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Titel: ”Man vill ju sluta söka hjälp, om man inte får hjälp” -En kvalitativ intervjustudie om vuxna barn 

till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrars upplevelser av stöd under uppväxten. 

English title: ”One wants to stop seeking help, if you don't get help " -A qualitative study of 

adult children of addicts or mentally ill parents' perceptions of support during childhood..

Författare: Ida Lundberg

Antal ord: 17 990

ABSTRACT

The aim of this qualitative study has been to examine how adult children of addicts or 

mentally ill parents describe their childhood in terms of social support and support from 

agencies and other social functions. The study is based on four qualitative interviews with 

adult children of addicts or mentally ill parents. The symbolic interaktionism and ecologics 

systems theory has been used for the analysis. Some important findings of this study is that all

respondents felt responsible for their addicted or mentally ill parent during childhood, and that

the responsibility itself had a negative impact on them. Furthermore, all respondents noted a 

desire to have recieved more support during childhood and that they belive that more support 

would have made them feel better. Another conclusion is that the needs of children of 

mentally ill and addicted parents often are overlooked by professionals in contact with the 

family.

Key words: Children, Adoloscents, Alcoholics, Drug addicts, Mentally ill, Resilience, Interventions, 

Risk, Young, Caregivers, Social, Support
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INLEDNING

Av alla barn som föddes i Sverige mellan 1987-89 hade 7.6 procent minst en förälder som 

vårdats inneliggande på sjukhus på grund av alkohol/narkotikamissbruk och/eller psykisk 

sjukdom (Hjern, Adelino Manhica, 2013). Ca 20 procent av barnen i Sverige, alltså ca 385 

000 barn, lever i en familj där det finns riskbrukande föräldrar (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). Barn till missbrukare och psykiskt sjuka löper signifikant större risk för högrisk- tankar

och känslor och är mer stressade och oroliga jämfört med andra barn (Mylant, Ide & Cueva, 

2002; SOU 1998:31). Dessa barn åtar sig dessutom ofta ett vuxenansvar för sin förälder, 

vilket ofta leder till konflikter och svårigheter för barnen (Aldridge, 2006; SOU 1998:31). Att 

leva med en missbrukande och/eller psykiskt sjuk förälder är alltså ett utbrett fenomen i 

Sverige, och en vanlig riskfaktor, ändå är det vanligt att barnens behov och situation överses 

av professionella som kommer i kontakt med föräldrarna (Aldridge, 2006; McConnell 

Gladstone, Boydell & McKeever, 2006). Detta trots att socialnämnden enligt 

Socialtjänstlagen 5 kap. 1 § skall sörja för att barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt får 

det skydd och stöd de behöver. 
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Socialt stöd, alltså sociala relationer som kan erbjuda värdefulla materiella eller 

mellanmänskliga resurser för barnet, ses som en skyddande faktor som exempelvis kan 

minska stress och öka välmående hos utsatta barn (Thompson, 1995, 2014). Studier har visat 

att det finns ett positivt samband mellan socialt stöd och barns välmående (Chu, Saucier & 

Hafner, 2010). Samtidigt visar studier att barn förutom stöd kan känna sig sårbara och känna 

skam inför att de får socialt stöd, och att om barnet far illa på grund av signifikanta problem 

saknar informella personer de kunskaper och resurser som krävs för att stötta barnet 

(Thompson, 2014). 

Intresset för målgruppen adresserad av den här studien kommer ur egna erfarenheter av att 

vara barn till missbrukande och psykiskt sjuk förälder. Min egen förförståelse är att dessa 

barns behov sällan uppmärksammas och adresseras, både av informella personer och av 

professionella, samtidigt som det hos barnen finns en stor längtan efter hjälp och stöd. Genom

de erfarenheterna har nyfikenhet gällande andra barn till missbrukare och/eller psykiskt sjukas

upplevelser av stöd väckts. 

Forskning har sällan fokuserat på barn till psykiskt sjuka, vilket gör att deras erfarenheter och 

uppfattningar inte adresseras (McConnell Gladstone et al. 2006). På samma vis är min 

upplevelse vid litteratursökning att det fattas forskning om målgruppens upplevelse av både 

socialt stöd och stöd från professionella. Jag saknar också forskning som berör ungas egna 

önskemål gällande hjälp och stöd från myndigheter och samhällsfunktioner. För att från 

samhällets sida kunna stötta och skydda den här utsatta gruppen finns ett behov av mer 

forskning av barnens upplevelser, både av erhållet stöd och av behov av stöd.

SYFTE

Syftet men den här studien är att undersöka hur några vuxna barn till missbrukare eller 

psykiskt sjuka beskriver sin uppväxt i förhållande till erhållet stöd, och behov av stöd, från 

myndigheter, andra samhällsfunktioner och från informella personer i omgivningen. 

FRÅGESTÄLLNINGAR

Vilka behov av stöd kan utläsas av respondenternas berättelser?

Vilka erfarenheter har respondenterna av stöd från informella personer i omgivningen?

Har respondenterna under uppväxten haft kontakt med myndigheter och andra 

samhällsfunktioner och hur upplevde de kontakten?
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Vad anser respondenterna hade varit goda insatser från myndigheter och andra 

samhällsfunktioner för att stötta dem under uppväxten?

VALET AV STUDIENS MÅLGRUPP

Valet att inkludera både barn till missbrukare och psykiskt sjuka i studiens målgrupp kom i 

tidigt skede ur min förförståelse att de båda är grupper av barn som behöver liknande typer av 

stöd, och till viss del kan tillskrivas liknande upplevelser. I den tidiga delen av 

efterforskningen inför studien avgjorde jag att det går att argumentera för det valet av 

målgrupp. Både barn till missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar beskrivs ta ett stort ansvar 

för den missbrukande/psykiskt sjuka föräldern (Aldridge, 2006; SOU 1998:31). Detta leder 

till konflikter, svårigheter och till att en rollförändring till viss del kan uppstå mellan föräldern

och barnet, där barnet åtar sig ett vuxenansvar för föräldern (Aldridge, 2006; SOU 1998:31). 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) rörs i 6 kap. 5 § Hälso- och Sjukvårdens skyldigheter 

rörande barn till psykiskt sjuka/missbrukande föräldrar. I frågor som rör barn som riskerar att 

fara illa eller far illa ska hälso- och sjukvårdspersonal samverka med organisationer, andra 

samhällsorgan och andra som berörs. Hälso- och sjukvårdspersonal ska också särskilt beakta 

barn till missbrukare och/eller psykiskt sjukas behov av information, råd och stöd (SFS 

2010:659). Barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar berörs alltså i samma paragraf 

i patientsäkerhetslagen, där det betonas att dessas behov särskilt ska beaktas, ändå är det 

vanligt att deras behov överses av professionella som kommer i kontakt med barnen (jfr. 

Aldridge, 2006; SOU 1998:31).

Eftersom syftet med den här studien snarare än respondenternas upplevelser av förälderns 

problematik (även om även dessa beskrivs), är att betona det behov av stöd och de upplevelser

av stöd hos dessa barn i risk, är min bedömning att det kan finnas ett värde i att inkludera 

både barn till missbrukare och psykiskt sjuka i den här studien (jfr. Mylant et al., 2002; SOU 

1998:31).

BEGREPPSDEFINITIONER

Psykiskt sjuk: Inom ramen för psykisk sjukdom rymmer både väl definierade 

sjukdomstillstånd som exempelvis psykoser, och mer svårdefinierade tillstånd som ångest och

depression (Forsell & Dalman, 2004). En person som är psykiskt sjuk har en beteendemässig 

eller psykologisk förändring, vilken medför plågsamma symtom och/eller gör att personen 

fungerar sämre socialt (Forsell & Dalman, 2014). I den här studien är det den här definitionen 

som används.

6



Missbruk: Begreppet åsyftar i den här studien alkohol och narkotikamissbruk. Det saknas en 

enstämmig definition av begreppet missbruk, och olika kriterier läggs in i begreppet i olika 

sammanhang (Statens folkhälsoinstitut, 2008). I den här studien syftar begreppet missbruk på 

bruk av alkohol och narkotika som innebär risk för den som brukar, samt på att det finns ett 

beroende hos den som brukar.

Stöd: Med stöd menas i den här studien både stöttande sociala relation, som bidrar till positiva

effekter på målgruppens mående, och stöd i form av insatser och interventioner. 

FORSKNINGSÖVERSIKT

KAPITLETS DISPOSITION

I det här kapitlet presenteras kunskapsläget och den för studien valda tidigare forskningen. 

Först redogörs för sökprocessen och det ges en överblick över kunskapsläget. Sedan kommer 

forskningen att presenteras i tre valda teman; Barnens upplevelser och behov, socialt stöd 

respektive myndigheter, samhällsfunktioner och stöd.

INTRODUKTION TILL KUNSKAPSLÄGET

Bland de tidigare studier som presenteras nedan är kvalitativ forskningsmetod mest frekvent, 

främst i intervjuform men även genom fokusgrupper. Även registerstudier, enkätstudier, 

litteraturstudier, en rapport som använt sig av meta- analys av studier och en studie där inlägg 

i internetbaserade stödgrupper analyserats presenteras (se Aldridge, 2005; Bowles & Hatties, 

2015; Burghard & Dies, 1991; Chu et al., 2010; Haverfield & Theiss, 2014; Skerfving &  

Elofsson, 2007). 

URVAL

Utgångspunkten gällande litteratursökning var att bara använda avhandlingar som är peer 

reviewed till studien, för att hålla innehållet i forskningsöversikten så vetenskapligt som 

möjligt. Under sökprocessen blev det dock uppenbart att det finns ett glapp i forskningen vad 

gäller målgruppens egna upplevelser av sin situation, samt kanske framförallt gällande deras 

upplevelse av insatser och interventioner. Litteratur har därför främst valts med tanke på dess 

relevans och relaterbarhet till studiens syfte. I urvalet har aktuell forskning prioriterats, men i 

fall där ny forskning saknas och äldre forskning anses relevant har även sådan valts. Jag har 

för den här studien använt mig av både svensk och internationell forskning.
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SÖKPROCESS

Litteratursökning har skett genom databaserna ProQuest, swePub och Google Scholar, samt 

via DiVA och LIBRIS. Viss litteratur har även hittats via referenslistor i texter och 

avhandlingar. De sökord som använts i olika ordning är:

Children, Adoloscents, Alcoholics, Drug addicts, Drug abuse, Mentally ill, Resilience, 

Coping, Strategies, Interventions, Risk, Young, Caregivers, Social, Support

Vid sökning i ProQuest har efterhand avancerad sökning använts för att minimera antalet 

irrelevanta träffar. Exempelvis har sökningen då begränsats till att innehålla sökorden i titeln. 

Sökorden har även använts på svenska. 

UPPLEVELSER OCH BEHOV

Barn och unga som har en familjemedlem som är sjuk eller har ett handikapp åtar sig ofta 

ansvaret för förälderns vård, och kallas unga vårdgivare (Pakenham, Bursnall, Chiu, Cannon 

& Okochi, 2006). Även barn till missbrukande förälder känner ofta ett vuxenansvar för sin 

missbrukande förälder (SOU 1998:31). Aldridge (2006) har genomfört en kvalitativ studie 

med 120 respondenter, varav 40 föräldrar diagnosticerade med psykisk sjukdom, deras 40 

vårdgivande barn och 40 professionella inom relevanta områden, med syftet att ge en djupare 

insikt i behoven och upplevelserna hos barn som vårdar sina psykiskt sjuka föräldrar. Aldridge

(2006) skriver att barn som vårdar sina psykiskt sjuka föräldrar ofta åtar sig ett emotionellt 

ansvar för föräldrarna, utöver det praktiska ansvar som barn till fysiskt sjuka också åtar sig. 

Barnen fungerar som krisstöd vid föräldrarnas eventuella episoder av psykoser och 

självskadebeteende, liksom att de ser över intaget av föräldrarnas receptbelagda medicin. 

Aldridge (2006) har i sin studie kommit fram till att barnen också, genom att finnas där för 

föräldern, ibland utgör en slags viktig, preventiv intervention och ger som exempel en 

mamma som beskriver att hennes son flera gånger ”räddat henne”. Det är också vanligt att en 

rollförändring sker mellan barnet och föräldern, där barnets roll börjar likna förälderns. Vidare

visar Aldridges (2006) studie att barnen både behöver få eget stöd och stöd i att hantera 

förälderns behov, men att barnet också vill ha bekräftelse för det de gör för föräldern. En 

slutsats Aldridge (2006) drar är att det vore fördelaktigt om man kunde identifiera och 

tillmötesgå behoven hos både barnet och föräldern. 

Becker och Dearden (2000) har i en studie med 60 unga vårdgivare som respondenter, syftat 

till att undersöka hur dessa ungdomar går mot vuxenlivet och hur deras ansvar som vårdgivare

påverkar detta. Vårdgivande verkar ha både positiva och negativa effekter på unga 
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människors liv, där de positiva effekterna kan beskrivas vara mognad eller uppfattad mognad, 

ansvarstagande, livserfarenhet, och en nära relation med föräldrarna (Dearden & Becker, 

2000; Pakenham et al., 2006). De negativa effekterna beskrivs som oro, isolering, stress och 

depression, hämmad psykosocial utveckling samt att det finns restriktioner i det sociala livet, 

skolgången och gällande karriärmöjligheter. Det finns många studier som visat en ökad 

förekomst av skilsmässa, ensamförälderskap och dysfunktionella familjemönster i familjer 

med en eller flera psykiskt sjuka föräldrar (Maskrosbarn, 2012; SOU 1998:31).

Ett aktivt missbruk hos en förälder förhindrar det normala samspelet barn och förälder 

emellan (SOU 1998:31). Ofta har den missbrukande föräldern fullt upp med att beskydda den 

familjehemlighet som missbruket är, vilket leder till lite tid för barnet. Barnen kastas mellan 

att känna hopp när föräldern slutat missbruka och sorg när denne återfallit, och det finns ofta 

en skam över att inte kunna hantera situationen. Skam och en vilja att skydda familjen och 

missbrukshemligheten från utomstående är också förekommande även hos barnen (SOU 

1998:31). 

Haverfield och Theiss (2014) har i en studie analyserat inlägg i olika internetbaserade 

stödgrupper för vuxna barn till alkoholister, och funnit att många barn till alkoholister först 

inser nivån av dysfunktionalitet i familjen under uppväxten, när de blivit vuxna själva. Då 

verkar också insikten om hur uppväxten och relationen med föräldern/föräldrarna kan 

innebära fortsatt problematisk effekt på det vuxna barnets liv. Det verkar exempelvis vara 

vanligt att vuxna barn till alkoholister har svårt att uttrycka sig själva, vilken kan kopplas till 

att många barn till alkoholister vittnar om att de blivit tillsagda att inte prata om sina problem 

och alkoholismen alls (Haverfield & Theiss, 2014). Barn till alkoholister lär sig att det kan 

vara farligt att visa sig ledsen, orolig, arg eller rädd hemma, eftersom det kan leda till 

konflikter eller fysisk/psykisk misshandel (Burghardt & Dies, 1991).

SOCIALT STÖD 

Thompson (Thompson, 1995, refererad i Thompson, 2014) har definierat socialt stöd:

Social support consists of social relationships that provide (or can potentially provide) 

material and interpersonal resources that are of value to the recipient, such as counseling, 

access to information and services, sharing of tasks and responsibilities, and skill acquisition. 

(sida. 43)

Det sociala stödet ses som en skyddande faktor, som exempelvis minskar stress och ökar 

välmående hos utsatta barn (Thompson, 2014). Chu et al. (2010) har undersökt sambandet 

9



mellan socialt stöd och barns välmående, genom att meta-analysera 246 utvalda studier. 

Resultatet visade på ett starkt positivt men litet samband, och stöd från olika håll hade olika 

starkt samband med välmående, där stöd från lärare och skolpersonal visade ett starkare 

samband än annat stöd (Chu et al., 2010). Det har visat sig att de barn som har en psykisk sjuk

förälder, men som kan få stöd av en andraförälder, har lättare att hantera den sjuka föräldern 

bättre än de barn som inte får stöd av en andraförälder (Skerfving, 2005). Barn som får socialt

stöd kan förutom stöd också känna sig sårbara och känna skam, oavsett om hjälpen kommer 

från privatpersoner eller professionella. Dessa känslor uppstår av olika orsaker, bland annat att

ungdomen känner skam inför att de behöver stöd, eller att ungdomen känner sig sårbar och 

skuldsatt eftersom utbytet av stöd är ensidigt. Thompson (2014) skriver också att när det 

handlar om att barn far illa på grund av signifikanta problem, saknar informella personer som 

stöttar barnet de kunskaper och resurser som krävs för att på ett meningsfullt sätt stötta barnet 

på ett sätt som kan adressera mer allvarliga psykologiska problem. Med hjälp av Wolfe 

(Wolfe, 1994, refererad i Thompson, 2014), drar Thompson slutsatsen att när föräldraskapet 

undermineras, exempelvis på grund av missbruk eller psykisk sjukdom måste det sociala 

stödet för barnet kompletteras med föräldrafokuserade insatser. Thompson skriver att en 

slutsats kan vara att enbart socialt stöd är otillräckligt för att skydda barn i många fall 

(Thompson, 2014). 

Enligt Bowles och Hatties (2015) enkätstudie med 137 respondenter i årskurs 7, 9 och 11 som

syftade att undersöka definitionen, mättekniken och källorna för socialt stöd, upplevde yngre 

barn generellt att de fick mer socialt stöd än de äldre. Sambandet mellan socialt stöd och 

barnens välmående verkar dock öka när barnen blir äldre (Chu et al., 2010). Sambandet 

mellan socialt stöd och välmående rapporteras också som högre hos flickor än hos pojkar 

(Bowles & Hattie, 2015; Chu et al., 2010).

Tinnfält, Eriksson och Brunnberg (2011) har gjort en kvalitativ intervjustudie med 27 

ungdomar som deltar i en stödgrupp för barn till alkoholister, med syfte att beskriva hur de ser

på stöd och på att avslöja sin situation för personer i omgivningen. Studien visade att 

ungdomarna bedömde vuxnas pålitlighet innan de valde att berätta, och en del ungdomar 

valde att berätta för lärare som var de vuxna i skolan de hade bäst kontakt med (Tinnfält et al.,

2011). En del ungdomar i studien valde att prata med kompisar om sin hemsituation, och då 

var det viktigt att man visste att kompisen skulle hålla det hemligt. En del ungdomar valde att 

inte prata med någon om problemet, men försökte genom handlingar som t.ex. att låna böcker 

om alkoholism få skolpersonal att uppmärksamma dem. Det fanns hos ungdomarna i studien 
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olika upplevelser av att berätta om problemen för vuxna, en del hade upplevt att vuxna kände 

till problematiken men valde att inte agera (Tinnfält et al., 2011). Detta nämns även av 

Thompson (2014), som skriver att föräldrar ibland får socialt stöd i sina sociala relationer utan

att ändra sitt skadliga föräldrar beteende, eftersom vänner och familj försöker rationalisera 

eller rättfärdiga det skadliga beteendet snarare än kritisera det.

MYNDIGHETER, ANDRA SAMHÄLLSFUNKTIONER OCH STÖD

I Aldridges (2006) studie framkom att även i de fall då socialarbetare och professionella inom 

hälsovården besökte hemmet hos barn till psykiskt sjuka översågs i de flesta fall barnens 

behov. Detta verkar bero på en brist på igenkänning av tecken på att barnet vårdar sin förälder,

samt en ovillighet att se behoven hos familjen. En osäkerhet gällande vilket ansvar man har i 

sin professionella roll, och även tung arbetsbelastning gjorde att socialarbetare inte hade 

möjligheten att ta hänsyn till barnens behov i arbetet med psykiskt sjuka föräldrar (Aldridge, 

2006). Samma osäkerhet kan finnas hos de professionella som behandlar missbrukande 

föräldrar, där även behandlaren kan undvika att hantera/se förälderns missbruks konsekvenser 

för barnen (SOU 1998:31). Detta kan bero på brister i kunskap hos behandlaren, att 

behandlaren inte vågar fråga om barnen i rädsla att förlora behandlingskontakten, eller att 

behandlaren av osäkerhet väljer att inte se att barnen far illa (SOU 1998:31). Thompson 

(2014) skriver att hjälp från professionella ibland kan upplevas som stigmatiserande och 

ibland väcka känslor av misslyckande och sårbarhet hos barnet. I Maskrosbarns (2012) studie 

framkom att ett stort antal ungdomar, i samband med socialtjänsten, upplevde att förälderns 

röst var viktigare än deras och att de inte blivit sedda av socialtjänsten.

Riebschleger, Onaga, Tableman och Bybee (2014) har i en studie genom fokusgrupper 

intervjuat föräldrar som får vård för psykisk sjukdom, med syfte att undersöka deras 

rekommendationer gällande utbildningsprogram om psykisk sjukdom för deras barn. 

Föräldrarna var nästan helt eniga om att vilja att barnen deltog i stödgrupper, och uttryckte att 

de bland annat ville att barnen skulle få lära sig om att psykisk sjukdom är en sjukdom, att den

ofta går att hantera eller behandla och att de skulle få lära sig coping-strategier (Riebschleger 

et al. 2014). Burghard och Dies (1991) har i sin litteraturstudie med syfte att undersöka 

interventioner för barn till alkoholister konstaterat att stödgrupper är den intervention som 

oftast tillämpas. Gruppterapi kan sägas vara speciellt effektiv för barn, eftersom kontakten 

med jämnåriga ofta har en stor inverkan på barnets utveckling. Den mest poängterade delen i 

de här stödgrupps-programmen är ofta att ge barnen en ökad förståelse om alkoholism 

(Burghardt & Dies, 1991). I Tinnfälts et al. (2011) studie med ungdomar som deltar i 
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stödgrupp för barn till alkoholister, upplevde ungdomarna att stödgruppen var väldigt viktig 

för att stötta dem. I stödgrupperna skapas kontakt med människor i samma situation, som 

förstår, och också förstående vuxna (Haverfield & Theiss, 2014; Tinnfält et al. 2011). Genom 

stödgrupperna får barnen också en chans att ventilera känslor de inte har kunnat visa innan, 

och också upptäcka känslor de tidigare behövt undertrycka (Burghardt & Dies, 1991). När van

Santvoort, Hosman, van Doesum och Janssens (2014) i en studie intervjuades 254 barn till 

missbrukare och/eller psykiskt sjuka föräldrar som deltog i stödgrupper. Studiens resultat 

visade att de barn som deltog i stödgrupp upplevde minskade negativa känslor och omedelbart

efter deltagande sökte mer socialt stöd än vad barnen i kontrollgruppen gjorde. Barnen i 

stödgrupperna var också mer stabila i känslan av social acceptans medan barnen i 

kontrollgruppens känsla av social acceptans minskade (van Santvoort et al. 2014). Vuxna barn

till alkoholister som deltar i stödgrupper online, rapporterar minskad känsla av ensamhet och 

att de via gruppen kan få stöd att hantera sina personliga kamper (Haverfield & Theiss, 2014).

Skerfving och Elofsson (2007) har gjort en registerstudie av vårdregistret i Psykiatrin Södra i 

Stockholm, med syfte att undersöka hur ofta barn till föräldrar som får psykiatrisk vård är 

aktuella för insatser hos socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Studien visade 

att de flesta av de 3204 barnen till föräldrarna varken var aktuella inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO) eller hos BUP. 18 procent av barnen, alltså 585 barn, var alltså 

aktuella hos IFO eller BUP. De vanligaste insatserna via BUP var ”råd och stöd”, alltså 

stödjande samtal, eller familjeterapi (Elofsen & Skerfving, 2007).

Hos missbrukande föräldrar kan det finnas en rädsla för att få sin föräldraroll ifrågasatt eller 

att barnen ska omhändertas om man söker hjälp, missbrukande föräldrar riskerar därmed att 

bli mycket ensamma i sitt föräldraskap (SOU 1998:31).

Maskrosbarn, en ideell förening med uppdrag att förbättra levnadsvillkoren för barn till 

missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar, gjorde 2012 en kvalitativ och kvantitativ 

studie med 50 barn till missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar (Maskrosbarn, 2012). I

studien framkommer att fler av de intervjuade ungdomarna hade velat höra från professionella

att det inte är deras fel att föräldern är sjuk, att förälderns mående och omhändertagande inte 

är deras ansvar och att de inte kan göra sin förälder frisk, och på det viset ta bort skuld och 

skam från barnet. Respondenterna tror också att något som skulle kunna minska tabut kring 

missbruk och psykisk sjukdom vore om man pratade om de frågorna i skolan från en låg ålder

(Maskrosbarn, 2012). 
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Polisen har enligt 14. kap 1 § socialtjänstlagen skyldighet att anmäla när ett barn far illa till 

socialtjänsten, och i en rapport ges exempel på fall då polisen ska göra en anmälan där det står

att barn kan fara illa om; barnet behöver se och höra våld eller hot om våld, samt om barnet är

psykiskt försummat, alltså om dess grundläggande behov av uppmärksamhet och utveckling 

inte tillgodoses (Rikspolisstyrelsen, 2014; SFS 2001:453). 

SAMMANFATTNING

Forskning har sällan fokuserat på barn till psykiskt sjuka, vilket gör att deras erfarenheter och 

uppfattningar inte adresseras (McConnell Gladstone et al. 2006). På samma vis är min 

uppfattning vid litteratursökning att barn till missbrukares erfarenheter och upplevelser sällan 

adresseras. Forskningen visar också att målgruppen ofta överses av professionella och att få 

barn ges insatser (Aldridge, 2006; SOU 1998:31). Samtidigt verkar barnen både ha nytta av 

socialt stöd och av de insatser som diskuteras i forskningen (van Santvoort et al. 2014). Det 

finns ett behov av vidare forskning som undersöker barnens egna upplevelser och önskemål 

gällande stöd och insatser, vilket den här studien ämnar undersöka.

TEORETISKA PERSPEKTIV

KAPITLETS DISPOSITION

I kapitlet kommer den valda teorin att redovisas. För den här studien har utvecklingsekologi 

med betoning på risk- och skyddsfaktorer och symbolisk interaktionism använts. Nedan följer 

en kort presentation av utvecklingsekologin som helhet, åtföljt av en presentation av risk- och 

skyddsfaktorer. Därefter ges en bild av hur risk- och skyddsfaktorer diskuteras i förhållande 

till målgruppen i aktuell forskning. Vidare följer en presentation av delar ur den symboliska 

interaktionismen, som ansetts vara mest relevanta för studien. Slutligen följer en diskussion 

gällande de valda teorierna.

UTVECKLINGSEKOLOGI

I utvecklingsekologin understryker man helheten och sammanhangen i barns utveckling 

(Klefbeck & Ogden, 2003). Barnets utveckling påverkas exempelvis av de sociala 

interaktioner som uppstår både i och mellan olika sammanhang barnet vistas i (Klefbeck & 

Ogden, 2003). Bronfenbrenner (1979) beskrev utvecklingsekologi som en ömsesidig 

anpassning mellan barnet och den omgivande, föränderliga miljön runt barnet, där barnets 

beteende både kunde påverka och påverkas av omgivningen. Klefbeck och Ogden (2003) 

skriver att barnen i olika utvecklingsstadier handlar och tolkar på olika vis i förhållande till sin

miljö, vilket gör att varje person få olika erfarenheter. I utvecklingsekologin skiljer man på 
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olika sociala arenor runt barnet, som man kallar för system. Mikrosystem är de sociala system

som finns direkt runt barnet, och som avgränsas fysiskt och socialt mot andra miljöer, 

exempelvis familjen och skolklassen. Mesosystemet är det egna system som uppstår i 

samspelet mikrosystemen emellan. Här kan exemplifieras med samspelet mellan skolan och 

hemmet, eller med kontakten mellan hemmet och vänners familjer. Exosystemet utgör viktiga 

samhällsinstitutioner, exempelvis skola och lokala barn- och ungdomsinstitutioner. 

Makrosystemet innefattar politiska, ekonomiska och ideologiska system, vilka ofta berör 

barnet och dess miljöer indirekt (Klefbeck & Ogden, 2003).

RISK OCH SKYDD

Utvecklingsekologin innefattar begreppen risk- och skyddsfaktorer, som försöker förstå och 

beskriva orsakerna bakom avvikande beteende. Dessa risk- och skyddsfaktorer kan endera 

finnas genetiskt i barnet självt, eller vara miljöbetingade och finnas i barnets omgivning 

(Klefbeck & Ogden 2003). Enligt Broberg, Almqvist och Tjus (2003) är en riskfaktor något 

som barnet utsätts för under barndomen, och något som har samband med utveckling av 

psykopatologi, och skyddsfaktorer beskrivs som sådant som har en skyddande funktion för 

barnet. Risk- och skyddsfaktorer kan finnas i alla de ovan nämnda systemen i barnets direkta 

eller indirekta omgivning (Klefbeck & Ogden, 2003).

Forskning har visat att ungdomar som identifierar sig som barn till alkoholister är i risk för 

riskfaktorer mer än vad barn till icke-alkoholister är (Mylant et al. 2002). Mylant et al. (2002) 

skriver att de ungdomar i deras studie som hade föräldrar med drog- eller alkoholproblem 

visade betydligt lägre nivåer på alla psykosociala skyddsfaktorer, som personliga styrkor, 

resiliens och skolanknytning, än de ungdomar som var barn till icke-alkoholister. De hade 

samtidigt högre nivåer av alla i studien nämnda riskfaktorer, som högrisk- temperament, 

tankar och depression än barnen till icke-alkoholister. Den upplevda bristen av skydds- och 

resiliensfaktorer, i kombination med de många riskerna hos den här målgruppen gör att de är 

en högrisk-grupp (Mylant et al. 2002).

Aldridge (2006) skriver att barn som är unga vårdgivare till sina föräldrar dock inte 

nödvändigtvis är i risk att ta skada. Newland (2014) skriver om personliga variabler som kan 

fungera som skyddsfaktorer för barn i risk och de inkluderar bland annat intelligens, social 

kompetens, självförtroende, anpassningsförmåga och copingstrategier. Andra risker som finns 

är att barnen utvecklar dålig självkänsla, är stressade och presterar dåligt i skolan. Alla barn 

till missbrukare får dock inte bestående men, skyddsfaktorer som exempelvis barnets förmåga
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och möjligheter att knyta positiva kontakter med personer utanför hemmet sammanfaller med 

barnets motståndskraft (SOU 1998:31). Park och Schepp (2014) har, i sin systematiska 

översikt med syfte att identifiera risk och skyddsfaktorer för barn till alkoholister, funnit att 

barn blir mer resilienta i förhållande till sina föräldrars drickande när de blir äldre. Resultatet 

indikerar alltså på att barn till alkoholister verkar bli mer okänsliga i förhållande till sina 

föräldrars drickande med åldern (Park & Schepp, 2014)

Vilken familj barnet växer upp i spelar relativt liten roll när det kommer till barnets 

intellektuella och personliga utveckling, så länge barnets familjemiljö rör sig inom 

normalvariationen (Scarr, 1991, refererad i Klefbeck & Ogden, 2003). Riskutsatta barn är i en 

underordnad position, men den kan förändras av professionella insatser eller av naturliga 

orsaker. Risker kan exempelvis innebära att barnet på grund av föräldrarnas svårigheter utsätts

för miljömässiga risker eller att de lever i en konfliktfylld familjesituation (Klefbeck & 

Ogden, 2003). Omständigheter i eller i miljön runt barnet kan dock kompensera, reducera och 

balansera barnets riskpåverkan, och i bedömningar av ett barns risknivå borde man ta i 

beaktande att barn på grund av olika skyddande faktorer kan ändra sin status och att barnet 

fortfarande är i utveckling (Stattin, et al. 1995, refererad i Klefbeck, Ogden, 2003). Ett 

exempel på en skyddande egenskap som barn i risk kan förvärva är en vändpunkt där 

utvecklingen byter riktning från risk till bemästrande, och denna skyddsfaktor blir i regel först

märkbar när barnet befinner sig i motgång eller stress. Klefbeck och Ogden (2003) ger som ett

exempel på detta skydd att ett barn som tidigare varit ifrån sina föräldrar över natten har 

lättare att hantera att vara ifrån dem igen, vid exempelvis en sjukhusvistelse, än barn som 

aldrig varit ifrån föräldrarna. Med detta menas kort att bemästrande av stress och motgång i 

små doser leder till en ökad motståndskraft i mer stressade situationer och motgång (Klefbeck

& Ogden, 2003).

SYMBOLISK INTERAKTIONISM

Symbolisk interaktionism kan definieras som en utgångspunkt för analys av den sociala 

verkligheten, ett verktyg för att studera mänskligt beteende och individen och gruppen i 

samhället (Trost & Levin, 1999). Mead (1976) såg på sambanden mellan medvetandet, jaget 

och samhället, och med citat som ”Individen är inte samhällets slav. Han skapar samhället lika

väl som samhället skapar individen” diskuterade han det ständiga utbytet och påverkan 

individer och samhälle emellan (Mead, 1976 s. 20). Inom den symboliska interaktionismen 

ser man på människor som föränderliga istället för statiska, och fokuset ligger på människans 

beteende som en social varelse. Människan påverkas och formas av andra människor genom 
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interaktion och enligt den symboliska interaktionismen kan sägas att människan inte är, utan 

hon gör (Trost & Levin, 1999). 

Det samhälle eller den grupp som ger ett barn hens jag, kallas den generaliserade andre. Mead

ger som exempel att ett basebollag är en generaliserad andre i de individuella medlemmarnas 

erfarenhet. Individen uppfattar åsikter och attityder hos den grupp eller det samhälle som 

utgör den generaliserade andre, individen ser på sig själv ur den generaliserade andres 

perspektiv. Individen internaliserar också de attityder som finns hos den genereliserade andre 

vad gäller gemensamma sociala aktiviteter eller sociala åtaganden (Mead, 1976). 

Spegeljaget innebär att människan ser andras bild av sig själv, och genom den får sin bild av 

sig själv (Cooley, 1902, refererad i Trost. Levin, 1999). Utifrån detta diskuterar Trost och 

Levin (1999) individens frihet, och menar att vi å ena sidan har stor frihet som individer 

genom att vi definierar situationer ur vårt eget perspektiv och att det är denna definition som 

styr vår föreställningsvärld, hur vi agerar, och omdefinierar vår föreställningsvärld, vilket vi 

gör så länge vi lever. Å andra sidan menar de att våra möjligheter är hämmade av vårt 

spegeljag, eftersom vi styrs av våra föreställningar om andras föreställningar gällande oss, 

friheten begränsas av alla de normer vi internaliserat (Trost & Levin, 1999). 

TEORIDISKUSSION

Enligt Klefbeck och Ogden (2003) visar ny forskning om risk och skyddsfaktorer hur 

riskutsatta barn kan balansera eller reducera riskpåverkan själv eller med hjälp av 

omständigheter i miljön. Scarr (Scarr, 1991, refererad i Klefbeck & Ogden, 2003) menade att 

riskutsatta barn är i en underordnad position, men att den kan förändras av exempelvis 

professionella insatser. Stöd i olika former kan alltså sägas vara en skyddsfaktor, och därför är

det för den här studien intressant att använda sig av risk- och skyddsfaktorer som teori 

eftersom den diskuterar och kan förklara hur stöd kan vara ett skydd för barnen. På samma vis

kan teorin förklara vilka av barnens behov som kan räknas som risker, och hur skyddsfaktorer 

kan reducera och kompensera riskfaktorerna. Symbolisk interaktionism som teori har bland 

annat valts eftersom den diskuterar hur individer ser sig själv ur andras perspektiv och 

internationaliserar normer hos andra (Trost & Levin, 1999). Efter att materialet för studien 

insamlats stod det klart att den symboliska interaktionismen var av värde för analysen av 

materialet, eftersom jag på många vis såg att den kunde tillämpas på respondenternas 

livsberättelser. 
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METOD

KAPITLETS DISPOSITION

Kapitlet inleds genom att den valda metoden för studien presenteras och diskuteras. Vidare 

följer en beskrivning av vetenskapsteoretiska perspektiv, avgränsningar, urval, intervjuguide, 

tillvägagångssätt och genomförande. Slutligen diskuteras validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet och en etisk diskussion förs.

METODVAL

Syftet med studien har varit att undersöka vuxna barn till missbrukare och/eller psykiskt 

sjukas egen syn på sin uppväxt, varför kvalitativ forskningsmetod med halvstrukturerade 

livsberättelse-intervjuer har har använts. Genom kvalitativa intervjuer syftar man att förstå 

världen ur respondentens perspektiv och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkman, 2013), vilket har avgjorts vara det mest passande för studiens syfte. Livsberättelsen

är lånad ur den narrativa metoden, och är berättelsen en människa berättar, antingen om sitt 

liv eller valda aspekter av livet (Johansson, 2005). Genom livsberättelser kan man undersöka 

hur människor skapar identitet och ger sina liv mening ur olika teman, perspektiv och 

aspekter, människors tolkningar av sig själva sätts här i centrum (Johansson, 2005). Min 

förhoppning med den här studien är att ge respondenternas upplevelser och egna tolkningar 

största möjliga utrymme, varför livsberättelsen kändes som ett passande val. För att hålla 

intervjuerna flexibla har halvstrukturerade intervjuer använts, vilket innebär att det inte finns 

en stor mängd frågor utan att intervjun består av olika teman där intervjuaren har möjlighet 

ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Att som intervjuare kunna vara flexibel och ställa 

följdfrågor kändes viktig i en intervju där respondentens egen tolkning skulle ges utrymme. 

VETENSKAPSTEORETISKA PERSPEKTIV

För den här studien har en induktiv strategi använts, vilket innebär att forskaren väljer teori 

utifrån det insamlade materialet (Bryman, 2011). Den induktiva strategin valdes för att jag 

under forskningsprocessen skulle ha möjlighet att vara flexibel för att på bästa vis hantera och

analysera materialet. Efter att materialet sammanställts prövade jag exempelvis huruvida den 

tilltänkta teorin var relevant i förhållande till materialet, och valde också en kompletterande 

teori som kändes relevant.

Eftersom studiens syfte är att undersöka barn till missbrukare och psykiskt sjukas egna 

upplevelser av stöd och behov under uppväxten, och alltså försöka förstå individernas egen 

upplevelser av ett fenomen, så valdes ett fenomenologiskt förhållningssätt för den här studien 
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(jfr. Kvale & Brinkmann 2013). I enlighet med fenomenologin fanns i forskningsprocessen ett

intresse av att förstå de sociala fenomen som studien menar undersöka, ur aktörernas egna 

perspektiv. Det finns också en strävan efter en öppenhet hos forskaren inför respondentens 

upplevelser och erfarenheter, vilket från början har varit min målsättning (jfr. Kvale & 

Brinkmann 2013). För att uppnå denna öppenhet finns också en vilja att sätta eventuella 

förkunskaper åt sidan i så stor mån som möjligt under forskningsprocessen. Detta har varit 

min utgångspunkt under processens gång, men att helt lämna sin förförståelse tror jag inte är 

möjligt. Kvale och Brinkmann (2013) skriver att en forskare bara kan göra välunderbyggda 

bedömningar och tolkningar med de fördomar som gör det möjligt för en individ att förstå 

något som grund. Jag har alltså försökt lämna min förförståelse utanför, och reflekterat kring 

min fördomar i den mån de gjort sig påminda. 

AVGRÄNSNINGAR

Urvalsgruppen för den här studien är vuxna som identifierar sig som barn till missbrukare 

och/eller psykiskt sjuka. Ingen avgränsning har gjorts gällande psykiska diagnoser eller 

substans för missbruk, då det relevanta för studien är att respondenterna själva identifierar sig 

som barn till missbrukare och/eller psykiskt sjuk förälder oavsett diagnos/missbruk. I urvalet 

har respondenternas kön inte varit avgörande eftersom studien inte har som syfte att göra 

någon genusanalys. De avgränsningar som gjorts gällande studiens respondenter var att de 

skulle ha fyllt 20 år och att de på något vis skulle ha bearbetat sin uppväxt. Detta för att 

studiens berörda ämne kan upplevas som känsligt och för att minska risken för att negativa 

minnen och känslor väcks hos respondenterna.

URVAL

Ett bekvämlighetsurval har använts för att hitta respondenter. Bekvämlighetsurvalet valdes 

eftersom det enligt min förförståelse är svårt att hitta ett naturligt forum att leta efter vuxna 

barn till missbrukare och/eller psykiskt sjuka, utan att detta på något vis skulle kunna 

uppfattas integritetskränkande eller påträngande. Ett slumpmässigt urval är inte heller möjligt 

eftersom dessa barn av logiska skäl inte finns registrerade. Respondenterna hittades via mitt 

personliga nätverk, och en respondent fick jag kontakt med via en annan respondent.

En femte intervju genomfördes i ett tidigt skede för den här studien, men efter intervjun kom 

jag och respondenten gemensamt fram till att även då respondenten hör till studiens målgrupp 

så var intervjun inte relevant för studiens syfte. Detta för att respondenten under uppväxten 

haft väldigt lite kontakt med sin psykiskt sjuka förälder, vilket resulterade i att han upplevde 
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en avsaknad av förälder, snarare än att han upplevt att han varit barn till en psykiskt sjuk 

förälder.

INTERVJUGUIDE

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna utifrån syftet med studien förbereddes en 

tematiserad intervjuguide innan första intervjutillfället (jfr. Kvale & Brinkmann, 2013). 

Intervjuguidens teman skapades utifrån studiens frågeställningar, för att med hjälp av den på 

bästa vis kunna besvara studiens syfte. De teman som berördes i intervjuguiden var; Familj, 

Behov och mående, Stöd från personer i omgivningen, samt Myndigheter och andra 

samhällsfunktioner. När temana skapades var tanken att temat ”Behov och mående” skulle 

tillhöra studiens första frågeställning, att temana ”Familj” och ”Stöd från personer i 

omgivning” skulle besvara den andra frågeställningen och att temat ”Myndigheter och andra 

samhällsfunktioner” skulle tillhöra de två sista frågeställningarna. Under intervjuerna visade 

det sig dock att jag under samtliga teman fick empiri som kunde räknas tillhöra samtliga av 

studiens frågeställningar, något som jag inte upplever som negativt. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För studien tillfrågades personer som jag sedan tidigare är bekant med, och vilka jag vet 

identifierar sig som barn till missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar. Genom en av de 

respondenter som tillfrågades fick jag sedan också kontakt med ytterligare en respondent. De 

tilltänkta respondenterna kontaktades skriftligt, med information om studiens syfte, tilltänkta 

målgrupp och om att deras eventuella deltagande är helt frivilligt. Jag har också innan intervju

försäkrat mig om att de tillfrågade respondenterna själva upplever att de bearbetat sin 

barndom. I meddelandet informerades också om att frågorna vid intervjutillfället kan upplevas

som känsliga och att deltagande respondenter när som helst under intervjun kan välja att 

avbryta eller att inte svara på frågor om de inte vill svara. Innan intervjutillfället fick 

respondenterna även ta del av intervjuguiden (bilaga 2) för att själva kunna avgöra om de 

teman och frågor som förberetts inför intervjun var något de kunde tänka sig prata med mig 

om. Detta för att respondenterna skulle få så mycket information om intervjun och studien 

som möjligt innan de avgjorde om det var något de kände sig beredda att gå igenom. 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER

Respondenterna fick själva välja plats för intervjuerna, och min förhoppning är att detta gav 

dem möjlighet att välja en plats som de själv upplevde som trygg. Detta ledde till att 

intervjuerna tog plats på väldigt olika platser. Innan intervjun började fick respondenterna 
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återigen ta del av information om studiens syfte och målgrupp, frivilligt deltagande, sekretess 

och anonymitet genom ett följebrev (bilaga 1). Jag informerade även att intervjun skulle 

spelas in, för att transkriberas och sedan förstöras. Respondenterna blev också informerade 

om att de skulle få ta del av resultatet av intervjun så fort detta sammanställts, för att få 

komma med synpunkter, åsikter och ändringar innan resultatet analyseras. 

Intervjuerna tog ca 40 minuter. Efter samtliga intervjuer följde ett samtal mellan mig och 

respondenten kring hur respondenten upplevt intervjun och där respondenten fick ventilera 

eventuella känslor som dykt upp under intervjun. 

BEARBETNING OCH ANALYS AV MATERIALET

Materialet transkriberades så fort som möjligt efter intervjuerna, både för att jag själv inte 

skulle hinna glömma intryck från intervjun och för att sedan så snabbt som möjligt kunna 

radera ljudupptagningen. Intervjuerna transkriberades ordagrant, och endast tonfall och 

intryck som kunde tänkas vara av nytta för studien noterades i transkriberingen (exempelvis 

noterade jag om en respondent skämtade eller skrattade). Under sammanställningen av 

materialet använde jag mig av meningskoncentrering, vilket innebär att jag i de flesta fall har 

dragit ihop respondenternas uttalanden till kortare formuleringar (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2013). I citat så utmärkts meningskoncentrering med /.../.

Som analysmetod har jag använt mig av kategorisering, som innebär att intervjuerna 

analyseras i olika teman (Kvale & Brinkmann 2013). Det färdiga materialet delades in efter 

fyra teman som stöd i direkt relation med studiens frågeställningar; Stöd från omgivning, 

Behov av stöd, Önskade insatser och Kontakt med myndigheter. Detta gjordes genom att olika

stycken och citat i det färdiga materialet färgades i olika färger beroende på under vilket tema 

stycket passade in. Sedan klipptes styckena in i ett nytt dokument som sammanfattade 

respektive tema. Därefter lästes texterna igenom flera gånger, för att slutligen 

meningskategoriseras under 10 kategorier som till en början fungerande som underkategorier i

de olika temana för att underlätta ordnandet av materialet inför analysen. Slutligen presenteras

den tematiskt ordnade analysdelen, som analyserats med tidigare forskning och valda teorier. 

VALIDITET OCH RELIABILITET

Med validitet menas inom samhällsvetenskaplig forskning huruvida en metod undersöker det 

den menar att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2013). För att citera Pervin (Pervin 1984 s. 48,

refererad i Kvale, Brinkmann 2013) kan validitet tolkas som i ”den utsträckning som våra 

observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss”. För den här 
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studien skapades en intervjuguide innan intervjuerna för att säkerställa att samtliga intervjuer 

berörde de relevanta temana för studien, samt att empiri för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar skulle tillhandahållas (jfr. Kvale & Brunkmann, 2013). Eftersom jag utefter 

min egen förförståelse tror att det för barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar kan 

vara känsligt och kännas utelämnande att prata ingående om sin uppväxt, var jag noga att i 

utformande av intervjuguiden undvika frågor som skulle kunna upplevas jobbiga för 

respondenten. Detta till trots att sådana frågor hade kunnat vara av värde för studien, vilket 

kan ha påverkat studiens validitet (jfr. Kvale & Brinkmann, 2013). Att jag använde mig av 

halvstrukturerade intervjuer kunde inneburit att de olika intervjuerna tog olika riktningar och 

att respondenterna genom följdfrågor från intervjuaren riskerade att svara på olika frågor, men

min upplevelse är att samtliga av de i studien använda intervjuerna gav ett fylligt och 

mestadels relevant resultat. De halvstrukturerade intervjuerna gav också mig som intervjuare 

möjlighet att under själva intervjuerna säkerställa att jag på ett korrekt sätt förstod vad 

respondenterna sa och menade genom frågor och följdfrågor, vilket är viktigt för att öka 

kvaliteten på själva intervjuerna (jfr. Kvale & Brinkmann 2013). Att jag har en förförståelse 

av målgruppen och egen erfarenhet av ämnet berört av studien kan ha kommit att påverka 

resultatet negativt. Detta om forskaren till för stor grad använder sin egen förförståelse som 

verktyg i tolkningsprocessen, då det gällande validitet ska finnas ett tydligt samband mellan 

empiri och de tolkningar som görs (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman. 2013). Kvale och 

Brinkmann (2013) skriver om reflexiv subjektivitet, som innebär en känslighet i förhållande 

till sina fördomar och sin subjektivitet och att man bör skriva om dem så fort 

forskningsprojektet kräver. Kvale och Brinkmann (2013) skriver vidare att i exempelvis 

forskningsrapporter kan forskaren bara göra välunderbyggda bedömningar och tolkningar 

med de fördomar som gör det möjligt för en individ att förstå något som grund. Eftersom jag 

är medveten om min subjektivitet och genom att under projektets gång försöka hålla den 

utanför processen och, vid behov, reflektera över den så borde en god validitet i förhållande 

till förförståelsen kunna uppnås.

Med reliabilitet menas huruvida en studies resultat kan reproduceras av andra forskare vi 

andra tillfällen (Kvale &Brinkmann, 2013). För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har 

ledande frågor undvikts, för att undvika att påverka respondenternas svar (Kvale & Brinkman,

2013). Risken att jag som intervjuperson har påverkat respondenterna under intervjun gör att 

det är möjligt att de skulle ha gett andra svar till en annan intervjuare vilket kan påverka 

reliabiliteten negativt (Kvale & Brinkman, 2013). Enligt Kvale och Brinkmann (2013) kan 
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miljön i vilken intervjuerna utförs på påverka studiens reliabilitet, och utifrån det anseendet 

kan det ha påverkat reliabiliteten i den här studien att jag lät respondenterna välja plats för 

intervjun. Å andra sidan kan det tänkas att detta vägs upp eftersom respondenterna fick välja 

en plats där de kände sig trygga, vilket kanske inte hade varit fallet om jag valt plats. 

GENERALISERBARHET

Med generaliserbarhet menas huruvida en studies resultat är lokala eller om de kan överföras 

till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2013). Eftersom studien har relativt få 

respondenter och urvalet i kvalitativa studier är begränsat kan den vara svår att generalisera 

(Bryman, 2011). Men eftersom jag kontinuerligt jämfört mina resultat med tidigare forskning 

kan man tala om analytisk generalisering, vilket innebär att man gör en välöverlagd 

bedömning av huruvida resultatet från en studie kan kopplas till vad som kan hända i en 

annan situation (jfr. Kvale & Brinkmann, 2013). På samma vis kan läsaren själv, genom en 

genomskinlig forskningsprocess och ordentlig beskrivning av process och resultat, avgöra om 

resultatet i studien kan generaliseras till en ny situation (Kvale & Brinkmann. 2013).

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Jag har genomgående under forskningsprocessen gjort etiska överväganden, från sökandet av 

respondenter och skapande av intervjuguide till sammanställande av resultat och analys av 

detta. De fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats under forskningsprocessen (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2012). Innan intervjuerna informerades respondenterna om vad som var 

syftet med studien och hur den skulle användas, samt att den skulle komma att publiceras på 

DiVA, för att ge respondenterna möjlighet att själva avgöra om de var villiga att låta sin 

utsaga publiceras. Respondenterna informerades även om att dessa skulle förbli helt anonyma,

och har själva fått välja sina fingerade namn. Enligt Vetenskapsrådet (2002) kan det vara 

möjligt för läsare att identifiera en individ även om denna inte nämns vid namn om data är 

tillräckligt detaljerade. För att efterleva konfidentialitetskravet har jag vid transkribering och 

sammanställning av resultat valt att utelämna eventuella platser och städer som 

respondenterna beskriver och respondenters ålder. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att 

endast jag har tagit del av de uppgifter och det material respondenter delgivit mig. 

Vid sammanställande och hantering av resultatet har jag varit noga med att den färdiga texten 

är lojal med respondenternas muntliga uttalanden (jfr. Kvale & Brinkmann, 2013). Detta har 

jag gjort genom att efter transkriberingen lyssnat igenom intervjun en gång till för att 
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säkerställa att texten överensstämmer med intervjun, och genom noggranna överväganden vid

meningskoncentrering och kategorisering. Respondenterna har även fått ta del av det 

färdigställda resultatet för att lämna kommentarer och synpunkter, och där de också hade 

möjlighet att ändra sina utsagor om önskat.

Min förförståelse gör att jag tror att det kan vara känsligt att prata om sin uppväxt för barn till 

missbrukare och psykiskt sjuka, vilket gör att jag även försökt hålla intervjuguiden så saklig 

som möjligt för att ge respondenterna själva möjligheten att avgöra hur ingående de var 

villiga att dela med sig av sina upplevelser med mig. Efter intervjuerna var jag också noga 

med att fråga respondenterna hur de upplevt intervjun och hur de kände efteråt. 

RESULTAT

KAPITLETS DISPOSITION

I kapitlet kommer studiens resultat presenteras i form av respondenternas livsberättelser. 

Livsberättelserna presenteras var för sig under olika underrubriker. Alla namn är fingerade. 

KLARA

Klara bodde tills hon var sex år gammal med sin mamma, pappa och äldre syster. När 

föräldrarna skiljdes bodde hon och systern sedan varannan vecka hos föräldrarna. Mamman 

hade under en period sömnproblem, och småningom utvecklade hon ett tablettmissbruk som 

eskalerade till ett blandmissbruk. 

Klara beskriver att mammans missbruksproblem kom gradvis och att hon inte själv minns när 

det började, men hon minns en period då hon gick i femte klass som väldigt jobbig. Hon 

upplever att hon och systern tog mycket ansvar för mammans mående och att de ofta tröstade 

henne när hon mådde dåligt. 

Jag kommer mest ihåg typ när jag gick i femman, alltså att jag, jag antar att jag var hemma

mycket och sådär nästan hela tiden för att jag var nojig liksom. Och mådde jättedåligt, så att

jag inte ens skaffade några kompisar liksom.

Hon upplevde förutom en viss isolering från vännerna också att skolgången påverkades av 

hemsituationen.

Jag var väl ganska... störd. Alltså där runt femman. Jätte okoncentrerad, jag satt och målade

istället för att göra det man skulle. Och kanske om det hade hänt något med mamma och så

så kunde vi bara skita i att gå i skolan och gå hem och prata istället, alltså med mina
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tjejkompisar. Det gjorde vi alltid med varandra för alla hade konstiga föräldrar. Så vi

skolkade nog ganska mycket.

Klara upplever att hon fick stöd av sina kompisar, på det viset att de kunde prata om 

hemsituationen. Men hon beskriver att det aldrig riktigt räckte för att kompisarna inte kunde 

hjälpa henne, eftersom de själva inte hade någon kunskap eller erfarenhet av missbrukande 

föräldrar. Inom familjen upplevde hon sin syster som stöttande. 

Min syster gav stöd på ett sätt genom att jag kände att hon tog ansvaret och så men så blev

det också tvärt om för det gjorde att jag blev så tillbakadragen så att jag började förneka allt

och kunde bara sätta mig även fast jag ville skrika och gråta och få ut vad jag kände och

prata så var jag bara tyst.

Hon kommer inte ihåg huruvida hon upplevde pappan som stöttande, och upplever att han i 

början inte ville förstå att mamman hade ett problem. Senare upplever hon att han ofta blev 

arg på mamman när hon berättade om hur mamman mådde, vilket ledde till att hon lät bli att 

prata med honom om det.

Klara hade under ett par år när hon var runt 10 år en bonuspappa som mamman bodde ihop 

med. Honom minns Klara att hon kände sig trygg med, att han verkligen brydde sig om henne

och att han gav mer stöd än pappan. Hon minns att hon tyckte att han gjorde fel ibland och att 

han kanske inte alltid egentligen var så trygg, men att han fanns där och att det var ett stöd för 

henne.

Klara minns inte så många specifika händelser och situationen kring mamman från tiden 

innan hon kom upp i tonåren, men beskriver sitt mående. 

Jag var väl stressad, inombords liksom. Det har jag alltid varit. Mådde jättedåligt. Jag kände

mig ensam liksom. Lite övergiven liksom, att jag inte hade nån som fattade. Även fast man

pratade med alla om det så var det ingen som fattade liksom. Det kändes som om man

försökte få folk att tycka synd om en själv. Alltså, inte överdriva, men det kändes som att folk

var såhär, ”min mamma är också lite galen”, och då kände man lite att ”det är inte riktigt så

här”.

Klara hade en bildlärare när hon gick på högstadiet som hon minns som stöttande. Hon minns 

att läraren kunde och sitta och prata med Klaras och hennes tjejkompisar i flera timmar om 

hur jobbigt det var att vara tonåring.
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Men jag tror inte att jag pratade med mamma om henne, men hon kändes som en trygg vuxen.

Det är svårt att minnas om man vågade prata med nån vuxen om sånt här, jag tror inte det.

Jag ville kanske inte prata om det så mycket heller, jag förnekade det nog mycket, det var

bara att gräva ner det liksom.

Under Klaras uppväxt hade mamman mycket kontakt med missbruksvården och var ofta 

inlagd på sjukhus. Mamman hade periodvis ett mycket utåtagerande och ibland 

självdestruktivt beteende vilket ledde till att Klara eller någon annan ibland behövde ringa 

polisen för att få mamman tvångsomhändertagen. Klara beskriver att hon alltid känt sig 

tryggast när mamman varit inlagd. Hon berättar att både hon själv och hennes kompisar märkt

att hon mått som bäst då. Hon tror att det beror på att ansvaret för mamman har lagts på 

professionella, och på andra än henne och systern. Och om att hon då kände ett hopp om att 

det kanske kunde bli bättre.

Klara har ofta upplevt att hon inte tagits på allvar i förhållande till de myndigheter som haft 

kontakt med familjen. Ibland blev hon tillfrågad av vårdpersonal på missbruksenheten om hon

upplevde att mamman behövde läggas in, men hon kände sällan att de tog hennes åsikter på 

allvar.

Jag kan känna en trygghet innan, när polisen kommer, att nu kommer någon och tar hand om

henne, det är därför jag ringer ibland, bara för att nu kommer det hända nånting, men då

känner man såhär, när hon sitter där i bilen och hon är konstig och jättearg för att jag har

ringt på polisen och sådär och säger att hon inte vill ha med dem att göra, så känner man att

nu kommer hon iallafall inte tillbaka och vara jobbig och sådär. Det är klart att hon inte kan

göra det, när hon har sagt att hon ska ta livet av sig och sådär, helt galen. Men om, så är hon

ibland hos polisen över natten och så bara, inte ens psyk tror jag. Och så, det är precis som

med allt annat, man vill ju sluta söka hjälp, om man inte får hjälp. Man slutar ju lita på det

som ska gå att lita på.

Klara upplever att hon slutade lita på missbruksvården för att hon inte upplever att mamman 

fick hjälp därifrån. Mamman blev inlagd för avgiftning men fick aldrig någon behandling. 

Jag tyckte att alltid att jag litade så mycket på folk, fast i onödan, man kände sig alltid trygg

med att polisen kommer och ska fixa, man hade så naiv syn, för att man tyckte att det var så

jävligt liksom.
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Klara berättar om ett särskilt dåligt möte med polisen. Vid ett tillfälle när hon var i de övre 

tonåren knackade polisen på mitt i natten. Klara upplevde dem som helt okänsliga, de 

berättade att de fått ett telefonsamtal om att mamman tagit livet av sig och att de skulle ut och 

leta efter henne. De ville ha en bild på henne och veta vilka mediciner hon åt. 

Jag kände direkt att jag bara fick en panikattack liksom och bara ja. Då kände jag verkligen

att nu har hon gjorde det på riktigt och sen bara, åkte de iväg, det tog väl med sina hundar

och gick ut i skogen och letade efter henne liksom. Det tycker jag ändå är helt sjukt att ingen

stannade kvar med mig, det är ju ändå helt sjukt att ingen stannade kvar med mig.

Klara upplever det som konstigt att hon under uppväxten aldrig fick något erbjudande om stöd

från någon av de professionella som hade kontakt med familjen. När Klara var 18 år sökte hon

själv upp en stödgrupp för barn till missbrukare och psykiskt sjuka. Klara upplever att hon 

hade velat ha mer stöd under uppväxten, både från vuxna personer i omgivningen och från 

myndigheter. 

Nej men till exempel när hon låg inlagd och så att vi skulle få, kanske, vad som helst, få hjälp

på riktigt liksom. Jag tänker kanske, åkt iväg, på nån medberoendegrej eller vad som helst.

Om det hade funnits, eller bara få liksom, varje-dag-kontakt med nån så att man inte behövde

gå hem från skolan och känna att, att man skulle fått stöd, för jag antar att det är många som

tar livet av sig själva eller börjar knarka.

Klara upplever att personer i omgivningen gärna pratade med henne om hemsituationen under

mammans ”bra perioder”, men att hon upplevde att samma personer undvek ämnet när 

mamman mådde sämre. Hon tror att det berodde på att det kanske kändes jobbigt att prata om,

och att folk kände en maktlöshet inför problemen.

Jag kommer ihåg att det var flera som sa att, ”du vet att du alltid kan ringa till mig”, men då

kände man ju att man inte litade tillräckligt på den att göra det. Man vill hursomhelst inte

vara till besvär iallafall.

Klara tror att hon under uppväxten hade mått bra av att få prata om mammans 

missbruksproblem, antingen med en professionell person med kunskap om missbruk eller i en

stödgrupp med ungdomar i samma situation. 

EMMA

Emma beskriver sin familj som stor, förutom en mamma och pappa som bodde tillsammans 

under hela uppväxten, har hon tre äldre syskon, en bror och två systrar. Brodern som är 
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mycket äldre än Emma flyttade hemifrån när Emma var liten, men systrarna bodde hon med 

under största delen av uppväxten. Under Emmas uppväxt var hennes mamma psykiskt sjuk. 

Hon var deprimerad, eller hade väl en massa olika diagnoser under en period, ”nu hade hon

bara en fysisk sjukdom och det är därför hon är deprimerad, nej nu var hon manodepressiv,

nej nu var det här, nu var det det här”, så det var väldigt mycket in och ut från sjukhuset, lite

stormigt, så, med psykvården tycker jag. Så hon låg väl liksom inne på psyk ganska stor del

av året, länge.

Som Emma förstått det blev mamman sjuk när Emma var runt 11-12 år, och sen var hon sjuk 

under hela uppväxten. 

Emma beskriver familjen som trygg trots omständigheterna. Hon hade en bra relation med sin

pappa och med sina syskon. Hon upplever att de inom familjen kunde prata med varandra och

ta stöd av varandra, förutom med den äldre brodern som bodde långt bort. 

Och kanske inte en så bra relation med mamma, fast ändå en relation liksom, man har ju

ändå en relation och det var ju fortfarande min mamma och det var hela tiden, alltså det

jobbiga var ju den här limbon på nåt sätt, det var hela tiden såhär ”nu mår hon bättre, och

då känns det såhär, nu har jag fått min mamma tillbaka”, ”nä nu blev hon sämre igen, nu

blev hon bättre”, så jag hade ju henne, fast ändå inte.

Emma upplever att både hennes äldsta syster och pappan fick ta väldigt mycket ansvar för 

henne och mellansystern. Hon beskriver att den äldsta systern blev lite som en 

”extramamma”. 

Min syster har varit en sån person som, alltså den yngsta systern, det liksom rinner av, hon

går in i andra grejer, hon var mycket med sina kompisar och hon hade pojkvän och det var

bara såhär, hon berördes inte så mycket, det är klart att det påverkat henne, men inte på

samma sätt, jag har mer varit som en svamp som bara såhär ”det här är hela mitt liv”.

Emma mådde upp och ner under uppväxten, och under högstadiet mådde hon ganska dåligt, 

men det är först i efterhand hon fullt ut förstått hur hon påverkades av sin hemsituation. Hon 

berättar att det var en stor del av hennes identitet att mamman var psykiskt sjuk. Det tog sig 

uttryck i att hon aldrig gjorde någon tonårsrevolt, utan var ”snäll och lugn”. Hon hade väldigt 

lite ork att umgås med kompisar och använde det som en ursäkt att hon var trött och ledsen. 

Det kan kännas som en liten sorg, att jag inte har fått bry mig om mig själv, utan att jag brytt

mig om mamma så himla himla mycket. Och det tycker jag egentligen att hela familjen gjort,
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alla har varit såhär; hur mår den och hur mår den, och det har ju också funnits en oro för

pappa, hur mår han, mamma är sjuk, han får ta hand om oss helt själv.

Emma beskriver att efter ett tag blev de jobbigaste perioderna de då mamman var hemma, och

att det var mycket lättare att ”koppla ifrån” när mamman var på sjukhuset, och det är något 

som hon än idag känner en skuld inför. De perioder då mamman var hemma kände sig Emma 

ofta rädd och orolig.

Jag ville gå hem direkt efter skolan för att se att hon levde. För jag minns, det är ju en sån

klassisk grej, jag minns känslan när jag stod utanför dörren, ryckte upp dörren, låste upp

ljudligt ”mamma nu är jag hemma” och sen gick jag ock kollade att hon andades. För det

var ju, min syster var med sina kompisar, pappa var ju på jobbet och mamma var sjukskriven

och var hon hemma så var det ju hon och jag väldigt mycket.

När mamman var inlagd hälsade Emma på henne flera gånger i veckan. Hon kände sig orolig 

när mamman var inlagd på sjukhuset också, men då kände hon att det var någon annan som 

hade ansvar för mamman. 

Då kunde man få veta såhär, nu har hon gjort det här och det här, nu har hon skurit sig

jättemycket, men de var ju där.

I högstadiet berättade Emma för sin kompisar om mammans sjukdom. 

Och då visade det sig att en av dem tjejerna som jag umgicks med jättemycket, hennes

mamma var också sjuk, eller knäpp (skratt) det var så vi sa då /.../ och det var ju också stöd i

det, och det kommer jag ihåg var jätteskönt.

Hon kommer ihåg en situation där mamman gjorde ett självmordsförsök, vilket Emma 

beskriver som fruktansvärt. Då kom hennes tjejgäng med en teckning och godis och lämnade 

utanför hennes dörr, och det minns hon idag som fint och som barn som ville stötta varandra. 

Hon tycker generellt att kompisarna var ett stort stöd, för med dem kunde hon få bry sig om 

sig själv och vara tonåring.

I skolan tycker Emma att hemsituationen påverkade henne på så sätt och hon ofta ”svävade 

bort” och tänkte på annat, och att hon ibland fick gå hem tidigt för att ”det hade hänt något 

jobbigt”. 

När hon gick i åttan eller nian på högstadiet gick hon hos en skolkurator, hon tror att hon var 

där två-tre gånger. Hon tror att det var en kompis som tipsade om skolkuratorn. Hon tror inte 
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att hon pratade om hemsituationen med kuratorn, men hon kände att hon där fick en chans att 

ta plats, och prata om annat, vilket hon tyckte var ett bra stöd. Hon kan känna sig förvånad 

över att hennes situation inte uppmärksammades mer av vuxna.

Sen kan jag väl önska att de personer jag faktiskt mötte, att lärare och andra vuxna personer

hade uppmärksammat det mer, för där kunde jag känna att det var lite hysch hysch. /.../

Ganska starkt minns jag den känslan av att jag vet att de vet, för jag vet att min pappa har

pratat med dem om det, men varför säger de inget till mig?

Emma minns också en situation som hon idag känner sig förbannad över. När hennes mamma 

hade försökt ta livet av sig för första gången hade klassen en svenskauppgift i skolan där de 

skulle skriva om en stor upplevelse i livet. Självmordsförsöket var det enda Emma kunde 

tänka på just då, och därför valde hon att skriva om det. 

Så till slut skrev jag om det, skrev en sida om det, och lämnade in till min svenskalärare och

då kan man ju tänka, hade jag fått en uppgift där någon skrev att ens mamma hade försökt att

livet av sig så hade jag slagit på stora trumman och sagt nåt, men jag fick alltså tillbaks den

här uppgiften med ett VG och kommentaren; bra skrivet men lite för personligt. Och det var

så sjukt!

Emma minns också när hon var på sitt konfirmationsläger, som varade i en månad. Då var 

mamman väldigt sjuk och när hon hälsade på Emma var hon uppenbart sjuk och fick lägga sig

och vila på Emmas rum. Hon visste att alla ledarna visste om mammans sjukdom, men det var

ingen som pratade med Emma om det, vilket hon tänkte väldigt mycket på. 

Och det är en sån sak som tog mig ganska, som jag tyckte var jobbigt, för vi pratade om livets

stora frågor men ändå var det ingen som sa nåt, och jag vågade inte ta upp nåt heller för jag

skämdes, och jag visste att de visste, men inte sa nåt och att man kanske inte ska prata om

det, det minns jag som en riktigt jobbig grej. När man önskar att vuxna hade sagt mer.

Emma minns också att hon hade kompisar som gick till BUP.

Men då tänkte jag att då mådde man ju mycket sämre, att då var det allvar liksom, jag

kommer ihåg det att jag tänkte ju aldrig, det var ju liksom mamma som var sjuk det var ju

inte jag som var sjuk, jag nedvärderade ju på nåt sätt liksom hela tiden vad jag kände.

När Emma skulle välja gymnasium ville hon egentligen gå naturvetenskaplig linje, men kände

att om hon skulle klara av hemsituationen var hon tvungen att göra något hon tyckte var kul. 

Hon gick på teater en gång i veckan, och då kände hon att hon kunde ”släppa allt”, därför 
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valde hon teaterlinjen på gymnasiet. När Emma började gymnasiet började hon må bättre, hon

fick bra kompisar och ett sammanhang där hon för första gången kände att hon kunde tänka 

på sig själv och göra det hon ville göra. Hon vet inte om det berodde på kompisarna eller på 

att hon bestämde sig för att ”släppa lite”. Hon var dock fortfarande orolig för mamman, och 

påpekar att det är något somn än idag påverkar henne.

Och sen började gymnasiet och träffade en tjej, och vi började prata och upptäckte att vi

hade samma situation, och hon blev ju ett jättestöd för mig liksom, det var så skönt också för

då kunde vi säga till varandra att ”släpp det”.

Emmas mamma hade under uppväxten frekvent kontakt med psykiatrin, och hon kan i 

efterhand tycka att det är upprörande att de professionella familjen kom i kontakt med inte 

erbjöd barnen något stöd. Det ända stöd som erbjöds var familjesamtal om mammans vård på 

den psykiatriska kliniken hon var inlagd på. De samtalen upplevde Emma som obehagliga, 

och hon kände ofta att hon helst ville gå därifrån. 

Då när vi var på det här samtalet med vårdbiträdena, så var det snack om att jag och pappa

skulle kunna få gå dit och prata mer, men det ville vi ju inte, för det var mammas arena, och

då var det ju, alltid prata om henne.

Emma berättar att när hon var liten kände hon inget behov av mer stöd än det hon fick från 

familjen. Hon tänkte då att familjen var trygg och bra och att pappan ju tog hand om henne. I 

efterhand kan hon dock känna att hon hade behövt mer stöd under uppväxten. Hon tänker att 

en samtalskontakt eller en kontaktperson hade varit bra insatser för henne under uppväxten.

Men jag tänker att jag hade mått bättre idag om jag hade haft, fått gå och träffa en psykolog

under den tiden. Verkligen. För det här ger ju konsekvenser liksom.

Hon upplever att en kontakt som inte innebar myndighetsutövning hade passat henne bäst, för 

att hon tror att situationen hade känts mer spänd om socialtjänsten blev inblandad. Emma 

minns att hon ofta fick höra från vuxna att ”det inte var hennes fel” att mamman var sjuk, och 

att hon då kände att hon redan visste det. 

Men där tänker jag att överhuvudtaget få prata om andra saker, att få prata om lovet och

kärleken, att det inte bara behöver handla om inte känna skuld eller hur känns det här.

Emmas mamma blev botad från sin djupa depression när Emma var 20 år och Emma 

beskriver det som att de i och med fick en andra chans.

30



Jag märker ju det när man pratar såhär att det bli viktigt att försvara, det är verkligen

intressant för jag vill ju inte säga nånting dumt om min mamma, jag älskar ju min mamma,

men jag tror att det är ett problem också, eller det är min... att det är väldigt många som inte

ser det /.../ att det kan finnas en väldigt väldigt stark kärlek, ett starkt band.

ANDREA

Andrea bodde fram till de tidiga tonåren med sin mamma, pappa och sin yngre syster. 

Föräldrarna skiljde sig när Andrea var 13 år, och Andrea och systern bodde varannan vecka 

hos föräldrarna. Pappan hade då haft alkoholproblem under en tid, och Andrea berättar att 

mamman lämnade honom på grund av dessa. Andrea själv förstod till en början inte så mycket

gällande pappans problematik, hon tror att man som barn inte alltid förstår när en förälder är 

full. 

Men pappa har alltid varit som två personer, världens snällaste, mest omtänksamma,

kärleksfulla pappa när han är nykter och när han blir full bara går han in i någon slags, han

blir en helt annan person. Han blir inte aggressiv eller nåt sånt, men han bara försvinner, han

stänger av och sen ser man att nu har han loggat ut för dagen i princip.

Andrea upplever att hon inte kunde lita på pappan och att det var något som var väldigt 

jobbigt. Om de hade bestämt att han skulle hämta henne i stan och ge henne skjuts kunde hon 

inte lita på att han skulle vara nykter, och flera gånger hände det att han glömde bort henne 

och att hon fick gå ensam hem på en mörk landsväg. Skulle hon bjuda hem en vän brukade 

hon skälla på pappan för att han skulle förstå hur viktigt det var att han skulle vara nykter. 

Andreas upplevde sin mamma som emotionellt otillgänglig och beskriver henne som 

känslokall. Andrea upplevde aldrig mamman som stöttande.

När föräldrarna skiljdes upplever Andrea att hon tog ett stort ansvar för familjen. 

Det är väl ganska klassiskt, jag är storasyster, mina föräldrar skiljdes, jag fick ta ett ganska

stort ansvar, för att hemmet skulle funka i princip, och jag tror at jag mådde lite bra av det

också, jag var lite viktig i familjen på nåt sätt. Men jag minns så himla väl den sommaren de

skiljdes/.../ mamma flyttade, pappa var såhär, nu måste du hjälpa pappa för mamma lämnat

pappa, lite det här att det var synd om honom. Och jag tog ju det där åt mig direkt liksom.

Jag var som en hushållerska/.../hela den sommaren.

Den sommaren, innan hon skulle börja nian, fick hon också anorexia. Andrea beskriver det 

som att hon drabbades av en prestationshets, vilken startade en jakt efter att vara smalast, att 
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kunna springa snabbast, och sen att ha bäst betyg i skolan. När skolan började igen såg 

Andreas klasskompisar en markant skillnad i hennes vikt och hon fick genom skolsköterska 

och läkare en BUP- kontakt. Dit fick hon gå och väga sig, men hon minns inte att de försökte 

få någon djupare inblick i hennes mående och situation, vilket hon i efterhand önskat att de 

gjort. Andrea berättar att upplevde invägningarna som fruktansvärda, och att hon kan få 

ångest bara av att tänka på dem.

De frågade inte om, det var mer såhär, varför vill du bara så smal. Punkt. Jag fattade ju inte

ens vad det handlade om, för mig var det på nåt sätt att då kunde jag iallafall ha kontroll över

nånting./.../man fick känslan av att det är ju bara att börja äta, ingen förståelse för att det

ligger nåt annat bakom, känslan av det är typiskt tonårstjejer att nu ska de vara smala,

liksom, där kändes det som att hon ville lägga över skulden på mig. Hade inget bra

samarbete med henne överhuvudtaget.

Via BUP fick Andrea också ett par möten med en socionom, som Andrea upplevde som 

väldigt bra. 

Hon var så lugn, hon var trygg, framförallt det och jag kunde få lov att säga saker som jag

inte satt ord på utan att hon tyckte att det var konstigt... Jag kunde säga saker utan att hon

höjde på ögonbrynen.

Andrea tror inte att hon berättade något för socionomen om hemsituationen. Hon beskriver att

hon kände en stor skam och att hon inte själv hade kopplat ihop hemförhållandena och 

ätstörningen. Skam är något Andrea minns tydligt. Främst skämdes hon när pappan blev full i 

sociala sammanhang, när hon insåg att det var hennes pappa som alltid blev full och odräglig. 

Andrea kopplar även sina skamkänslor till den prestationshets hon kände under 

högstadietiden.

Jag har ju skämts även, lite av rädsla för att folk ska få reda på att pappa är alkoholist, just

för att jag är rädd att de ska tycka sämre om mig. /.../jag pratade ju inte med nån om det. Jag

har varit väldigt såhär, pappa är alkoholist men jag måste bevisa, även för mig själv förstår

jag ju i efterhand, men även för andra att jag får lov att finna still ändå.

Andrea berättar att hon kände sig som oroligast när det började närma sig helgen. Pappan var 

nykter på vardagarna men på fredagarna visste hon aldrig vad hon skulle mötas av när hon 

kom hem. Samma sak gällde semestern och de flesta högtider. När hon kände sig orolig gick 
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hon ut i stallet. I stallet var det bara hon och hästen och hon kände sig befriad från krav, och 

hon upplever också att hästarna hjälpte henne ur anorexin.

Andrea berättar att medan hon ”stängde in” sina känslor så var systern mer utåtagerande, 

vilket Andrea kunde tycka var jobbigt. Men hon hade en nära relation med sin syster och 

beskriver henne som en av sina bästa vänner. I familjen pratade de inte om pappans 

alkoholism överhuvudtaget, något som Andra kan bli arg på idag.

Andreas morbrors dåvarande sambo snappade om henne när hennes anorexi var som värst. De

började träna tillsammans och tog långa promenader och pratade en hel del. Andrea beskriver 

henne som en betydelsefull vuxen även om de inte pratade om pappans alkoholism. Andrea 

tror att det till en början hade varit jobbigt att prata om pappans alkoholism, men att det 

kanske hade gjort att sluppit en stor del av ångesten den inneburit. Hon hade i så fall velat 

prata med någon utanför familjen, eftersom hon upplevde att de vuxna i familjen hon försökte

prata med stod så nära pappan att de alltid ville skydda honom. Hon hade i efterhand velat få 

prata med någon som kunde sätta ord på vad som hände och vad det berodde på. 

Jag trodde ju gång på gång att pappa valde att dricka för att inte älskade oss. /.../ jag vet inte

hur många gånger som jag försökt och lite såhär diplomatiskt få honom att inte dricka så, när

han har varit nykter också, ”ja nej men jag älskar ju er barn och om det här är viktigt för er

så ska jag inte dricka” och sen på kvällen så var han full igen, och det där tog ju jag

som /.../att, han dricker för att han inte älskar oss. Och där hade jag behövt nån som fick mig

att förstå att det handlar inte om att han inte älskar er. Det här handlar om helt andra saker

så. Det hade verkligen kunnat förändra mycket.

Andrea har i efterhand funderat mycket på vad som hade kunnat fungera som ett stöd för 

henne under uppväxten. Hon beskriver att hon hade velat ha kontakt med en tjej i tidig 20-

årsålder, hon litade inte på killar, och som hade varit med om samma sak. Hon hade velat att 

någon kunde visa att det ”kommer gå”. 

Bara nån att vara trygg med, det handlar nog mycket om att det är det jag har saknat under

hela uppväxten, trygghet.

För fyra år sen kände Andrea att hon måste ta tag i sitt mående, och blev rekommenderad en 

terapeut som arbetade psykodynamisk. Hon upplevde det som otroligt förlösande att berätta 

för henne utan att dölja något, om pappans alkoholism, om bullimin, om sin mamma. Andrea 

hade förväntat sig en enorm reaktion av förtvivlan hos terapeuten;
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Men hon sa; ja okej, då ska vi börja bena i det här. Det var på nåt sätt att jag kände att hon

accepterade mig för den jag var, jag var inget extremfall. Från det att jag började där, sen tog

det ett tag och det gick en del upp och ner som det kan göra, men då började jag också våga

prata med andra lite om det.

Efter det kände hon också att folk runt henne blev stöttande eftersom det nu fanns de som 

kunde lyssna och känna igen sig i hennes situation. Hon upplever att det har väldigt viktigt att 

få dela sina upplevelser med dem som har liknande uppväxt. 

Jag är så himla glad att det äntligen börjar pratas mer om det. Att det äntligen är så att man

inte behöver skämmas över det. Min absolut största hemlighet har ju varit de här

familjeförhållande, men att jag nu på nåt sätt kan använda det som en styrka istället och det

känns viktigt, och det är väl det som jag som himla gärna vill att andra ska förstå.

JOSEFINE

Josefine bodde med sin mamma och pappa och sin yngre syster tills hon var 6 år, då 

föräldrarna flyttade isär och hon och systern bodde varannan vecka hos föräldrarna. Josefines 

mamma träffade senare en man som misshandlade henne psykiskt och efter uppbrottet också 

förföljde och mordhotade mamman och Josefine och systern. Josefine tror att det var en 

utlösande faktor för mammans depression som utbröt när Josefine var ungefär tio år gammal.

Till en början var hon bara ledsen jämt. Hon grät väl på kvällarna och jag tror att hon

försökte dölja det för oss men vi märkte det ju ändå.

Josefines pappa utvecklade efter föräldrarnas uppbrott ett spelmissbruk, vilket resulterade i att

han spenderade mycket tid framför datorn. Josefine minns att hon och systern alltid längtade 

till mamman när de var hos pappan. 

Jag har ändå haft en väldigt tight relation med mamma. Vi har alltid pratat om allt, även när

hon mått dåligt, iallafall allt som inte hade med hur jag mådde i förhållande till henne liksom.

För det berättade jag aldrig, att jag inte mådde bra.

Josefine beskriver perioder då hon och systern tröstade mamman varje kväll.

Och det jobbigaste, eller nåt som jag i efterhand kan bli arg på, alltså man får ju alltid höra

att det inte är mitt fel. Men så säger hon till oss att vi är de ända som kan trösta henne, till en

typ 11-åring och 8-åring liksom. Då blir det ju vårt ansvar såklart.
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Josefine minns en händelse när hon var 12 år gammal. Mamman hade en dålig period i 

depressionen och hade druckit alkohol när Josefine kom hem, mamman spydde och mådde 

väldigt dåligt. Josefine berättar att hon inte visste att mamman var full och inte förstod varför 

hon var så konstig och varför hon spydde, så hon frågade mamman om hon skulle ringa 

ambulansen.

Jag kanske minns fel, men hon sa att jag skulle ringa ambulans, och jag tror att hon sa nåt

om att hon trodde att hon skulle dö. Jag blev ju såklart jätterädd och ringde väl ambulansen.

Men de fattade väl att hon var full eller nåt, för de skickade aldrig nån bil utan bad mig ringa

pappa.

Pappan kom hem till Josefine och mamman, och hon minns att han gick igen efter att ha bett 

henne följa med. Josefine stannade dock kvar med mamman eftersom hon inte vågade lämna 

henne själv. Efter att Josefine ringt ambulansen fick mamman hem ett brev från socialtjänsten.

Josefine minns att mamman och pappan blev kallade på ett möte på socialtjänsten, och att de 

inte hörde något mer från dem efter det. 

Och det blir jag så jävla arg på i efterhand, att inte jag fick prata med någon. Jag visste det

inte då /.../ men jag hade ju verkligen behövt hjälp.

Josefine minns att hon ofta mådde dåligt under högstadiet. Hon berättar att det fanns en 

konstant rädsla och oro för att mamman skulle vara ledsen och att hon och systern ”gick som 

på nålar”. Hon berättar att de hela tiden aktade sig för att säga något dumt och att de hela 

tiden ville få mamman så glad som möjligt. 

Josefine minns inte exakt när, men antar att det var i perioden då hon precis började 

högstadiet som mamman började få, vad Josefine antar var, psykoser.

Hennes läkare ville ju diagnosticera henne med borderline, men hon ville ju inte vara psykiskt

sjuk, så hon blev bara jätteledsen men ville inte ha någon behandling.

Josefine beskriver att mamman kunde bli hysteriskt ledsen eller arg över saker. Mamman var 

också självdestruktiv och utvecklade ett självskadebeteende.

Jag minns inte hur många gånger jag har hållit i henne för att hon inte ska hoppa från

balkongen liksom, eller skära sig eller bara slå sig i huvudet. /.../ Det läskiga var att hon

verkligen klev utanför sig liksom, det gick typ inte att få kontakt med henne.
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Josefine är i efterhand arg på de vuxna som fanns i närheten när hon var liten. Hon berättar att

mamman hade flera både långvariga förhållanden, men att hon inte upplevde någon av 

pojkvännerna som något stöd. Hon tror att de kände en maktlöshet inför situationen och 

upplevde ofta att de bara gjorde mamman mer arg eller ledsen genom att bli arg på henne.

Det var väl svårt för dem att hantera henne, och jag fattar ju det, jag hade inte heller orkat.

Men när de, en kille lämnade henne och då sa han nånting i stil med, fattar du inte att du

skadar dina barn, typ. Och det som hände sen var ju att vi var tvungna att trösta henne och

säga att hon inte alls gjorde det, för det hade ju verkligen knäckt henne om hon hade fattat

hur dåligt vi mådde.

Josefine tycker i efterhand att det är konstigt att varken pojkvännerna, familjens vänner eller 

släkten såg till att hon och systern fick professionellt stöd. Hon upplever att de alla visste att 

de hade det jobbigt men att de inte tog tag i det. Hon tror att det beror på att de inte ville få 

mamman att må sämre, vilket också ledde till att de inte vågade prata med barnen om hur de 

mådde.

Alla sa bara att hon var en sån bra mamma, och det var hon ju innerst inne men ingen

vågade säga något för de ville ju stötta henne.

I skolan kunde Josefine prata med sina kompisar om hemsituationen. Hon minns att de 

stöttade henne och att hon mådde bäst när hon var i skolan, för då kunde hon koppla 

problemen. Josefine upplevde också systern som ett stöd, även om hon ofta oroade sig även 

för systern.

Josefine minns ingen vuxen som hon upplevde som stöttande innan det att hon började 

gymnasiet. Då fick hon en kompis vars mamma hade liknande upplevelser och som hon 

kunde prata med om problemen. Hon tror inte att de pratade om det särskilt ofta, men hon 

upplevde henne ändå betydelsefull. 

När Josefine var runt 15 år gammal valde hon och systern att bara bo hos mamman, efter att 

under en period bott mindre och mindre hos pappan. Josefine upplevde aldrig pappan som ett 

stöd under uppväxten, utan beskriver honom snarare som ett problem i sig.

Pappa mådde också dåligt, ju, han vart ju också deprimerad sen /.../Han kunde vara så himla

elak mot oss, alltså verkligen, jag blir arg när jag tänker på det. Jag vet att han aldrig

menade något illa egentligen, men han misshandlade oss psykiskt kan man väl säga.
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Under gymnasiet mådde Josefine ofta mycket dåligt, och beskriver att den ända gången hon 

helt kunde slappna av var när mamman var inlagd på sjukhus. Då slapp hon känna ansvar, och

visste att mamman var trygg. Josefine upplever det som att hon tidigare hade tagit mest ansvar

för mamman, men att hon släppte på det när hon blev äldre och att systern istället kände mer 

ansvar. Hon beskriver det som att hon under gymnasietiden var så trött att hon blev arg på 

mamman och försökte sluta bry sig. Hon upplever att både hon och systern med tiden blev 

avtrubbade och att hon ibland kunde känna att mammans problem ”rann av henne”. Hon 

upplevde dock att hon började må sämre i sig själv när hon blev äldre.

Josefine kan i efterhand känna sig besviken på hennes och hennes systers situation aldrig 

uppmärksammades av de professionella som kom i kontakt med familjen. Hon beskriver att 

mamman var inlagd många gånger och att både hon och systern var och hälsade på men att 

ingen pratade med dem.

Vi fick väl typ medlidsamma blickar. Jag tror inte att det var någon som nånsin frågade oss

nånting egentligen.

Josefine upplever att hon hade mått bra av att prata med en professionell under uppväxten. 

Hon tycker att hon pratade mycket om hemsituationen med vänner men att hon hade behövt 

prata med någon med erfarenhet. Hon understryker också att det ända som hon tror på riktigt 

hade kunnat hjälpa henne var om mamman hade fått mer stöd.

För oavsett hur mycket folk sa åt mig att det inte var mitt ansvar så var det ju det, det var ju

ingen annan som tog ansvar för hur hon mådde. Jag vet ju att det typ inte går att lösa, men

jag hade behövt bli avlöst med ansvaret, liksom.

Josefine tror också att en kontaktperson eller en stödgrupp med ungdomar i samma situation 

hade kunnat fungera stöttande för henne.

På riktigt så känns det ju som att man inte hade kunnat får för mycket stöd. Men jag skulle ha

velat prata med någon i samma situation, för det gjorde jag aldrig och jag tror att det hade

varit asbra.

Både Josefines mamma och pappa blev friska från sina depressioner, men Josefine beskriver 

att det fortfarande går upp och ner.

Idag har jag faktiskt en fin relation med båda, det har tagit en jävla massa jobb, jag har varit

arg och de har varit arga men jag tror att det skönaste av allt är att jag nu för första gången i

livet kan prata med iallafall mamma om hur det var för mig när jag var liten. Och få lite tröst
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liksom, av henne, som väl egentligen är den jag alltid velat ha tröst av, för hon är ju min

mamma liksom.

ANALYS

KAPITLETS DISPOSITION

I kapitlet presenteras analysen av studiens resultat. Analysen är tematiserad i fyra teman som 

är utformade i enighet med studiens frågeställningar; Behov av stöd, Stöd från informella 

personer i omgivningen, Kontakt med myndigheter samt Önskade insatser och annat stöd.

BEHOV AV STÖD 

Samtliga respondenter beskriver att de under uppväxten känt mycket oro för sin missbrukande

och/eller psykiskt sjuka förälder och att de i olika grad tagit ansvar för föräldern. Att barn till 

missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar oroar sig och tar ett vuxenansvar för föräldern

är vanligt (Maskrosbarn, 2012; Pakenham, et al. 2006; SOU 1998:31). De respondenter som 

haft föräldrar som periodvis varit inlagda på sjukhus uttrycker alla att de kände sig som 

tryggast när föräldern var inlagd. En respondent berättar att hon mådde som bäst när mamman

var inlagd, och att både hon och hennes vänner upplevde henne som en helt annan person 

under de perioderna. Två av respondenterna berättar att de fortfarande kände en oro för 

föräldern, men att de då slapp ansvarskänslan. En slutsats som kan dras är att ansvarslättnaden

upplevs som ett starkt positivt inslags trots att oron för föräldern finns kvar, och alltså att 

ansvarskänslan i sig kan ha negativ påverkan på barnet. Två av respondenterna i studien 

betonar att de under uppväxten fått vetskap om och förstått att det inte var deras fel att deras 

föräldrar var sjuka. En respondent visste om att hon inte borde behöva ta ansvar för mamman,

men upplevde att hon var tvungen eftersom det inte fanns någon annan som tog ansvar för 

föräldern. Respondenten berättar även att mamman under uppväxten sagt till henne att hon 

var den ända som kunde hjälpa mamman. Aldridge (2006) har i sin studie kommit fram till att 

barn, genom att finnas där för föräldern, ibland utgör en slags viktig, preventiv intervention 

och ger som exempel en mamma som beskriver att hennes son flera gånger ”räddat henne”. 

Att föräldern uppskattar och förväntar sig att barnet ska fungera som ett stöd och ta ansvar, 

kan enligt symbolisk interaktionism tänkas innebära att barnet även internaliserar de 

förväntningarna på sig själv (jfr. Trost & Levin, 1999). En respondent önskar å andra sidan i 

efterhand att någon hade berättat för henne att det inte var hennes fel att pappan drack. 

Flertalet av ungdomarna i Maskrosbarns (2012) studie hade under uppväxten velat höra från 

professionella att det inte var deras fel att föräldern var sjuk och att de inte kunde göra sin 
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förälder frisk. Respondenten i den här studien berättar att hon under uppväxten trodde att 

pappan drack för att han inte älskade henne och systern, och tror att det hade kunnat förändra 

mycket om hon hade fått veta att det inte var så. En sammanfattande slutsats av det här 

stycket skulle kunna vara att målgruppen kan behöva höra att det inte är deras fel att föräldern

är sjuk och att föräldern inte är deras ansvar, men att också en faktisk avlastning i ansvaret 

önskas. Denna slutsats kan också sättas i relation i det Aldridges (2006) skriver i sin studie; att

barnen både behöver få eget stöd och stöd i att hantera förälderns behov.

Samtliga respondenter berättar att de ofta mått dåligt under uppväxten, och beskriver 

oroskänslor, stress, isolering och rädsla. Att barn till missbrukare och psykiskt sjuka föräldrar 

känner en ständig oro för sina föräldrar och upplever mycket stress är vanligt förekommande 

(Maksrosbarn, 2012; SOU 1998:31). Samtliga respondenter beskriver också återkommande 

svåra händelser, såsom föräldrars självmordsförsök, förälders självdestruktivitet, att föräldern 

glömmer bort dem på grund av fylla eller är full och odräglig bland folk. Klefbeck och Ogden

(2003) skriver att bemästrande av stress och motgångar i små doser kan leda till en ökad 

motståndskraft vid större och mer stressfulla motgångar, vilket kan räknas som en 

skyddsfaktor. Två respondenter i den här studien berättar att de med tiden berördes något 

mindre av hemsituationen, en respondent upplever att hon och systern blev avtrubbade och en 

annan respondent beskriver att hon under gymnasietiden bestämde sig för att ”släppa lite”. 

Kanske går detta att relatera till att respondenterna eventuellt byggt upp en motståndskraft 

mot stress och motgångar under åren och därför med tiden hade lättare att koppla ifrån oro 

och ansvar. Samtliga respondenter beskriver dock en vilja, som i de flesta fall uppkommit i 

efterhand, att ha fått mer stöd under uppväxten, och berättar på olika vis att de tror att de hade 

mått bättre av det både då och nu. Riskutsatta barn är i en underordnad position, vilken dock 

kan förändras av exempelvis professionella insatser (Scarr, 1991, refererad i Klefbeck & 

Ogden, 2003).

En respondent berättar att hon under uppväxten inte pratade med någon om hemsituationen, 

inte ens med sin familj. Hon tror att det beror på att hon skämdes, och att hon inte ville att 

folk skulle få reda på att pappan var alkoholist. Enligt SOU (1998:31) är skam och en vilja att 

skydda familjens missbrukshemlighet från utomstående förekommande hos barn till 

missbrukare, och så också hos respondenten i min studie. Trost och Levin (1999) skriver att 

människor enligt symbolisk interaktionism styrs av sina föreställningar gällande andras 

föreställningar om en själv, och att de normer vi internaliserat från personer i vår omgivning 

begränsar vår frihet. Respondenten kopplar själv skamkänslorna till en rädsla att folk skulle 
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tycka mindre om henne ifall de visste att pappan var alkoholist, vilket kan tolkas som en 

rädsla för att människor ska ändra de föreställningar de har om henne och att det därmed 

begränsar hennes frihet att prata om hemsituationen. Respondenten tror i efterhand att det 

hade varit jobbigt att prata om pappans alkoholism, men att hon hade sluppit en stor del av 

ångesten den inneburit om hon hade gjort det. I Maskrosbarns (2012) rapport berättar många 

ungdomar om skamkänslor och rädsla att berätta om hemsituationen, och tror att tabut kring 

missbruk och psykisk sjukdom skulle minska om man pratade om dessa frågor i skolan från 

en låg ålder. 

STÖD FRÅN INFORMELLA PERSONER I OMGIVNINGEN

Tre respondenter upplever att de under uppväxten fick stöd från kompisar i olika grad. Det 

som gemensamt för dessa respondenter upplevdes som stöttande var att kunna prata med 

kompisarna om hemsituationen. En respondent beskriver att kompisarna generellt var ett stort 

stöd för att med dem kunde hon få bry sig om sig själv och ”vara tonåring”. Tre av 

respondenterna upplevde det som stöttande att prata med kompisar som också hade en svår 

hemsituation med en problematik som liknade den egna familjens.

En respondent som upplever att kompisarna var ett stöd beskriver också att det stödet de gav 

inte räckte, för att hon upplevde att även om hon pratade med alla om det så var det ingen som

riktigt förstod. En annan respondent berättar att kompisarna var ett stöd men att hon hade 

velat prata med någon med erfarenhet. Dessa två respondenter kommer fram till samma sak 

som Thompson (2014), när han menar att när informella personer saknar de kunskaper och 

resurser som krävs för att på ett meningsfullt sätt stött barn som far illa på grund av mer 

signifikanta problem.

Tre av respondenterna uppger att de upplevt situationer där vuxna i omgivningen haft vetskap 

om hemsituationen utan att ha försökt agera stöttande. En respondent upplever att personer 

som visste om förälderns problematik agerade stöttande i förälderns ”bra perioder”, men att 

de undvek ämnet när föräldern mådde sämre. En respondent önskar att vuxna många gånger, 

både inom skolan och andra, hade uppmärksammat hennes hemsituation mer. Hon beskriver 

att de visste om hemsituationen men att ingen ville prata om den. Detta kan relateras till 

Tinnfält et al. (2011) studie där en del ungdomar upplevde att vuxna kände till 

hemproblematiken men valde att inte agera. Två av respondenterna tror att de vuxna som inte 

verkade vilja prata om problemen kände en maktlöshet och därför valde att inte agera. Två 

respondenter upplever att vuxna i omgivningen som kände till problematiken ville skydda den
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missbrukande eller psykiskt sjuka föräldern. Thompson (2014) nämner samma fenomen, och 

skriver att vänner och familj snarare försöker rättfärdiga än kritisera förälderns skadliga 

beteende, vilket resulterar i att föräldern får socialt stöd utan att ändra det skadliga beteendet. 

En respondent berättar att detta gjorde att hon helst hade velat prata med någon utanför 

familjen om hemsituationen.

Studier har visat att socialt stöd från lärare och annan skolpersonal har särskilt starkt samband 

med välmående hos utsatta barn (Chu et al.  2010). Respondenterna i den här studien har olika

erfarenheter av stöd i skolan. En respondent beskriver en stöttande kontakt med en lärare, där 

läraren uppfattades som stöttande även om denne inte hade vetskap om respondentens 

hemsituation. Tinnfält et al. (2011) skriver att en del ungdomar väljer att exempelvis låna 

böcker om alkoholism för att få skolpersonalens uppmärksamhet. Detta kan relateras till den 

respondent som skrev en uppsats om mammans självmordsförsök i skolan, men utan att få 

någon alls respons från läraren som läste uppsatsen. Respondenten upplevde, särskilt i 

efterhand, detta som väldigt upprörande. Detta kan diskuteras med hjälp av systemekologin, 

som menar att barnets utveckling står i en ömsesidig anpassning med den föränderliga miljön 

runt barnet, och att barnet både kan påverka och påverkas av omgivningen (Bronfenbrenner, 

1977). Utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv skulle ett barn som upprepade gånger 

söker stöd men nekas detta riskera att sluta våga söka stöd. Även utifrån den symboliska 

interaktionismens spegeljag, alltså att våra möjligheter hämmas på grund vår uppfattning av 

andras föreställning av oss själva (Cooley, 1902, refererad i Trost & Levin, 1999), skulle 

kunna antas att en rädsla att prata om hemsituationen kan uppstå efter avvisande. 

Tre av respondenterna upplever att de fått stöttning från familjemedlemmar, men bara en 

respondent upplever att hon under uppväxten fick stöd av sin andra förälder på det viset att de 

hade en bra relation och kunde stötta varandra även om det för respondenten även fanns en 

viss oro för pappans mående. Övriga tre respondenter upplevde inget stöd från den andra 

föräldern. Två respondenter beskriver på olika sätt sin andra förälder som problematisk i sig, 

en beskriver att även den andra föräldern hade ett spelmissbruk och att även han var 

deprimerad under en period vilket gjorde att hon aldrig upplevde honom som ett stöd. En 

annan respondent beskriver sin mamma som känslokall och emotionellt otillgänglig. 

Skerfving (2005) skriver att barn som kan få stöd av en andraförälder har lättare att hantera 

den sjuka förälder än de barn som inte får stöd av en andraförälder. De tre respondenter som 

upplever att de inte fick stöd av sin andraförälder beskriver dock alla tre en värdefull kontakt 

med en annan vuxen. En av respondenterna beskriver en bonuspappa som stöttande, en annan 
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beskriver en gymnasiekompis mamma. En tredje respondent brukade träna och ta långa 

promenader och prata med sin morbrors dåvarande sambo, och även om de inte pratade om 

pappans alkoholism beskriver respondenten henne som en betydelsefull vuxen. Att kunna 

knyta positiva kontakter med personer utanför hemmet sammanfaller enligt SOU (1998:31) 

med barnets motståndskraft. 

KONTAKT MED MYNDIGHETER

Samtliga respondenter i studien har under uppväxten i varierande frekvens haft kontakt med 

olika samhällsfunktioner eller myndigheter på grund av antingen förälderns eller sitt egna 

mående. Alla har olika erfarenheter och upplevelser av kontakten, men den gemensamma 

nämnare som utläsas ur berättelserna är att ingen av respondenterna pratat med professionella 

om deras egna mående i förhållande till föräldern. Ingen av respondenterna har blivit erbjudna

eget stöd med utgångspunkt i förälderns problematik, trots att tre av dem haft frekvent kontakt

med psykiatrin och missbruksvården genom föräldern. Studier har visat att professionella som

är i kontakt med missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar ofta överser barnens behov, 

och det menas att detta kan bero på en ovillighet att se att barnet far illa, tung arbetsbelastning

och osäkerhet och rädsla hos den professionella (Aldridge, 2006; SOU 1998:31). De tre 

respondenterna upplever det som konstigt att de aldrig erbjöds stöd från professionella under 

uppväxten, och upplever att det är något de hade behövt. En respondent tror att hon mått 

bättre idag om hon fått träffa en psykolog under uppväxten och en annan respondent tror att 

många barn i hennes situation själva börjar missbruka eller tar livet av sig och poängterar att 

det är anledning till att barnen behöver stöd. En slutsats av detta, som går i linje med tidigare 

forskning, är alltså att barn till missbrukare och psykiskt sjukas behov ofta överses av 

professionella som kommer i kontakt med föräldrarna.

Att respondenterna inte pratat med professionella om hemsituationen gäller även de två 

respondenter som vid något tillfälle haft en samtalskontakt. En respondent hade under en 

period kontakt med BUP på grund av anorexi, vilken hon drabbades av som fjortonåring. 

Enligt Maskrosbarns (2012) rapport utvecklar en del barn till missbrukare och/eller psykiskt 

sjuka egna negativa beteenden, som ätstörningar eller självskadebeteende. Respondenten 

kopplar själv, i efterhand, ätstörningen till hemsituationen. Hon har mycket dåliga minnen av 

invägningar på BUP där hon upplevde att de professionella förminskade hennes mående och 

inte verkade intresserade av att fördjupa sig i orsakerna bakom ätstörningen, vilket hon i 
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efterhand tycker är synd. På BUP fick hon förutom invägningar, samtal med en kurator som 

hon har positiva minnen av, vilket hon kopplar till att kuratorn kändes lugn och trygg och att 

hon upplevde att hon kunde berätta saker utan att kuratorn upplevde det som konstigt. Hon 

valde dock att inte prata med kuratorn om hemsituationen och kopplar själv delvis detta till att

hon kände mycket skam inför att pappan var alkoholist. Barn till missbrukare kan känna skam

och en vilja att skydda missbrukshemligheten från utomstående (SOU 1998:31). Skammen i 

sig kan alltså sägas hindra barn från att prata om hemsituationen, även med professionella. 

Ibland kan hjälp från professionella väcka känslor av misslyckande och sårbarhet hos ett barn 

(Thompson, 2014), och detta kan tänkas vara än mer påtagligt om barnet även känner skam 

inför hemsituationen.

En respondent berättar att familjen hade kontakt med socialtjänsten i samband med att hon 

ringt efter ambulans när mamman varit full. Föräldrarna blev då kallade på ett möte men 

ingen tog kontakt med respondenten, som då var tolv år. I Maskrosbarns (2012) studie 

framkom att ett stort antal ungdomar, i samband med socialtjänsten, upplevde att förälderns 

röst var viktigare än deras och att de inte blivit sedda av socialtjänsten. På samma berättar 

respondenten i den här studien att hon i efterhand kan bli upprörd över att hon inte fick 

komma till tals och kopplar detta till att hon upplever att hon hade behövt stöd under 

uppväxten.

En respondent har upprepade gånger ringt polisen, som omhändertagit mamman. 

Respondenten beskriver främst negativa erfarenheter av polisen, där hon upplever att de inte 

tog mammans problematik på allvar. Hon beskriver också en situation då polisen kom för att 

de fått ett samtal om att mamman skulle ha tagit livet av sig, då de bad på en bild på mamman

och sa att de skulle åka och leta efter henne innan de lämnade den tonåriga dottern själv. 

Respondenten upplevde den situationen som ångestframkallande och upplever det som väldigt

konstigt att polisen lämnade henne ensam med informationen att hennes mamma ”hade tagit 

livet av sig”. Polisen har enligt 14. kap 1 § socialtjänstlagen skyldighet att anmäla när ett barn 

far illa till socialtjänsten, och i en rapport ges exempel på fall då polisen ska göra en anmälan 

där det står att barn kan fara illa om; barnet behöver se och höra våld eller hot om våld, samt 

om barnet är psykiskt försummat, alltså om dess grundläggande behov av uppmärksamhet och

utveckling inte tillgodoses. Respondenten har själv ingen vetskap om att socialtjänsten varit i 

kontakt med familjen vid något tillfälle. Respondenten upplevde att hon själv upplevde att 

hon ”slutade lite på det som ska gå att lita på”. Att professionella ofta överser barn till 

missbrukare och psykiskt sjuka är nämnt ovan, och här kan diskuteras risken när 
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myndighetspersoner vid återkommande tillfällen är i kontakt med barn i risk utan att 

uppmärksamma deras situation. I enlighet med symbolisk interaktionism uppfattar barnet 

åsikter och attityder hos den generaliserade andre, i det här fallet polisen, och ser på sig själv 

ur den generaliserade andres perspektiv (jfr. Mead, 1976). Respondenten beskriver själv att 

hon upplever att hon var naiv som trodde att de skulle få hjälp för att hon själv upplevde det 

som så jävligt hemma. Risken kan sägas vara, precis som respondenten själv reflekterar kring,

att hon kände att hon ville sluta söka hjälp när hon inte fick någon.

ÖNSKADE INSATSER OCH STÖD

Samtliga respondenter uttrycker i olika grad att de främst i efterhand insett att de hade mått 

bra av mer stöd under uppväxten. En respondent beskriver att hon under uppväxten kände att 

det stöd hon fick från familjen räckte, men att hon i efterhand kan känna att hon hade behövt 

mer stöd. Detta kan kopplas till Haverfield och Theiss (2014) som fann att många barn till 

alkoholister först inser nivån av dysfunktionalitet i familjen, när de blivit vuxna själva, och 

nått insikten om hur uppväxten kan innebära fortsatt problematik i det vuxna barnets liv. Två 

av respondenterna reflekterar kring denna problematik och en av dem tror att det är många 

barn till missbrukare som själva tar sitt liv eller börjar knarka, och att det det kanske skulle 

kunna avhjälpas med professionellt stöd under uppväxten. En annan respondent önskar att hon

hade fått träffa en psykolog under uppväxten, och tror att hon hade mått bättre idag och 

poängterar att ”det här ger ju konsekvenser”. En slutsats av detta kan vara att de här 

respondenterna själva tror att stöd under uppväxten kan förmildra de konsekvenser en 

problematisk uppväxt kan ge. Detta går också att relatera till att det visat sig att 

skyddsfaktorer, som möjligheten att knyta betydelsefulla relationer med vuxna utanför 

familjen sammanfaller med barns motståndskraft, och att professionella insatser kan förändra 

att riskutsatta barn är i en underordnad position (SOU 1998:31). 

Respondenterna i den här studien belyser alla på olika vis vikten av att prata med personer 

med egen erfarenhet av (eller av förälder med) missbruk/psykisk sjukdom. Det verkar finnas 

ett behov av att dela sina upplevelser med någon som har samma erfarenheter. De 

respondenter som har upplevt detta beskriver det som ett stort stöd, och övriga respondenter 

beskriver en vilja att få prata med någon med egen erfarenhet. Behovet av kontakt med 

människor i samma situation beskrivs av Tinnfält et al. (2011), som något väldigt viktigt för 

att stötta unga vars föräldrar är alkoholister eftersom de genom delade erfarenheter kan stötta 

varandra. Respondenterna är också eniga om att en kontaktperson hade varit ett bra exempel 

på stöd under uppväxten. En respondent önskar att hon hade haft möjlighet till en varje-dag-
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kontakt med någon, och indikerar att det hade hjälpt henne när hon kom hem från skolan och 

dagligen var rädd för vad hon skulle mötas av. En annan förklarar att hon skulle velat ha en 

kontaktperson som varit med om samma saker för att hon hade behövt en förebild som kunnat

betrygga henne om att allt skulle ordna sig. En tredje upplever att hon förutom samtal om 

hemsituatuionen också hade velat ha utrymme att prata med någon om andra saker, och ger 

kärlek och skollov som exempel. 

Två respondenter tror att en stödgrupp med ungdomar i samma situation hade varit stöd för 

dem under uppväxten. Burghaard och Dies (1991) skriver att kontakten med jämnåriga har en 

stor inverkan på barns utveckling och att gruppterapi därför är särskilt effektiv för barn, och i 

stödgrupperna får barnen också träffa människor i samma situation och som förstår (Tinnfält 

et al. 2011; Haverfield & Theiss, 2014). På samma vis tror både de respondenter som 

uttryckligen önskat en stödgrupp och de som inte gjort det att det vore ett stöd att prata med 

människor i samma situation.

SLUTDISKUSSION

KAPITLETS DISPOSITION

Kapitlet inleds med en resultatdiskussion där studiens resultat relateras till tidigare forskning. 

Därefter följer förslag på vidare forskning och en metoddiskussion. 

RESULTATDISKUSSION

Studiens resultat går till mångt och mycket i linje med tidigare forskning, även om jag under 

forskningsprocessen upptäckt att det har varit svårt att hitta tidigare forskning som kan täcka 

och relateras till allt det material jag erhållit. Detta var en tidig upptäckt jag gjorde under 

studiens förarbete och som jag alltså fått bekräftad, och som också stöds av tidigare forskning 

som uppger att forskning sällan har fokuserat på barn till psykiskt sjuka, vilket gör att deras 

erfarenheter och uppfattningar inte adresseras (McConnell Gladstone et al. 2006). Min 

upplevelse är att detta även gäller barn till missbrukare. 

Resultatet visar att respondenterna har blandade upplevelser och erfarenheter av stöd, både 

från personer i omgivningen och från myndigheter och andra samhällsfunktioner, men att de 

även har flera gemensamma erfarenheter. Samtliga respondenter upplever att de under 

uppväxten har tagit mycket ansvar för sin missbrukande och eller psykiskt sjuka förälder och 

en slutsats som kan dras är att respondenterna hade ett behov av ansvarsavlastning under 
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uppväxten, något som även går att kopplas till tidigare forskning (jfr. Aldridge, 2006). 

Samtliga respondenter beskriver också att de ofta mådde dåligt under uppväxten, och 

beskriver bland annat ångest, oro, rädsla och stress (jfr. Maksrosbarn, 2012; SOU 1998:31). 

De upplever alla att de hade behövt prata med någon om sitt mående under uppväxten, och 

samtliga upplever att personer med egen erfarenhet och kunskap har/hade varit ett särskilt 

stöd (jfr. Haverfield, Theiss, 2014; Tinnfält et al. 2011) . Respondenterna beskriver alltså flera 

olika behov av stöd som de under uppväxten upplever att de inte tillgodosetts.

Samtliga respondenter beskriver en stöttande kontakt med en vuxen utanför familjen, som i 

vissa fall varit professionell och i andra fall inte. Bara en respondent pratade om 

hemstituationen med den här vuxna, resterande upplevde kontakten som stöttande ändå, och 

relaterar detta till att de pratade om annat som fick kontakten att kännas betydelsefull. Det kan

alltså vara stöttande bara att ha en upplevt betydelsefull kontakt med en vuxen för barn i 

målgruppen (jfr. SOU 1998:31). Samtidigt som dessa stöttande kontakter fanns så upplevde 

tre respondenter att de under uppväxten upplevt att vuxna visste om hemsituationen men att 

de valde att inte agera (jfr. Aldridge, 2006). Även kompisar verkar i många fall ha utgjort stöd

för respondenterna, även om några beskriver att kompisarna aldrig kunnat hjälpa dem på 

riktigt eftersom de inte haft egen erfarenhet eller kunskap (jfr. Thompson, 2014)

Alla respondenter i studien har under uppväxten haft kontakt med myndigheter eller andra 

samhällsfunktioner, men trots detta har ingen av dem pratat med en professionell om 

hemsituationen. En respondent förklarar detta med att hon kände mycket skam och därför inte

pratade med någon, men hon tycker att det är konstigt att de professionella hon var i kontakt 

med ”nystade” mer i hennes hemsituation. Övriga respondenter upplever det som konstigt att 

ingen av de professionella de varit i kontakt med genom föräldrarna inom polisen, 

socialtjänsten, missbruksvård och vuxenpsykiatri uppmärksammat deras situation. Detta går 

att relatera till tidigare forskning som uppger att barn till missbrukare och psykiskt sjuka ofta 

överses av professionella som är i kontakt med föräldrarna (Aldridge, 2006; SOU 1998:31). 

Samtliga respondenter önskar i efterhand att de hade fått prata med någon professionell under 

uppväxten, och några av dem tror att de hade mått bättre båda förr och nu om det fått göra det.

Respondenterna tror att en kontaktperson eller en stödgrupp hade varit bra insatser för att 

stötta dem under uppväxten, vilket skulle kunna tänkas förklaras genom att genom dessa 

insatser hade respondenten just fått kontakt med personer med erfarenhet och kunskap, vilket 

de uttryckt ett behov av (jfr. Burghaard & Dies, 1991; Haverfield & Theiss, 2014; Tinnfält et 

al. 2011). 
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Respondenterna beskriver behov av stöd som de till stor del upplever inte blivit möta under 

uppväxten. Ett par av respondenterna beskriver dock att de insett att de behövt stöd först i 

efterhand, en av dem upplevde under uppväxten att hon fick allt stöd hon behövde från 

familjen och en annan respondent vågade inte berätta för någon om hemsituationen. En 

problematik som kan tänkas kring den här målgruppen är att den i vissa fall verkar vara svår 

att nå, särskilt i de fall då det finns skam som hindrar barnet från att våga tala om 

hemsituationen (jfr. SOU 1998:31).

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING

Jag upplever att det finns ett stort behov av vidare forskning kring målgruppen barn till 

missbrukare och psykiskt sjuka. Genom att forska i barnens egna upplevelser och erfarenheter

av myndigheter och andra samhällsfunktioner finns både en möjlighet att använda resultatet i 

utformningen av insatser och i en slags utvärdering av myndigheters och samhällsfunktioners 

arbete med målgruppen. Mitt förslag på vidare forskning är sedermera forskning som berör 

barns upplevelser av socialtjänsten, polisen, missbruksvården och psykiatrin. Även forskning 

som berör hur barn och professionella tror att skammen hos vissa av barnen kan reduceras och

förmildras tror jag vore givande, då skam hos barnet enligt min studie kan göra det svårt att nå

barnet för professionella. 

METODDISKUSSION

Den halvstrukturerade livsberättelse-intervjun gav ett fylligt resultat, med utförliga 

bakgrundsbeskrivningar, och min upplevelse var också att respondenterna fick möjlighet att 

själva avgöra hur mycket de ville dela med sig av till mig. Ett problem som jag upplevde vid 

sammanställningen av resultatet var dock att respondenternas utsagor i sin helhet (även efter 

meningskoncentrering) var väl långa och ibland mer utförliga än studiens syfte krävde. 

Samtidigt upplevde jag det svårt att välja ut vad i respondenternas berättelser som inte fick ta 

plats i studien, och detta på grund av respekt och hänsyn för respondenterna, och det 

eventuellt känsliga i att klippa i en persons livsberättelse. Urval i materialet gjordes med 

studiens syfte i fokus, men även hänsyn till respondenterna beaktades i processen. 
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BILAGA 1

FÖLJEBREV

Jag heter Ida Lundberg och läser termin 6 på Socialhögskolans socionomprogram. För min c-
uppsats kommer jag göra en kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka vuxna barn till 
missbrukare och psykiskt sjukas upplevelser av stöd under uppväxten. I studien kommer jag 
intervjua 4-8 personer.

Du kan närsomhelst under intervjun välja att avbryta den eller att inte svara på frågor. 

Intervjun kommer att bandas för att kunna transkriberas. Röstinspelningen kommer att raderas
så fort som möjligt. Alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt och du kommer vara helt 
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anonym, namn kommer fingeras och ålder kommer endast synas som det åldersspann samtliga
deltagare finns inom. 

När resultatet är sammanställt kommer jag på förfrågan att dela det med dig innan uppsatsen 
publiceras för att du ska kunna säkerställa att du uppfattats korrekt. 

När studien är färdigställd kommer den att offentliggöras på DiVA (digitala vetenskapliga 
arkivet).

Tack för din hjälp!!

_______________________

Ida Lundberg

076-9455774

______________________

BILAGA 2

INTERVJUGUIDE

Familj

- Hur såg din familj ut under uppväxten? 
- Medlemmar?
- Boende?
- Varför identifierar du dig som barn till missbrukare och/eller psykiskt sjuk 

förälder?
- Hur upplevde du din relation till olika familjemedlemmar? Fanns det stöttande inslag, 

hur såg de ut och vem stöttade vem?

Behov av stöd

- Hur upplever du att du påverkades av din hemsituation under uppväxten?
- Vad fick dig att känna dig trygg under uppväxten?
- Vad fick dig att känna dig otrygg/rädd under uppväxten?
- Vad gjorde du när du kände dig otrygg under uppväxten?
- Upplever du att du hade ett behov av stöd under uppväxten och vad hade du behövt stöd

med?
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Stöd från andra personer i omgivningen

- Fanns det personer utanför familjen som du upplevde som stöttande? 
- Om ja: Vilka och på vilket sätt?
- Om nej: Vad tror du att det berodde på? Hade du önskat att det fanns personer du 

upplevt som stöttande?

Upplevelser 

- Kan du berätta om en situation/period då du upplevt att någon haft en stöttande 
inverkan på dig under uppväxten?

- Kan du berätta om en situation/period då du upplever att du behövt stöd men inte fått 
det?

Myndigheter och samhällsfunktioner

- Har du under uppväxten haft kontakt med myndigheter eller andra samhällsfunktioner 
(socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, frivilligorganisationer m.m.)? 

- Hur såg kontakten ut och hur upplevde du den? Hur uppstod kontakten och varför?

- Vad tror du hade varit en bra insats från myndigheter och andra samhällsfunktioner för 
att stötta dig under uppväxten? Varför? Hur borde den utformas?

- Finns det något annat du vill berätta eller tillägga?

52


