innebär 

det att människan har möjligheten att omdefiniera en situation och därmed ändra uppfattning 

och sedan sitt beteende (Trost & Levin, 2004).  

Vi tolkar att socialsekreteraren hjälper Johan att inse att han måste definiera situationen 

annorlunda och att detta påverkar hans beteende.  Johan menar även att tajming är viktigt och 

säger att om någon kommer in vid fel tidpunkt ”är det skit samma hur mycket tid” denne 

lägger ner.  När Johan insett att han inte vill fortsätta leva sitt gamla liv skaffar han sig en 

polis som övervakare, en symbolisk handling för att tydligt visa att han inte vill fortsätta sitt 

gamla liv. Han upplever att han har övervakaren och stödet från sina föräldrar att tacka för att 

han sitter här idag. Föräldrarna stod med sin famn öppen trots allt han ställt till med och 

övervakaren mötte honom med respekt 

Han såg inte den här missbrukaren eller ”galningen” utan han såg mig som en person, han såg 

mina förmågor, han fanns där, jag kunde ringa när som helst. 

Med hjälp av stigmateorin kan vi förstå övervakarens betydelse. Goffman urskiljer två typer 

av sympatiskt inställda, de egna som delar samma stigma och de visa som kan vara personer 

vars visdom kommer av att de arbetar på en institution som sörjer för behov hos dem med 

aktuellt stigma. Vår tolkning blir att övervakaren uppvisade en sympatisk inställning och 

delade Johans känsla av att vara fullt mänsklig och normal genom att han godtog Johans 

inställning gentemot världen. Av detta gör vi tolkningen att det är av stor vikt att 

professionella vågar spegla och hjälpa till med att omdefiniera situationen, konfrontera, lägga 

ansvar, och att det för en hjälpbehövande är viktigt att möta någon som ser bortom stigmat.   
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5.5 Sammanfattning av slutsatser 

Sammanfattningsvis pratar papporna om olika brister hos deras signifikanta andra under 

uppväxten och att det påverkat dem upp i vuxen ålder. De beskriver att samhörighet är viktigt 

och att tryggheten försvann för dem på olika sätt, på grund av att föräldrarna hade 

missbruksproblem eller att en skilsmässa påverkat dem stark. Också saknad av en biologisk 

pappa som aldrig funnits i deras liv. De kan se att uppväxtförhållandena påverkat deras 

självkänsla negativt och delvis bidragit till att de utvecklat ett missbruk. Erfarenheterna från 

barndomen har förstärkt deras ambition att vara en god förälder, men försvagat deras förmåga 

att bekräfta sina barn samt bidragit till att de misslyckats i sin föräldraroll.  

I männens utsagor om deras roll som pappa under aktivt missbruk är frånvaron central, de 

har varit fysiskt och/eller mentalt frånvarande från familjelivet. De beskriver att de inte ser 

några svårigheter med sin papparoll när de är upptagna av sitt missbruk, att kraften i 

missbruket gör dem självupptagna och likgiltiga inför familjelivet. Samtidigt beskriver de att 

de utvecklat liknade strategier för att upprätthålla sin värdighet som förälder och tillgodose 

barnens behov eftersom de känt ett ansvar för barnen. De var medvetna om att deras missbruk 

var skadligt för barnen och utvecklade även strategier för att för att dölja sitt missbruk. 

Missbruket fyllde dem med skam och skuld och försatte dem i en känsla av maktlöshet och 

hopplöshet. De beskriver också att hjälp att få insikt om sitt missbruksproblem är avgörande 

för motivationen att ta emot hjälp. De mest framträdande symboliska händelserna i männens 

berättelser om deras vändpunkter handlar om frihetsberövanden, att de varit en hårsmån från 

att skada ett barn, psykisk ohälsa och relationen till en speciell hjälpare.  

Svårigheten för alla berörda pappor är att brottas med och bekämpa missbruket, att hitta 

tillbaka till sig själv som nykter, hitta en identitet som nykter pappa och strategier för att 

upprätthålla den. De nyktra papporna har förmågan att se, förstå och empatisera med sina barn 

och ser många av barnens svårigheter som konsekvenser av deras missbruk. Papporna 

behöver få verktyg för att fungera som goda föräldrar och hjälp att lätta på bördan och 

bearbeta stigma, skuld och skam. Vissa pappor behöver insatser när de blivit ny-nyktra och 

andra behöver stöd efter en tid för att bibehålla nykterheten, beroende på deras förkunskaper 

och erfarenheter.  

Enligt intervjupersonerna tillgodoses barnens materiella behov, de har kompisar och en 

bra fritid. Barnens svårigheter beskrivs föreligga på känslomässiga planet. Barn i 

missbruksfamiljers svårigheter är enligt papporna att frånvarande föräldrar inte ger dem 

tryggheten de behöver för att må bra och utvecklas sunt. De behöver insatser som ger kunskap 

och information, samtal med handledning för att bearbeta det de varit med om, både barnen 

och papporna. Intervjupersonerna beskriver en önskan om individuella insatser och en 

mångfald av insatser, både när det gäller styrka och intensitet.  

Uppmärksamhet krävs av olika aktörer i samhället, för att lyckas fånga upp missbruket 

där det påträffas. Alla hjälp- och stödinstanser behöver samverka och agera lika för 

förändring, dvs. att se helheten, se familjen, ställa jobbiga frågor, våga konfrontera och ställa 

krav. Hjälp- och stödperspektivet behöver förskjutas, från individ- till familjeperspektiv. 

Viktigt för professionella att se till barnens aktörs- och utrymmesmöjligheter, för att stärka 

barnens röster och öka förälderns motivation till nykterhet. 
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6 DISKUSSION  

Syftet med vår undersökning är att belysa hur pappor med en missbruks- och 

beroendeproblematik ser på sina egna och barnens svårigheter, sina egna och barnens behov 

av stöd samt hur de anser att eventuellt stöd bör vara utformat. Syftet och frågorna i 

undersökningen har enligt vår mening besvarats.   

Intervjupersonerna talar generellt talar mer utförligt om sig själva än om barnen under 

intervjuerna. De beskriver de att de under aktivt missbruk kände sig maktlösa inför drogerna 

och oförmögna att se sina barn, att barnen hade det svårt och ansåg därför inte att varken de 

eller barnen behövde hjälp och stöd. Som nyktra kan de se att barnen lider men av deras 

missbruk och att både barnen och de själva behöver hjälp och stöd för att bearbeta detta.  

Som vi tolkar det har de kommit olika långt i sin förändringsprocess. Detta avspeglar sig 

på olika sätt, exempelvis när det kommer till hur genuint de verkar tillåta barnen att få stöd 

och tala om problemen. Papporna pratar öppnare om vilka förändringar man kan göra hos 

myndigheterna för att nå barnen tidigare, än om vilka insatser barnen behöver för att bearbeta 

sina konsekvenser.  

Hansen (2009) menar att föräldrar inte vill skada sina barn, men när de vet eller anar att de 

ändå orsakar sina barn svårigheter på grund av sitt missbruk är det naturligt att de kanske 

försöker hålla sig ifrån den insikten med bortförklaringar, och helst inte vill vare sig tänka 

eller tala om detta. De fysiologiska, psykologiska och sociala konsekvenserna av missbruk 

och beroende kan också göra det svårare att inse hur missbruket påverkar närstående. 

Föräldern kan ha en önskan om att beskriva sig som utsatt för omständigheter utan egen 

påverkan och eget ansvar. Samtidigt har föräldern ofta en oro för barnen och när det väl blir 

möjligt att tala om den kan det innebära en lättnad. Ibland kan föräldrar hoppas och vänta på 

att någon ska ta upp temat, för att det är för tungt att bära själv (Socialstyrelsen, 2012) vilket 

avspeglas i vårt resultat. Intervjupersonerna önskar att hjälp- och stödaktörer bättre ska bidra 

med att ställa rätt frågor för att en förändringsprocess ska komma igång och i högre grad 

uppmärksamma missbrukande pappor i sin föräldraroll. 

Flera av våra intervjuade pappor önskar att socialtjänsten ska använda sig av mer av det så 

kallade mellantvånget vid vårdnadsutredningar och frågan väcktes hos oss om detta skulle 

kunna uppfyllas med dagens lagstiftning eller om en lagändring behövs. Debatten att använda 

sig av mellantvång i kontakten med klienterna visade sig vara högst aktuell idag. 

Socialstyrelsen har i år fått i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning över § 22 i LVU-

lagstiftningen för att se hur den kan tillämpas av socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015). 

Vår analys och slutsats visar likt tidigare forskning (Statens folkhälsoinstitut, 2008) att 

missbruk hos en förälder ökar risken för att barnen ska drabbas av psykisk ohälsa. Papporna 

beskriver bland annat att barnen uppvisar aggressivitet, svårigheter i skolan, har dålig 

självkänsla, bär på sorg och skuld. De anser att barnen behöver uppmärksammas och stödjas 

bättre av professionella och andra, kunskap om missbruk och hur det påverkar, hjälp med att 

bearbeta svåra upplevelser.  

Vårt resultat visar att papporna inte upplever att deras missbruk orsakat några direkta 

ekonomiska konsekvenser för barnen. Här ser vi en skillnad jämfört med tidigare forskning 

(Nordenfors, Melander & Daneback, 2014) som säger att en stor andel av barn till 

missbrukande föräldrar bidrar till familjen ekonomi genom att inte be om pengar till 



 
 

39 

fritidsintressen, kläder eller mat.  Flera av papporna uppger också att de bidragit till familjens 

ekonomi med olagliga medel. Detta kan enligt oss i sin tur ha varit orsak till många av de 

frihetsberövanden som papporna varit med om, och frånvaron har i sin tur påverkat barnen 

negativt. Denna indirekta koppling mellan ekonomin och barnens mående verkar dock inte 

papporna göra. Här vore det intressant med mer forskning och att lyssna till vad barnen har att 

säga om samma ämne, för att se vad de berättar och vilken uppfattning de har.  

Under datainsamlingen till projektet Barn i missbruksmiljöer visade det sig vara svårt att 

rekrytera intervjupersoner. Ambitionen var att hälften av papporna skulle väljas ut bland 

familjer som hade en stöd- eller behandlingskontakt och andra hälften ur familjer som inte 

hade en aktuell behandlingskontakt kunskap för att nå ut till fler.  Ambitionen att få personer 

via socialtjänsten fick släppas tillsammans med den om att få personer som inte haft så 

mycket kontakt med socialtjänsten.  En möjlig förklaring till svårigheten att rekrytera 

intervjupersoner kan vara att det hos föräldrar ofta finns ett starkt förnekande av missbruket 

och/eller dess konsekvenser samt motstånd mot utredningar, myndighetskontakter och 

insatser (Socialstyrelsen, 2012). En konsekvens av att barns och föräldrars syn på varför de 

inte sökt sig till hjälpinsatser inte kunde fångas upp kan vara att viktig kunskap om hur nå ut 

till fler kan ha gått förlorad.  

I samband med databearbetningen framträdde relativt stora skillnader mellan intervjuerna 

innehållhållsmässigt, temamässigt och vad gäller djup och nyansering. En förklaring till 

internbortfallet kan vara den stora öppenhet som gavs till intervjupersonerna att själva 

utforma sina svar eftersom intervjuarna ville undvika försanthållanden. Mot bakgrund av att 

vi inte själva genomförde intervjuerna är det svårt för oss att uttala oss om intervjuernas 

fördjupning, var gränsen för svaren sattes etc.  

En intressant frågeställning är om vårt resultat hade sett annorlunda ut om vår empiri 

utgjorts av samtal med mammor med en missbruksproblematik. Har könsrollssocialisationen 

en betydande påverkan på hur närvarande identiteten som förälder är under aktivt missbruk 

eller blir missbruket den dominanta kraften i identitetsprocessen, oavsett kön?  

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002) har, som vi bedömer det, beaktats på ett 

tillfreddställande sätt genom att vi iklätt oss de förplikelser mot intervjupersonerna som 

forskarna som ursprungligen insamlade materialet utlovat. Vårt syfte är detsamma som syftet 

med den andra delstudien i projektet Barn i missbruksmiljöer och våra frågeställningar likaså. 

Vi har därmed använt oss av de insamlade uppgifterna för samma forskningsändamål som var 

avsett när de samlades in, har inte brukats för något icke-vetenskapligt syfte och har inte 

använts för beslut eller åtgärder som direkt påverkat de enskilda intervjupersonerna. 

För en bättre helhetsbild av hur hjälpbehoven hos målgruppen familjer i missbruksmiljöer ser 

ut behövs inte bara föräldrarnas utan även barnens röster, vilket denna studie inte innefattar. 

Att spegla vår empiri mot intervjuerna med barnen till våra pappor skulle med stor 

sannolikhet ge ytterligare värdefull kunskap om målgruppens behov.   

 Våra resultat kan anses tillämpningsbara för professionella hos många olika huvudmän, 

inom myndigheter och andra verksamheter som möter barn likväl som vuxna. Vi vill belysa 

att det vilar ett stort ansvar på professionella att bättre uppmärksamma missbrukande män i 

deras roll som pappa och vikten av professionella och andra uppmärksammar och lyssnar till 

barnen, ser barnen som subjekt och experter på deras egna liv. 
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                    Bilaga 1 

Intervjuguide föräldrar             

Välkomna! 

Ge en kort bakgrund till projektets syfte och innehåll 

Det behövs mer kunskap för att förstå hur man bättre ska kunna hjälpa barn och föräldrar (i 
föräldrarollen) i familjer där någon av de vuxna har missbruks- eller beroendeproblem. Därför vill vi 
intervjua föräldrar och barn med egna erfarenheter.  

Vi är glada och tacksamma att få intervjua dig. 

Vill gärna spela in intervjun är det okey? 

Sätt på bandspelaren 

Du har tackat jag till att bli intervjuad - är det fortfarande ok att jag intervjuar dig? 

Du väljer själv vilka frågor du vill svara på och vad du vill säga. 

Hur ser din familj ut? 

Är du sambo/gift eller ensamstående?  

Hur många barn har du som bor eller har bott hos dig? (vi utgår från att de lever eller har levt med 
barn vare sig det är sina egna eller andra – även om du just nu bara är umgänge) 

 Pojkar/flickor? Vilka år är de födda? 

Beskrivs intervjuns uppläggning 

Några övergripande frågor 

Har båda föräldrarna haft problem med missbruk/beroende?     

Vilket slag missbruk har du haft – i huvudsak?   

När blev missbruk/beroende ett problem för dig?  

Har du fått hjälp/stöd/behandling för ditt missbruk?  

Hur har du det ”här och nu” när det gäller missbruks- eller beroendeproblem? 

Har du funderat över hur barnen har det/ har haft det i er familj med tanke på missbruksproblemen?  

Har du tidigare pratat med någon om det? 

Hur tänker du kring det idag? Kan du berätta? (fri berättelse, berätta mer, hur tänker du då…) 

Hemma i familjen 

  

 

  

Är/ har du varit orolig för ditt barn?  

Hur fungerar/fungerade det till vardags i familjen då missbruket pågår/pågick?  

När du/ni är/var påverkade av missbruket – hur blir/blev det då för barnen? 

Har barnen fått hjälp och stöd på något sätt  

Skulle du önska att barnet fått stöd/mer stöd? 

- annat stöd?  Vad i så fall? 
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Hur mådde barnet/barnen under tiden missbruket var aktivt som du ser det?   

Hur fungerar/fungerade det till vardags i familjen då?  

Kan du ge något exempel på när det inte fungerar/fungerade så bra? 

   när det fungerar/fungerade bra? 

Hur mår barnet idag? 

Hur ser/ såg relationerna ut?  

Hur fungerar/ fungerade samarbetet i familjen mellan medlemmarna (även mellan syskon)?  

Är/ var det mycket bråk och konflikter? 

Hur fungerar/ fungerade regler och gränser?  

Är barnet så stort att de får vara ute själv på kvällar och helger? 

-Vad gäller/ gällde att vara ute på kvällarna, kamrater? Dricka, röka, droger? 

Hur fungerar/fungerade det kring mat och läggningsrutiner? 

Läxläsning? 

Hur fungerar/ fungerade det på helgerna? 

Finns/ fanns någon stabil vuxen utan egna missbruks/beroendeproblem i familjen/under tiden du 
hade problem? 

När du/ni är/var påverkade av missbruket – hur blir/blev det då för barnen? 

Hur ser/såg barnen på det? 

Vad gör/gjorde barnen då?  

Vad har/hade de för strategier? 

Tror du att barnet är/var oroligt för dig? 

 Hur såg/ser du på det? 

Pratar ni om problemen som är/varit i familjen och hur det blir/blev för barnen? 

Då? Nu? Är det något du tycker att det vore bra om ni gjorde? 

Har barnen fått hjälp och stöd på något sätt?  

– Vilket stöd (av myndigheter/professionella/släkt/vänner och i så   fall vilka?  

Hur var det för barnen? Hur upplevde du/ni det som föräldrar? 

Skulle du önska att barnet fått stöd/mer stöd? 

- annat stöd?  Vad i så fall? 

Har du några förslag eller råd att ge till den som i så fall ska ge hjälp och stöd till barnen? 

Att vara förälder  

 

    

 Vad är du mest nöjd med dig själv som mamma eller pappa?  

 Hur har dina problem påverkat dig som förälder? 

 Har du fått hjälp och stöd i din roll som förälder på något sätt? 

 Skulle du önska att du själv fått stöd/  mer stöd eller annat stöd i din roll? som 

förälder?   
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Vad är du mest nöjd med dig själv som mamma eller pappa?  

Hur har dina problem påverkat dig som förälder? 

Finns det något som du önskar skulle varit bättre eller annorlunda när det gäller dig som förälder? 

Upplever du eller har du upplevt att du skulle behöva hjälp och stöd i ditt föräldraskap? 

Har någon pratat med dig om vilket stöd du skulle behöva eller behövt för att klara av att vara en bra 
förälder?  

Har du fått hjälp och stöd i din roll som förälder på något sätt?  

– av myndigheter/professionella/vänner/släkt? Vad tyckte du om det? Bra/dåligt, tillräckligt? 

Skulle du önska att du själv fått stöd/  mer stöd eller annat stöd i din roll som förälder?   

Vad i så fall? 

Har du några förslag eller råd att ge till den som i så fall ska ge hjälp och stöd till dig som förälder? 

Hur skulle det utformas?  

Vem skulle ge det?  

Barnets situation i skola/förskola (vid flera barn prata om ett barn i taget) 

 

 

 

 

Berätta hur barnet har/ har haft det i skolan:  

kamrater, retad, utanför? 

hur går det i de olika ämnena 

kontakt med lärare och andra, finns någon barnet/du kan prata med 

 

Har missbruket tagits upp i kontakter med skolan?  

Från din eller skolans sida? 

 

Har skolan hört av sig till dig någon gång på grund av missbruket?  

– För att barnet inte mått bra eller haft problem? 

I så fall vem, och hur upplevde du det? 

Har du synpunkter på hur de gjorde eller borde ha gjort? 

Har ni/haft några praktiska bekymmer i samband med barnens skolaktiviteter? 

Hur har barnet det i skolan? 

Påverkar/påverkade missbruket barnets skolsituation? 

Har missbruket tagits upp i kontakter med skolan?  

Har du synpunkter på hur du/de gjorde eller borde ha gjort? 
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Har ni/haft några ekonomiska bekymmer i samband med barnets skolaktiviteter? 

Påverkar/påverkade missbruket barnets skolsituation? 

Fritiden  

 

 

 

 

 

Hur upplever du barnets fritid?  

Kamrater på fritiden? Ta hem kamrater? 

Vad gör barnet? Organiserat eller informellt? 

Hur ser du på barnets fritidsaktiviteter? 

Är de viktiga för barnen?  

På vilket sätt?  

Har du kontakt med någon vuxen person/ledare som är engagerad i barnets fritidsaktiviteter? 

Någon annan förälder? 

Vet de om missbruksproblemen?  

Har någon ledare/vuxen hört av sig till dig? 

-  På grund av missbruket/att barnet inte mått bra eller haft  problem? 

Upplever du att du/barnet har något stöd av ledarna?  

  – Andra föräldrar? 

Har du några synpunkter på hur fritidsledare och andra skulle kunna ge stöd till barn och föräldrar i 
familjer där det finns missbruk- och/eller beroendeproblem.   

Har ni/haft några praktiska bekymmer i samband med barnens fritidsaktiviteter? 

Har ni/haft några ekonomiska bekymmer i samband med barnets fritidsaktiviteter? 

Påverkar/påverkade missbruket barnets fritidsaktiviteter 

Ekonomin  

Räcker pengarna till det barnen behöver (mat, kläder, mediciner, glasögon, semestrar)? 

Påverkar/påverkade missbruket ekonomin? 

Bakgrundsfrågor 

(se till att alla dessa uppgifter kommer med på bandet – om ni pratat om detta 
tidigare i intervjun kan ni bara bekräfta uppgifterna genom att repetera dem 
högt ihop med intervjupersonen) 

Hur upplever du barnets fritid? 

Påverkar/påverkade missbruket barnets fritidsaktiviteter? 

Har du några synpunkter på hur fritidsledare och andra skulle kunna 

ge stöd till barn och föräldrar i familjer där det finns missbruk- 

och/eller beroendeproblem?  
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Har du själv vuxit upp i familj där det fanns missbruks-/beroendeproblematik? 

Är du kvinna eller man?   

Vilket år är du född?  

Vilka är intervjuade i familjen? 

Mamma, Pappa, annan vuxen?  

Hur många barn i familjen är intervjuade?   Vilka (kön, ålder; använd ev. fingerat namn).  

Är det något mer du vill tillägga som vi inte pratat om? 

Har du förslag på ett påhittat namn på dig (för- och efternamn) som vi kan 
använda? 

Stäng av bandspelaren och avsluta med följande fråga: 

Hur känns det för dig nu när vi pratat? 

Du får gärna höra av dig till mig om det är något mer du kommer på. 

Är det okey om jag hör av mig till mig om jag ha några kompletterande frågor? 

Stort TACK! 


