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Citat

”/.../ alla de här problemen i uppväxten har väl ändå gjort att man har insett att man klarar ganska 

mycket. Det är väl det som är det positiva i det, ändå. Men har man inte varit utsatt för så mycket  

påfrestningar, så då kanske man inte tror att man klarar så mycket, heller.”

“/.../ jag har gått igenom det mesta, så nu, alltså, har jag klarat det här så borde jag klara, klara 

det mesta, känns det som, alltså, typ, att man känner sig starkare, på ett sätt, men samtidigt  

svagare, jag vet inte hur jag ska förklara den känslan, men... det är som dubbelt. Man känner sig -  

ibland känner man sig gammal, liksom, på ett positivt sätt. Alltså, man kan ha förstående för 

människor som, som man ser, liksom, som man inte hade förut på samma sätt. Alltså, att man har  

förstående, ja, man har fått mer förstående för, kanske, att folk har det jobbigt, liksom, så det är  

verkligen positivt, tycker jag. Att man blir stark, liksom, på ett sätt.”

”/…/ det var på julafton, eller om det var dagen innan, två dagar innan kanske, när vi skulle klä  

granen - det var pappas och min grej. Och det tyckte jag om, så det var ju också ljusa stunder  

fastän det var i denna tragiska jultiden. /…/ ”

“Jag tyckte att jag hade det bra, jag har alltid tyckt att jag haft en himla bra uppväxt, jag har känt  

mig, mamma och pappa har, liksom, visat mig oändligt mycket kärlek, det har jag fått i hela hela,  

och det tror jag ju faktiskt är, alltså, du vet att man har fått någon form av vaccination genom det  

faktiskt, att det har, liksom, haltat på andra plan /.../”

”/…/ det är ju mycket kärlek och så, och det är mycket kärlek både mellan mig och min sambo och 

även mellan mig och min familj - alltså det är mycket så. Vi kan ju liksom också ringa varandra och 

vara gulliga och snälla så att det… det är väl ungefär som när jag växte upp; det kan vara liksom 

osäkerhet och ångest ibland men sen ändå jättemycket kärlek och man kan må bra och sådär och 

mycket glädje också.”
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1. Introduktion

1.1. Inledning

Tidningen Accent, som är nykterhetsrörelsen IOGT-NTO:s medlemstidning, berättade om 

Nathalie som växte upp i en familj med alkoholproblem. Som barn var hon tyst, osynlig, 

tvungen att lita på sig själv, och höll sig undan tills det passade alla andra. Nathalie höll sina 

egna problem för sig själv som barn, så som att hon blev retad i grundskolan - där hon för 

övrigt presterade mycket bra. Som vuxen bar Nathalie på en oro, som har följt henne från 

barndomen, och hon var rädd för saker utan verklighetsförankring. Hon har haft svårt att sätta 

gränser mot andra samt att umgås med personer utan att känna krav. Som vuxen hade dock 

Nathalie också fått styrkor, bland svagheter, följt av hennes bakgrund; hon var självständig, 

stark, och lyckades i sin yrkesroll. Hon tog plats, syntes och hördes. Författaren betonade 

också hur Nathalie framstod som en kvinna med självförtroende som var öppen och pratsam 

(Wågström, 2010).

Nathalie är långt från ensam gällande sina familjeerfarenheter. Alkohol är en drog (Kinney & 

Leaton, 1997) och i Sverige påstås omkring vart femte barn leva med, och påverkas av, 

vuxnas drogproblematik (Eklöf, 2012; Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008). Vi fastnade för 

Natalies historia och för faktumet att så många individer verkar befinna sig i liknande 

situation som henne. Därför undersökte vi vilken forskning som fanns om barn och vuxna 

barn till alkohol- och drogberoende.

Vi fann att alkoholism har en mycket störande inverkan på familjelivet (Hall, 2010), påverkar 

ofta fler personer än endast den som lider av sjukdomen (Osterndorf, Enright, Holter & Klatt, 

2011) och har en betydande effekt på familjemedlemmar (Hall, 2010). Hela familjen kan 

negativt påverkas av familjemedlemmens beroende av alkohol – men särskilt barn (Osterndorf 

et al., 2011). Negativa effekter för dessa barn, och att de också följer med in i vuxenlivet, 

påvisas av många vetenskapliga undersökningar (Bröning et al., 2012; Hall, 2010; Melchert, 

2000; Osterndorf et al., 2011; Tweed & Ryff, 1996), men somliga betonar att det inte är klart 

att dessa effekter är garanterade (Bröning et al., 2012; George, La Marr, Barrett & McKinnon, 

1999). Forskning påtalar även att barnen uppvisar en avsevärd variation gällande sina 

personliga egenskaper och i sin anpassning till förälderns alkoholism, och det finns beskrivet 

hur vuxna barn till personer med alkoholberoende inte specifikt skiljer sig från andra vuxna 

(Rotunda, Scherer & Imm, 1995). Melchert (2000) betonar att flera författare har uttryckt oro 
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över att det finns en allmän tendens att stereotypifiera vuxna barn till alkoholberoende 

föräldrar. Logue, Sher och Frensch (1992) resonerar vidare att stämpeln ”vuxna barn till 

alkoholberoende föräldrar” kan vara problematisk, eftersom den antyder att dessa individer 

har sjukliga egenskaper.

Uppenbarligen präglas forskningen av barn och vuxna barn till drogberoende föräldrar av en 

negativ, sjukligförklarande och stereotypifierande bild, samt av en diskussion om olikheter 

individerna emellan och huruvida gruppmedlemmarna är unika. Nathalies berättelse indikerar 

att det finns både negativa och positiva sidor av vuxna barns upplevelser, och det är 

problematiskt att forskningsfältet i högre utsträckning verkar präglas av att söka det negativa, 

och i lägre omfattning uppmärksammar det friska samt positiva i dessa människors livsvärld. I 

kontrast till tidigare forskning söker vi att, med vår studie, uppvisa en så komplett och 

balanserad bild vi kan av ett antal vuxna barn.

1.2. Syfte & frågeställningar

Föreliggande studie syftar till att belysa positiva och negativa upplevelser hos ett antal vuxna 

barn till drogberoende föräldrar. Vi utformade följande frågeställningar för att uppnå syftet:

• Vilka gemensamma positiva respektive negativa teman framstår i deltagarnas upplevelser 

kring deras uppväxt och nuvarande liv?

• Vilka skillnader framstår gällande informanternas upplevelser? 

2. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenterar vi vår begränsade forskningsgenomgång angående barn, och vuxna 

barn, till alkohol- och drogberoende föräldrar, vilken inkluderar skyddande faktorer. 

Alkoholism hos föräldrar har fått enorm uppmärksamhet inom forskning, klinisk verksamhet 

och politik från och med åttiotalet, och det har skett väsentliga framsteg gällande kunskap om 

effekterna av den, men fortfarande finns mycket kring dessa effekter som är oklart (Melchert, 

2000). Familjer med alkoholism uppges kunna ha ett klimat präglat av konflikter, bråk, 

orolighet och oförutsägbarhet (Hall, 2010; Tweed & Ryff, 1996). I sådana familjer, där 

föräldrarna lider av alkoholberoende, förekommer det mindre värme samt känslighet från 

föräldrarna och positiva verbaliseringar mot barnen (Kelley, Pearson, Trinh, Klostermann, & 

Krakowski, 2011). Dessa föräldrar kan regelbundet vara inkonsekventa eller 

otillfredsställande av barnens behov. Föräldrarna kan vara mindre kapabla att tillhandahålla 
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den omvårdnad och stabilitet som behövs för att skänka barnet säkerhet samt förmågan att 

hantera negativa känslor. Föräldrar med alkoholproblematik kan vara fysiskt och emotionellt 

frånvarande, och deras ilska mot, eller likgiltighet till, sina barn kan påverka relationen dem 

emellan. I de fall där barnets ena förälder lider av alkoholberoende kan den förälder som inte 

gör det vara upptagen av sin partners problematik, och därför ha svårt att upprätthålla ett 

emotionellt stödjande hem. Ett exempel på detta är manliga ungdomar till fäder med 

drogproblematik, som har uppgett att de uppfattar moderns försummelse som större än 

faderns. Därför är det möjligt att relationen till båda föräldrarna kan vara berörda i familjer 

där endast en har alkoholproblem (Kelley et al., 2010). Barn till individer med 

alkoholberoende erfar ofta sårande behandling inom familjen och påstås stå inför en ökad risk 

att utveckla olika emotionella, beteendemässiga samt sociala problem (El-Sheikh & Buckhalt, 

2003; Kelley et al., 2010; Osterndorf et al., 2011).

Forskning betonar att en väsentlig andel barn, till individer med alkoholberoende, lider av 

negativa konsekvenser. Dessa kan utgöras av fysisk misshandel, sociala och mellanmänskliga 

problem, samt problem med skolan och akademisk prestation (Domenico & Windle, 1993; El-

Sheikh & Buckhalt, 2003). En studie av barn till personer med alkoholberoende betonar 

vidare hur de drabbas av låg självkänsla (Hall, 2010). Ungdomar som bor med 

droganvändande föräldrar kan vara speciellt orienterade mot jämnåriga, som ett sätt att 

uppfylla sina relationsbehov (Kelley et al., 2010). De kan också själva använda droger till 

följd av att ha föräldrar med alkoholproblematik (El-Sheikh & Buckhalt, 2003). 

Inte all forskning har uppvisat negativa psykologiska och sociala konsekvenser för barn till 

personer med alkoholberoende, utan mycket av den har demonstrerat att dessa barn har ett 

lika gott fungerande som andra. Forskningen bidrar till en splittrad bild av barn till 

alkoholberoende föräldrar, där somliga forskare anger negativa konsekvenser för barnen, 

medan andra betonar hur de psykosocialt anpassar sig (Domenico & Windle, 1993). Barn kan 

således stå inför skyddande faktorer som möjligen reducerar effekterna av alkoholism och 

främjar resiliens (Kelley et al., 2011).

Barns möjlighet att hantera negativa känslor och stressfulla situationer underlättas om 

föräldern är emotionellt tillgänglig, känslig och konsekvent (Kelley et al., 2011). En viktig 

egenskap hos resilienta barn är deras historia av att ha fått vilken emotionell omvårdnad som 

än var tillgänglig (Hall, 2010), som exempel kan positiva relationer till föräldrar och 
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jämnåriga utgöra skyddande faktorer (Kelley et al., 2010; Kelley et al., 2011). Vissa studier 

har betonat att en emotionellt tillgänglig omvårdare, annan än den alkoholiserade föräldern, 

kan möjligen kompensera för en del negativa effekter. Likaså kan en god relation till den 

förälder som inte har alkoholproblematik utgöra en skyddande faktor för barn (Hall, 2010; 

Tweed & Ryff, 1996). Att inga fler barn föddes in i familjen under barnets första två år, nämns 

som en ytterligare skyddsfaktor (Hall, 2010).

Möjliga skyddsfaktorer hos vuxna barn till alkoholberoende föräldrar (ACOA:s) har 

föreslagits, vilka inkluderar att vara prestationsorienterad, ha ett inre kontrollfokus och en tro 

på självhjälp (Hall, 2010). Vuxna barn till dysfunktionella familjer med alkoholism, även 

kallade vuxna barn till alkoholberoende föräldrar, är en grupp som definierats huvudsakligen 

på antagandet att de innehar vissa egenskaper som inte förser personen med tillräcklig 

anpassning. Undersökningar av dessa egenskaper har gett blandade resultat, och misslyckats 

med att, för det första, uppvisa karaktäriserande egenskaper unika för ACOA:s och, för det 

andra, hitta några betydande skillnader mellan dessa individer och andra (Harrington & 

Metzler, 1997; Mothersead, Kivlighan & Wynkoop, 1998). Vissa forskare argumenterar mot 

nödvändigheten av att kategorisera ACOA:s som en unik dysfunktionell grupp, eftersom 

studier har upptäckt att dessa individer inte betydande skiljer sig från vuxna barn från andra 

dysfunktionella familjer (Harrington & Metzler, 1997). Flera forskare påstår att 

familjedysfunktion kan, men behöver inte, sammanfalla med föräldrars alkoholism och att det 

är graden dysfunktion i ursprungsfamiljen som är det betydande för mellanmänskliga problem 

och det vuxna barnets psykosociala anpassning (Mothersead et al., 1998). 

Trots motsägelser på forskningsfältet finns där en konsensus om att vuxna barn till 

alkoholberoende föräldrar står inför risk för en mängd negativa konsekvenser (Melchert, 

2000; Tweed & Ryff, 1996; Osterndorf et al., 2011). Mycket av forskningsfältet påtalar att 

ACOA:s har ett lägre välmående (Domenico & Windle, 1993) och både forskning och annan 

litteratur tyder på att de kan uppleva reducerad självkänsla (Hall, 2010; Logue et al., 1992; 

Kelley et al., 2011; Osterndorf et al., 2011). Vuxna barn till alkoholberoende föräldrar 

associeras med nedstämdhet, samt depression, i större utsträckning än andra (Bidaut-Russel, 

Bradford & Smith, 1994; Domenico & Windle, 1993; Hall, 2010; Kelley et al., 2010; Kelley 

et al, 2011; Melchert, 2000). Forskningen visar vidare hur särskilt ACOA:s kan lida av ångest 

(Bidaut-Russel et al., 1994; Melchert, 2000; Osterndorf et al., 2011) samt ilska (Osterndorf et 
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al., 2011). Vuxna barn till alkoholberoende föräldrar står inför ökad risk att själva utveckla 

alkoholism (Bidaut-Russel et al., 1994; Hall, 2010).

Undersökningar har visat att vuxna barn till alkoholberoende föräldrar har mer problem med, 

eller upplever sämre, mellanmänskliga relationer än andra (El-Sheikh & Buckhalt, 2003; 

Harrington & Metzler, 1997; Mothersead et al., 1998; Osterndorf et al., 2011) och de uppges 

stå inför mycket äktenskapskonflikter (Domenico & Windle, 1993). ACOA:s beskrivs ofta 

som att de har brist på tillit, intimitet och att de är överkontrollerande (Mothersead et al., 

1998). I en undersökning framkom det att vuxna barn till alkoholberoende föräldrar hade 

mindre positiva relationer till sina föräldrar och jämnåriga än andra (Kelley et al., 2010). 

Några grundläggande antaganden är att många vuxna barn har svårt att upprätta stabilitet 

inom kärlek och arbete (Hall, 2010). Populärlitteraturen beskriver, i enlighet med forskningen, 

de olika effekterna för ACOA:s - så som ångest, svårigheter med intima relationer och egen 

drogproblematik. Populärlitteraturen påtalar också svårigheter att hantera känslor, samt 

förekomsten av ätstörningar, osäkerhet, skam och skuldkänslor för vuxna barn till 

alkoholberoende föräldrar (Logue et al., 1992). Alla vuxna barn får dock inte psykosociala 

problem och gruppen uppvisar en stor variation i psykologiskt och beteendemässigt 

fungerande - Mångtalet vuxna barn framstår att fungera normalt och bra (Kelley et al., 2011; 

Logue et al., 1992; Melchert, 2000; Osterndorf et al., 2011). 

3. Teori
Vi har valt att analysera vårt material med den franska sociologen samt forskaren Pierre 

Bourdieus (1930-2002) begrepp habitus, sociala fält och kapital, som hör hemma inom 

sociologin (Carle, 2010; Järvinen, 2007). Bourdieu undersökte hur och varför samhället styrs 

på ett sådant sätt att makt och inflytande är konstant samt ojämnt fördelade. Han teoretiserade 

att makt i det moderna samhället kommer av både materiella och immateriella tillgångar som 

omvandlas och tillskrivs ett värde (Carle, 2010).

Bourdieu studerar vardagliga händelser, och personers bild av samhället, vilket är relevant för 

att dessa synliggör, och skapar, samhällets struktur och visar varför den fortgår. En central idé 

i Bourdieus teori är att individens handlingar alltid är både sociala och kollektiva. Genom att 

en person under en livstid möter många olika sociala omgivningar, och då kan få skilda 

erfarenheter, formas dennes sätt att agera och förhålla sig. Då tillägnar individen sig ett 

habitus. Med detta habitus kan denne förhålla och föra sig i flera olika sociala kontexter. 
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Individen kan ha verkan på sitt habitus, och med sitt habitus kan hon påverka samhället och 

dess struktur (Carle, 2010).

Bourdieu betonar att uppväxten formar ett habitus som följer personen resten av livet, vilket 

innebär att det sociala ursprunget utgör grunden för individens habitus. När individen möter 

handlingsmönster och förhållningssätt som formats i ett annat socialt ursprung än sitt eget, 

skapar hon ett nytt habitus som inkluderar dessa. Eftersom människor har olika förmåga och 

möjlighet att dra nytta av erfarenheter från uppväxten avgör detta deras kapacitet att skapa 

nya habitus och tillägna sig nya erfarenheter – d.v.s. att tillägna sig det symboliska kapital 

som finns i de nya sociala miljöerna (Carle, 2010; Järvinen, 2007).

Habitus förändras genom kamper och handlingsmönster kring sociala positioner inom sociala 

konkurrensfält, eller i kampen om att etablera ett nytt socialt fält. Dessa positioner består av 

både materiella och symboliska tillgångar. Det finns även kamper inom fälten mellan 

individer, vilket gör det viktigt att anpassa sig till och följa de spelregler som gäller inom 

respektive fält, och att utveckla ett habitus som gör det möjligt för individen att hålla sig kvar 

och avancera inom fältet. För att individen skall kunna nå högre positioner måste han tillägna 

sig olika tillgångar av fältets dominerande kapitalformer (Carle, 2010).

Bourdieu använder begreppet kapital för att beskriva striden om de symboliska värdena. Vid 

sidan av det symboliska kapitalet finns tre andra: socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital. 

Omvandlingen och reproduktionen av kapitalvärdena är centralt för att förklara hur makt och 

position kan reproduceras och omvandlas (Carle, 2010).

Socialt kapital: Tillgångar en människa har genom goda sociala kontakter eller medlemskap i 

en viss grupp.

Kulturellt kapital: Tillgångar tillägnat genom kunskap, utbildning och bemästrande av 

kulturens olika sidor.

Symboliskt kapital: De andra kapitalformerna transformeras till denna övergripande 

kapitalform när de uppfattas som legitima inom ett specifikt fält. Färdigheter och egenskaper 

kan alltså fungera som symboliskt kapital inom ett fält, men behöver inte göra det inom ett 

annat. Det är tillgångar, i form av symboler och attribut, som behöver behärskas och kännas 

till för att det ska vara möjligt att kunna uttrycka tillhörighet och konkurrensförmåga (Carle, 

2010; Järvinen, 2007).
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Kapitalformerna har alltså olika symboliska värden, som i sin tur är förknippade med olika 

tillgångar i sociala positioner. Kapitaltillgångarna kan förvärvas, förvaltas, omvandlas och 

förbättras till nya värden i en annan social position. Utvecklingen av kapitalvärdet och social 

position uttrycks på det individuella planet med habitus. Bekräftelsen på vunna sociala 

positioner innefattar specifika villkor och symboler - detta innebär att personen tillägnat sig 

och omvandlat sina olika kapitaltillgångar till en del av sitt habitus (Carle, 2010).

Valet av detta teoretiska perspektiv grundade sig i en vilja att uppnå en balanserad bild av 

individen. Perspektivet hjälpte oss att, i en ytterligare dimension, förstå upplevelserna genom 

att beskriva dem i relation till de olika kapitalen. Detta går att förstå som att dessa upplevelser 

kan påverka kapitalen, vilka uttrycker inom vilka livsområden det går att ana styrkor och 

brister.

4. Metod

4.1. Val av metod

Som forskningsstrategi valde vi den kvalitativa, som enligt Widerberg (2002) handlar om att 

klargöra ett fenomens karaktär, egenskaper och innebörd, eftersom vi sökte den subjektiva 

upplevelsen hos de vuxna barnen som har vuxit upp i en beroendemiljö. Studien har en 

blandning av en induktiv och en deduktiv ansats. Enligt Bryman (2011) handlar den induktiva 

ansatsen om att teori genereras utifrån praktiken, och den deduktiva innebär att forskning 

utförs utifrån idéer och hypoteser som har sin grund i teorier. Författaren noterar vidare att 

teori kan utgöras av kunskap, genom exempelvis böcker samt artiklar, och mer därtill. Dessa 

ansatser blandas då vår forskningsidé utgår från den tidigare forskningen samt annan 

litteratur, samtidigt som vi inte testar om någon specifik hypotes stämmer, utan vi i viss mån 

undersöker ämnet förutsättningslöst, och söker generera ny kunskap inom ämnet. Vi använde 

oss av forskningsmetoden intervjuer, där vi riktade in oss på intervjuformen halvstrukturerad 

livsvärldsintervju som, enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att utifrån beskrivningar 

av deltagarnas livsvärld tolka innebörden av det som beskrivs. Som ledstjärna i våra 

genomföranden av intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide, som, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), innehåller en översikt av relevanta ämnen och förslag till frågor.

4.2. Urval

Vi sökte informanter som var minst arton år gamla och nu uppfattar att någon förälder eller 

vårdnadsgivare var beroende av alkohol eller andra droger när de själva var under arton år. Vi 
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sökte både föräldrar och vårdnadsgivare eftersom vi anser att den centrala delen i att växa upp 

i drogberoende är att minst en av de primära vårdarna av barnet var beroende, inte att det är 

ens biologiska eller juridiska föräldrar som led av det. Vi fokuserade på upplevelsen av att 

föräldern eller vårdnadsgivaren var drogberoende för att det vore etiskt och praktiskt omöjligt 

för oss att kontrollera om denne varit drogberoende, men främst att det just är deltagarens 

upplevelse som är huvudfokus för vår studie. Åldersgränsen satte vi för att den gjorde att vi 

slapp behöva godtyckligt avgöra när en person växer upp. Den specifika åldern arton valde vi 

för att det är den juridiska gränsen mellan barn och vuxna, och för att man vid denna ålder har 

genomgått hela barndomen och största delen av tonåren, vilket vi anser är de huvudsakliga 

uppväxtperioderna.

Detta är individer som inte går att få tag genom ett för oss tillgängligt register, vilket gjorde 

att vi använde oss av ett urval som Bryman (2011) kallar målinriktat urval. Detta är en 

urvalsform som är av strategiskt slag, och handlar om att försöka skapa överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urval, där forskaren alltså är intresserad av att intervjua 

människor som är relevanta för forskningsfrågorna. Vidare beskriver Bryman (2011) hur 

målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket gör det omöjligt att generalisera till en 

population med denna urvalsform. Detta urval har för oss inneburit att vi har delat ut en 

intervjuinbjudan till en handfull verksamheter, i en mellanstor stad i Sverige, som kan ha 

kontakt med anhöriga till drogberoende personer. Vi satte även upp inbjudan på ett 

universitets anslagstavlor. Som Bryman (2011) betonar, har vi noga tänkt igenom vilka 

kriterier som skall uppfyllas för de deltagare som skall ingå i vår målgrupp. Dessa kriterier 

tillämpades när vi utformade inbjudan till intervjuer, eftersom individer själva fick avgöra 

huruvida de stämde överens med vår målgrupp enligt beskrivningen i denna inbjudan. Det 

slutgiltiga antalet informanter i vår undersökning kom att bli fem stycken kvinnor i blandade 

åldrar.

4.3. Tillvägagångssätt

4.3.1. Litteraturgenomgång

Inledningsvis sökte vi, för vårt ämne, relevanta vetenskapliga artiklar i två samlingsdatabaser, 

varav en för socialt arbete. För att få ett grepp om kunskapsläget sökte vi oss även till en 

statlig rapport och en offentlig utredning, samt hemsidor på Internet som berörde 

drogproblematik, anhöriga samt vuxna barn till drogberoende föräldrar. Vi sökte efter artiklar 

med temat vuxna barn till drogberoende föräldrar och stigmatisering, eftersom det var ämnet 
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vi hade tankar på initialt, och fick totalt 409 träffar för refereegranskade vetenskapliga artiklar 

i sex olika sökningar. Omkring en sjundedel av dessa träffar läste vi abstraktet för, och 

reducerade denna mängd till arton artiklar - de arton som var mest relevanta för vårt 

dåvarande syfte. Dessa arton artiklar läster vi igenom och agerade som grund för vår 

dåvarande introduktion.

Efter en redigering av syftet genomförde vi en andra sökning av refereegranskade 

vetenskapliga artiklar för att använda som grund till en ny introduktion, och till 

forskningsöversikten. Den andra sökningen av vetenskapliga artiklar utfördes inom ämnet 

”vuxna barn till drogberoende föräldrar”, och viss mån i kombination med ”positiva 

egenskaper”. Vi fick 473 träffar, varav vi läste abstraktet av cirka en sjundedel, och gjorde ett 

urval på femton stycken. Dessa femton läste vi igenom, och baserade vår introduktion och 

tidigare forskning på. Vi sökte även efter tidningsartiklar på Internet för att använda i 

introduktionen.

Majoriteten av artiklarna från urvalet av dessa sökningar kom från psykologiska eller 

psykiatriska tidskrifter och innehöll en psykologisk terminologi, och verkar därför höra 

hemma på psykologiskt område. Detta kan visa på att denna typ av forskning är frekvent inom 

ämnet ”vuxna barn till drogberoende föräldrar”, eller att det forskningsfältet framträder 

starkast. Vi har utifrån detta faktum tagit till oss mest av det i texterna som vi ansåg främst 

beröra socialt arbete, och därmed skalat av de mest påtagliga psykologiska aspekterna, med 

förståelse för att sociala och psykologiska fenomen överlappar varandra. Vad som också är 

värt att notera är att en stor andel av dessa artiklar berör barn, och vuxna barn, till 

alkoholberoende.

4.3.2. Intervjuguiden & intervjuerna

För att uppfylla studiens syfte utgick vi i planeringsstadiet av intervjuguiden från olika 

livsområden som vi avsåg ta del av, såsom skolgång, umgänge, fritid och familj, för att ringa 

in deltagarnas upplevelser under uppväxten. Vi riktade också in oss på nuvarande liv. Vi 

försökte att formulera frågorna korta och enkla, som Kvale och Brinkmann (2009) betonar, i 

största möjliga mån. Även om vi hade friheten under intervjun att alternera mellan olika delar 

och frågor i guiden strävade vi efter, likartat som Bryman (2011) förmedlar, att noggrant 

försöka placera de olika temana i ordning så att frågorna följs åt på ett naturligt sätt under 

intervjun, samt inkluderandet av ett inledande avsnitt om intervjupersonernas bakgrundsfakta, 
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vilket enligt oss behövs för att skapa bekvämlighet och kontakt med personen. Vi 

strukturerade intervjuguiden efter, i första hand, kronologisk ordning, dvs. från barndom till 

nuvarande liv, eftersom det ger deltagarens berättelse en logisk följd. Inom dessa två 

kategorier (uppväxt och nuvarande liv) placerade vi frågorna såtillvida att vi först avverkade 

mer generella frågor, för att sedan övergå till mer specifika och ingående sådana, eftersom det 

då blir lättare både för intervjuare och för informant att orientera sig inom det aktuella ämnet. 

Vi valde dessutom att utföra intervjuerna enskilt därför att det ter sig som den mest naturliga 

samtalssituationen och något annat skulle kunna göra deltagaren obekväm. Maktfaktorn i 

samspelet under intervjun av att vara intervjuare behöver i synnerhet inte förvärras av att två 

intervjuare ska ställa frågor. Efter den inledande provintervjun reviderade vi intervjuguiden 

genom att omformulera några frågor, men behöll den första empirin till analysen, eftersom 

den intervjun gick mycket bra.

4.3.3. Analysförfarande

Transkriberingen av de fullånga intervjuerna tog drygt en arbetsdag per intervju och forskare. 

Eftersom vi sökte meningen i det informanterna sade, och inte att analysera språket de 

använde, valde vi att tranformera det muntliga språket till skriftligt, med stöd i vad Kvale och 

Brinkmann (2009) påtalar om att denna typ av transkribering förenklar förmedlandet av 

meningen i personens berättelse och lyckas belysa nyanser in uttalandena. Detta innebär då 

också att vi har inte har en ordagrann återgivelse, men ordagrann nog för att göra citat 

möjliga. Detta tillvägagångssätt innebar i praktiken att vi uteslöt alla läten som inte var riktiga 

ord, såsom harklingar, hostningar, ”mmm”, etc., men ändå inkluderade relativt oviktiga ord 

såsom ”liksom”. För att lättare kunna hantera intervjumaterialet genomförde vi en 

meningskoncentrering, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär sammandragningar 

av intervjupersonens yttranden till kortare formuleringar, där huvudinnebörden av det sagda 

formuleras om mer kortfattat. Detta tog för oss ungefär en halv arbetsdag per intervju och 

forskare.

Analysen tog avstamp genom att vi applicerade teorin på meningskoncentrationerna, efterföljt 

av att vi jämförde den tidigare forskningen med vårt material. Under analysförfarandet utgick 

vi från de positiva och negativa upplevelser vi fann i vårt empiriska material.
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4.4. Validitet & reliabilitet

Validitet inom kvalitativ forskning innebär, enligt Bryman (2011), huruvida man observerar, 

identifierar eller ”mäter” det som påstås. Som vi nämnt ovan är den kvalitativa metoden bäst 

lämpad för undersökningens syfte, vilket höjer dess validitet. Vi anser vidare att intervjuerna 

har givit oss en god insikt i olika aspekter av deltagarnas upplevelsevärld, både dess negativa 

och positiva delar. Vi anser att våra informanter givit oss fullständiga och seriösa svar, vilket 

vi tror har stärkt undersökningens validitet ytterligare.

Reliabilitet syftar på forskningsresultatens tillförlitlighet, och handlar om huruvida ett resultat 

kan göras om vid andra tidpunkter av andra forskare. I intervjusammanhang handlar det om 

huruvida intervjupersonen kommer att ändra sina svar under en intervju och om de kommer 

ge olika svar till olika intervjuare. Det berör särskilt om intervjuaren ställer ledande frågor, 

vilka kan påverka svaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser att vår intervjuguide, och att 

vi har hållit oss till den i intervjusammanhanget i största möjliga mån, har ökat studiens 

reliabilitet. Vi undvek att inkludera ledande frågor i guiden, och strävade efter att inte ställa 

sådana frågor i intervjusammanhanget. Vi är medvetna om att ett större antal intervjuer hade 

stärkt undersökningens reliabilitet, men anser att våra deltagares stora åldersspridning ökar 

reliabiliteten. Det är också värt att notera att många frågor berörde uppväxten, vilket för 

samtliga informanter var flera år sedan. Detta medförde att vi var tvungna att förlita oss på 

deltagarnas minnen, vilka kan vara otillförlitliga. En ytterligare aspekt av reliabiliteten är att 

vissa av informanterna var bekanta till oss, vilket kan påverka den. Fler faktorer som kan 

påverka studiens reliabilitet är att syftet utgick från vuxna barn till drogberoende föräldrar, 

vilket är en bredare term än alkoholberoende, vilket var fallet för samtliga av våra deltagares 

föräldrar. Frågan är huruvida undersökningens resultat hade skiljt sig från det nuvarande med 

också andra former av drogberoende. Ännu en reflektion som kan göras kring 

undersökningens reliabilitet är det faktumet att samtliga av våra informanter var kvinnor, då 

studiens syfte inte heller specifikt inriktade sig på denna könsgrupp, vilket kan ha påverkat 

slutresultatet.

4.5. Etiska överväganden & förförståelse

När vi utformade intervjuguiden funderade vi mycket kring etiska frågeställningar. Vi ville 

inte kränka deltagarnas integritet, och en nyckelaspekt i detta var för oss att utforma frågorna i 

intervjuguiden och deras ordning så att informanterna skulle känna sig så bekväma som 

möjligt. Detta gjorde vi genom att ställa öppna frågor som deltagaren kunde tolka och svara 
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som denne ville, och om personen nämnde något intressant kunde vi fråga vidare om det, i 

hopp om att det betydde att informanten var bekväm att prata om ämnet, och genom att 

placera frågorna i en naturlig och kronologisk ordning. Enligt oss var det viktigt att intervjun 

höll till på en ostörd plats där deltagaren kände sig bekväm, också för att förhöja informantens 

grad av bekvämlighet. Det första utförandet under varje intervjus gång bestod av presentation 

av oss själva, studiens syfte och uppläggning, samt att upplysa deltagarna om inspelningen, 

anonymitet, samtycke och nyttjande av informationen, som enligt Bryman (2011) utgör 

viktiga etiska aspekter.

För att uppfylla konfidentialitetskravet och vårt löfte om att informanterna kommer vara 

anonyma i uppsatsen har vi avidentifierat dem, och använt fiktiva namn istället. Vi har även 

uteslutit så mycket information som möjligt som kan avslöja deltagarnas identitet trots 

anonymiteten, och enbart presenterat information som är relevant för vårt syfte och vår 

analys.

Eftersom vi, som forskare, har makten över studien, samt dess innehåll och riktningar, måste 

det vägas upp med en medvetenhet om våra egna förståelser, samt att vi besitter denna makt. 

Vårt val av detta ämne är beroende av vårt eget intresse för det och erfarenheter inom praktik 

och privatliv. Vi har, från arbetets början, varit medvetna om våra egna förförståelser om detta 

område, och vi har tagit ställning till att våra uppfattningar kan påverka undersökningen. 

Därav har vi gjort vårt bästa för att hålla egna åsikter och föreställningar utanför insamlingen 

och bearbetningen av materialet. Vi har även bejakat det som Kvale och Brinkmann (2009) 

kallar medveten naivitet, som innebär en strävan efter att ta bort fokus från färdiga kategorier 

och tolkningsmönster för att istället vara öppen för nya och oväntade fenomen.

5. Resultat
I detta avsnitt redovisar vi empirin, varvad med analys – som i sin tur är utförd med hjälp av 

den tidigare forskningen och vår teoretiska referensram. Indelningen av resultatet består av en 

inledande presentation av deltagarna, följt av vad vi tolkar som negativa respektive positiva 

upplevelser. Eftersom vi är medvetna om att det kan vara svårt att avgöra vad som är positivt 

respektive negativt, och att upplevelser kan vara både och, inser vi att denna enkla 

kategorisering är godtycklig. Till sist har vi en avslutande del där vi försöker förstå hur 

personernas kapital påverkar deras habitus, och hur habitus-begreppet kan hjälpa oss att förstå 

dessa människor.
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5.1. Inledande om deltagarna

Anna är idag 43 år gammal, ensamstående, har avslutat en universitetsutbildning och driver ett 

eget företag. Anna har ett äldre syskon och ett som är flera år yngre. Hon gick genom sin 

uppväxt med två föräldrar som var alkoholberoende, som hon bodde med till tre-fyra års 

ålder. Vid det laget hade de redan börjat dricka, och skilde sig, och Anna fick därefter bo med 

sin mamma. Hon berättar att hennes mamma är manodepressiv, vilket ledde till att de flyttade 

ofta. Anna deltog på många fester redan vid sex-sju års ålder. När hon var nio år gammal 

hamnade hennes mamma på ett behandlingshem, och Anna fick bo i fosterhem i ett par år, 

vilket hon tillfälligt återkom till senare på grund av eget beteende. Medan hon bodde på 

fosterhemmet blev hennes pappa nykter, som hon bodde med från tolv års ålder. Anna är idag 

intresserad av att arbeta med ungdomar, vilket hon uttrycker beror på sin egen uppväxt. Anna 

ser endast fördelar med att uppmärksamma egenskaper och beteenden hos vuxna barn, 

eftersom både individen och samhället tjänar på det; individen genom att denne slipper känna 

sig utanför och färre människor skulle må dåligt, och samhället för att det kan användas som 

en resurs om det inses att dessa personer har en stor kapacitet.

Hanna är 24 år gammal, bor i ett hus tillsammans med sin sambo och har avslutat en 

folkhögskoleutbildning. Hon växte upp med sin alkoholberoende pappa, psykiskt sjuka 

mamma samt storebror. Fram tills sju års ålder bodde Hanna med båda sina föräldrar, och 

därefter endast tillsammans med sin storebror och mamma, men hälsade på pappa emellanåt. 

Hanna har idag en vilja att ge tillbaka till alla barn som haft det jobbigt, och vill att människor 

ska öppna ögonen för att alkoholproblematik finns i alla kretsar samt klasser. Den fördel hon 

ser med att synliggöra egenskaper samt beteenden hos ACOA:s är att visa att man inte är 

ensam om sina känslor och tankar, för att människor inte ska förminska problematiken.

Lina är 64 år, bor tillsammans med en man, har två vuxna söner och barnbarn. Hon har 

avslutat en eftergymnasial utbildning och arbetar på heltid. Lina är uppvuxen med sin pappa, 

som hon upplever var beroende hela sin uppväxt, sin mamma och storebror. Familjen pratade 

aldrig om beroendet eller mående. Lina ser varken för- eller nackdelar med att synliggöra 

vuxna barns egenskaper och beteenden, utan som en självklarhet för de själva som vill 

synliggöra. Hon förklarar att man ska göra det om personen själv tror på att det finns ett värde 

och någonting att förmedla till andra.
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Lisa är idag 40 år gammal, är gift och har två barn. Hon har studerat på universitet, avslutat en 

eftergymnasial utbildning, driver ett eget företag och arbetar. Hon har inga syskon och växte 

upp med sina föräldrar tills de skildes när Lisa var åtta år gammal, därefter bodde hon med sin 

mamma och hälsade på pappa emellanåt. Hon beskriver att hon var försiktig, lugn, och tog 

liten plats som barn, men som tonåring blev hon mer utåtriktad, och kompisar blev viktigare. 

Vid tretton års ålder började Lisa märka att mamma drack onormalt, och detta drickande 

accelererade i en tioårsperiod tills hon blev nykter. Pappan drack på sitt håll, som Lisa inte 

märkte av så mycket. Hans drickande accelererade när mamman blev nykter och fortsatte tills 

han blev dement, och han avled sedan i 60-årsåldern. Lisa brinner för, samt vill arbeta med, 

människor som har det jobbigt - särskilt barn. Detta intresse ser hon sprunget ur sin bakgrund. 

Hon anser det som viktigt att uppmärksamma egenskaper och beteenden hos ACOA:s samt att 

diskussionen om det är viktig, men också att den blir nyanserad, dvs. att uppmärksamma 

olikheterna inom denna grupp.

Pia är 24 år, har sambo och genomgår en folkhögskoleutbildning. Hon växte upp med sin 

pappa som var beroende, sin mamma och sina syskon, varav hennes enda yngre syskon är 

många år yngre. Hennes pappa är idag nykter och genomgår en behandling. Pia upptäckte sin 

pappas problematik runt tretton års ålder och uppfattar idag att han haft alkoholproblematik 

under hela hennes uppväxt. Pia ser fördelen med att synliggöra egenskaper och beteenden hos 

ACOA:s i form av att känslor får ord, att det tydliggörs att man inte är ensam och det ger 

igenkänning. Hon anser att det talas för lite om det och är därför viktigt att just prata om och 

att det bör göras mer synligt i samhället.

5.2. Negativa upplevelser

Under barndomen upplevde Lisa konstant oro och rädsla för att mamma skulle dö eller råka ut 

för en olycka. Även Pia upplevde mycket oro, och att pappas problematik var jobbig, och Lisa 

uppfattade de frekventa bråken med sina föräldrar om beroendet som påfrestande. Lisa 

berättar att det inte var kaotiskt hemma, eftersom att mamman oftast såg till att allt var ordnat 

rent praktiskt, men att hon snarare upplevde kaos inombords. I samband med att försöka ta 

hem kompisar upplevde Pia oro och skam för hur det kunde vara hemma. Familjen pratade 

inte om sin problematik:

”Vi pratade inte mycket om det alls. Mamma och pappa skrek ju om det på nedervåningen 

och sådant där, men det var ju inget prat… under hela tiden jag kan komma ihåg så var det  
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inte något prat att mamma frågade mig hur det kändes eller något sådant där – det var inget  

sådant öppet. Alltså att vi frågade varandra öppet i familjen, utan det var mer att man kunde 

höra dem bråka om det så, någon gång kunde det bli någon diskussion där vi var med också 

för att det var bråk när man var lite äldre, men inget att man frågade varandra hur det  

kändes eller hur man mådde eller vad vi skulle göra åt det eller något sådant. Det fanns där,  

men vi pratade inte om det.”

Hanna var försiktig och lugn, hon fick ta hand om sig själv, och hennes storebror tog ett stort 

ansvar hemma, eftersom deras mamma ofta arbetade kvällar. Hon upplever att beteenden i 

alkoholismfamiljer fungerar likadant som för barn till psykiskt sjuka:

”/.../ och det kan jag faktiskt tycka, alltså, efter att jag har läst den utbildningen jag har gjort  

då, /.../ så förklarar man jättemycket, eller man får förklarat för sig varför, hur det funkar 

med alkoholister och barn till alkoholister, och vad man har för beteende i familjen och 

sådant, och jag tycker att det är exakt likadant med barn till psykiskt sjuka också. Så jag har 

som ändå haft det som dubbelt, att det här att man själv ser över dem och, måste, liksom,  

hjälpa till att ta hand om dem och, man vill inte att de ska göra bort sig, och så, ja, men 

skillnaden är, när någon dricker, så ser man, liksom, att den har druckit och man vet att det  

tar slut, men med mamma så vet man inte, alltså det är som, hon beter sig typ likadant, alltså 

såhär konstigt, och annorlunda, och, ja, men hon, man vet ju inte när det ska sluta, liksom.  

Man vet ju att om en som dricker, den blir ju nykter dagen efter oftast, om den inte fortsätter,  

så... Annars tycker jag att det är väldigt lika. /…/”

Anna upplever att hennes mamma försökte vara just en mamma emellanåt, men inte lyckades, 

och Anna försökte dölja hur det var hemma, och visste aldrig hur det skulle vara där. Lina 

pratade egentligen aldrig om beroendet, vilket hon uppfattar att hon hade behövt. Hon 

uppfattade jularna som ångestfyllda, därför att pappan drack mycket under stora helger och 

hon inte visste hur de skulle bli. Förutom Linas upplevelse av glädje under uppväxten har hon 

även känt ilska, som tog sig uttryck i kärleksrelationer.

Anna upplever att hennes föräldrar struntade i hennes åsikter och känslor under barndomen - 

hon fick trösta dem istället för att de tröstande henne. Hanna upplever att hennes pappa ofta 

svek henne, trots löften, och att hon och hennes mamma ofta bråkade. Under moderns sjuka 

perioder uppfattade Hanna att hon betedde sig konstigt, samt inte som sig själv, vilket gjorde 

Hanna rädd för henne. Lina fick motvilligt sköta och pyssla om sin pappa, och upplevde sig 
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äcklad och kränkt i tonåren. Känslor Pia hade under uppväxten var otrygghet, oförutsägbarhet, 

osäkerhet, rädsla och stress. Detta är tydliga exempel på att nästan alla deltagare har, under 

uppväxten i deras familjer med alkoholproblematik, erfarit sårande behandling, i enlighet med 

vad bland andra Osterndorf et al. (2011) betonar.

Hanna beskriver sin barndomsfamilj som en sådan som inte uttryckte känslor mycket, och 

Linas relation till sin mamma uppfattar Lina i allmänhet alltid ha varit ganska ytlig, samt att 

hon har haft svårt att tala med henne. Lina tror att hon saknade bekräftelse under barnaåren, 

och uppfattar samtidigt att hennes bror fick det. Hon beskriver att hon inte var riktigt nära sin 

pappa, och hon var också rädd för fadern emellanåt, under de dagar han var bakfull:

 

”/…/ Bakruset, det tog sig i uttryck i ett otroligt otrevligt sätt som… Jag var rädd pappa. Så  

när jag var i tonåren då önskade jag att han var död, jag önskade att han dog. Och jag 

betraktade han som en ’jävla Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Han är för fan så!’ var jag mot mamma 

/…/”

I enlighet med vad Kelley et al. (2011) påtalar om familjer med alkoholism, har alltså Hanna 

och Lina upplevt begränsad värme och känslighet från sina föräldrar.

Skolgången för Lina var fylld med stress samt ensamhet, och på grund av 

koncentrationssvårigheter fick hon anstränga sig hårt. Hanna har haft problem både med 

prestation, då hon var tvungen att avbryta sitt gymnasieprogram och byta till Individuella 

Programmet, samt mående i skolan. Under skoltiden hade Anna ett obstinat beteende och 

svårt att koncentrera sig. Pia älskade skolan, men endast idrotten av skolämnena, och även 

hon hade koncentrationssvårigheter, samt struntade att göra läxor. Utifrån att både hon och 

hennes storebror hade svårigheter i skolan uppfattar hon att någon borde ha tänkt att de 

eventuellt hade problem hemma som behövdes prata om. Alla dessa fyra deltagare uppfattar 

också att hemmasituationen påverkade skolgången. Nästan alla deltagare har alltså under 

uppväxten haft någon form av svårighet med skolan, vilket bland andra Domenico och Windle 

(1993) påtalar om barn till föräldrar med alkoholproblematik. Denna skolproblematik 

påverkade troligtvis deras, vad Bourdieu benämner som, kulturella kapital negativt. I dessa 

informanters upplevelser, om att deras hemmasituation påverkade deras skolgång, går att 

skönja att den indirekt också hade effekt på det kulturella kapitalet.
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Som barn uppfattar Anna sig som att ha varit relativt osynlig och att hon var tvungen att dölja 

samt stänga av sina känslor, dels på grund av sin mammas beteende. Som tonåring uppfattar 

Anna att hon inte hade några nära relationer. Hanna uppfattade sig som övergiven som barn, 

och rädd för ganska mycket saker. Lisa bar, under uppväxten, på beroendet som en stor 

hemlighet. Hon berättar att hon under hela sitt liv har brottats med att inte känna sig viktig 

och att ta plats, vilket hon tror beror på sin uppväxt. Hon tycker att hon tog stort emotionellt 

ansvar för sina föräldrar, och kände sig begränsad i användningen av hela sitt känsloregister, 

att få vara barn till fullo och att kunna ta plats:

”/.../ jag lät nog bli att ta ut... ta plats, och pocka på mina egna behov till dem, för att jag såg 

att de klarar inte ens av att hantera sig själv, så hur skulle de kunna ta hand om mig på något  

vis, förstår du hur jag menar? Ja, så utifrån det så tänker jag att det finns någon form av, det  

- att det är ett sådant ansvar jag har tagit, jag har tagit ansvar för mig själv för att inte 

belasta dem. Så så. Jag skulle ha behövt få varit barn och gjort, liksom, fått mått dåligt och 

gjort misstag på mycket mer än vad jag gjorde. Helt klart.”

I likhet med Lisas erfarenhet uppgav Lina hur hon tog för mycket ansvar och fixade i 

familjen. Alla dessa fyra upplevde också ensamhet under uppväxten, och både Anna och Lina 

kände dessutom utanförskap. Att nästan alla informanter upplevde ensamhet, och vissa också 

utanförskap, under delar av uppväxten går att tolka med hjälp av Bourdieus begrepp socialt 

kapital som då framstår som relativt svagt eftersom det tyder på att de inte hade utvecklade 

sociala kontakter.

Omkring sexton års ålder drack Anna ganska mycket alkohol, men av rädsla för att bli 

beroende stängde hon tillslut av nästan all kontakt med omvärlden och började arbeta 

intensivt istället, vilket hon beskriver som en punkt då det hände någonting, men att det inte 

var så positivt. I tonåren blev Hanna mer utåtagerande än innan, började dricka alkohol vid 

tretton års ålder, och testade att röka hasch. Hon umgicks då också med äldre personer som 

festade mycket och tog droger. El-Sheikh och Buckhalt (2003) påstår att ungdomar till 

alkoholberoende själva kan komma att använda droger, vilket både Anna och Hanna på ett 

påtagligt sätt gjort.

Anna uppfattar att hon aldrig känt sin pappa riktigt, medan Lisa uppfattar att hennes pappa 

aldrig har prioriterat henne, samt att hon har upplevt mycket ilska och sorg med honom. Att 
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majoriteten av informanterna levde fysiskt frånvarande från en förälder som var beroende 

under stora delar av uppväxten, i dessa fall fadern, påpekar Kelley et al. (2010) som 

förekommande. Pia uppfattar att hon under uppväxten förnekade beroendet och sitt mående 

flera gånger - framförallt sitt mående. Hon var ganska öppen om pappas problem, men inte 

fokuserad på sitt eget mående. 

Idag upplever Hanna att hon har relativt låg självkänsla, och Linas pendlande sådan har följt 

henne från barndomen och in i vuxenlivet. Dessa erfarenheter av låg självkänsla under 

vuxenliv samt barndom återspeglas i vad bland andra Osterndorf et al. (2011) och Hall (2010) 

lyfter. Hanna kan vara svartsjuk på sin sambo samt vänner för att de väljer att vara med andra 

än henne, vilket hon förklarar som en känsla att bli bortvald. Pias självständighet, i form av att 

hon vet att hon klarar sig själv, har enligt henne den negativa sidan att för lätt kan välja bort 

någonting bra baserat på att bara en liten sak inte fungerar.

Pia uppger att hon idag mår både bra och dåligt, och känslor som hon bär på inkluderar 

ångest, osäkerhet och mycket oro. Anna drabbades som vuxen av utbrändhet, vilket hon tror 

berodde på sin uppväxt. Under vuxenlivet har Anna och Pia känt nedstämdhet, och Lina har 

lidit av ett antal depressioner. Kelley et al. (2011) med flera demonstrerar hur särskilt ACOA:s 

kan uppleva nedstämdhet, vilket majoriteten av våra informanter har gjort. Linas erfarenhet av 

depressioner i vuxen ålder påtalar Melchert (2000) med flera som sambundet med föräldrars 

alkoholism.

Både Anna och Pia uppger att de har ett stort kontrollbehov, samtidigt som de också tror att 

detta grundar sig i uppväxten. Detta behov beskriver Mothersead et al. (1998) som vanligt 

förekommande hos vuxna barn. Samma författare, med flera, påstår att vuxna barn har mer 

mellanmänskliga problem än andra, vilket Anna och Pia också har upplevt. Anna genom att 

hon har haft svårt att få relationer att hålla, där hon har varit blind för sina egna behov, medan 

Pia beskriver hur hon relationellt har påverkats av sin bakgrund och att det kan uppstå 

problem med relationer. Deras relationsproblem kan tänkas ha negativ effekt på, vad Bourdieu 

benämner som, socialt kapital, eftersom social kontakt är beroende av relationer.
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5.3. Positiva upplevelser

Lisa och Pia berättar att de upplevde mycket kärlek under sin barndom, och Lisa uppfattar att 

kärleken från föräldrarna har agerat som någon form av vaccination i relation till brister. Det 

faktum att inga fler barn föddes in i familjen under samtliga deltagares första två levnadsår 

utgör en skyddsfaktor enligt Hall (2010). Både Lina och Pia förknippar bra stunder i 

barndomen med semester, och Pia tillfällen då det endast var familjen tillsammans och då 

pappas drickande inte ledde till bråk. Lina minns sig själv som ganska glad, och uppfattar att 

hennes pappa var mån om och fäst vid henne under uppväxten och upplevde ljusa stunder 

med honom, exempelvis i början av julen.

Hanna älskade sin bästa kompis mamma och upplevde henne, samt sin storebror, som 

emotionella stöd under uppväxten, medan Lina tydde sig till sin farbror som hon upplevde 

som en reservpappa och fadersgestalt. I enlighet med vad Hall (2010) lyfter kan Hanna och 

Lina, genom dessa relationer, haft en skyddande faktor i form av dessa andra emotionellt 

tillgängliga individerna, istället för den alkoholiserade föräldern. Pia kan på liknande vis haft 

detta skydd under uppväxten i form av, som Kelley et al. (2011) poängterar, sin särskilt 

positiva relation till en av föräldrarna – nämligen sin far:

”Den har alltid varit jättebra. Jag har alltid varit hans lilla flicka, så… Ja, det har varit… 

Jag har ju haft bättre relation med han än mamma, även när jag var liten, liksom, för det har 

alltid, just för att han har alltid varit med på alla slalomtävlingar och alltid varje helg /…/”

Kelley et al. (2010) förklarar hur barn till droganvändande föräldrar kan vara särskilt inriktade 

mot jämnåriga för att uppfylla sina relationsbehov, vilket vi tror att Hanna och Pia var, då de 

båda anger att de hade många kompisar som barn, vilket de kan ha haft för att deras 

relationsbehov inte tillfredsställdes tillräckligt hemma. Lina uppfattar att hon hade det ganska 

bra gällande kompisar under barndomen, och Lisas historia visar att hon har haft ett 

kompisgäng som följt henne från barndom till vuxen ålder. Hon berättar även hur mycket hon 

tyckte om skolan under barndomen och att det alltid har gått bra för henne där. Att nästan alla 

informanter hade några kompisar under någon period under uppväxten tyder på ett 

omnämnbart socialt kapital under denna period, enligt Pierre Bourdieus terminologi.

Hannas storebror dog under hennes tonår, vilket för henne, förutom den svårighet det 

utgjorde, var hennes räddning i relation till hennes dåvarande livsstil av festande och socialt 
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umgänge, eftersom händelsen medförde att hon blev mycket lugnare och ville vara ensam 

oftare. Pia började prata mer om beroendet och mående när hon flyttade hemifrån och började 

på gymnasiet. Pia anser att hon har accepterat att hon har blivit påverkad av sin uppväxt och 

att hon tagit mer skada än vad hon ville tro.

Faktumet att samtliga informanter har avslutat en eftergymnasial utbildning, eller nu 

genomgår en sådan utbildning, stärker troligtvis deras kulturella kapital, som är ett av 

Bourdieus begrepp. Pia tränade mycket under barndomen för att må bra i det hon växte upp i. 

Hon driver idag sig själv till det yttersta gällande bland annat träning, vilket hon ser som både 

positivt och negativt. Dessa av Pias upplevelser, och Annas drivkraft inom arbete, har, i 

enlighet med Hall (2010), utgjort skyddande faktorer i form av prestationsinriktning. Anna 

oroar sig inte att saker och ting inte ska lösa sig, utan tänker att hon ska ta sig igenom det 

svåra som kommer, vilket hon uppfattar som en optimism och framåtanda. Lisa berättar att det 

bara är hon själv som kan ta ansvar för hur hon mår. Detta tyder på att Anna och Lisa har ett 

inre kontrollfokus, som enligt Hall (2010) kan utgöra en skyddsfaktor, i form av ett förtroende 

för sin egen förmåga att klara av situationer respektive ansvarskänsla för eget mående.

Både Hanna och Lina uppfattar sig som känslosamma personer, och Lina samt Lisa uppfattar 

att de har god självinsikt. Hanna, Lisa och Pia uppfattar sig som relativt öppna om sina liv, 

och både Anna och Pia uppger sig som omtänksamma individer. Hanna och Pia har en tro på 

att de klarar sig själva, vilket Hanna benämner som en trygghetskänsla, medan Pia uttrycker 

det som en självständighet. Hanna har alltid haft lätt att prata med andra, och som barn var Pia 

orädd. Pia har alltid varit social och tagit mycket plats, och idag är hon pratig. En stor del av 

dessa egenskaper uppfattar hon som både positivt och lite negativt, och som att de beror på 

hennes uppväxt. Pia upplever idag även mycket kärlek och glädje. Anna och Lisa framhåller 

sig själva som bra på att känna in och se andra människor, vilket Anna upplever som både 

positivt och negativt:

“/.../ men samtidigt också... kan man vara lite jobbig för att jag känner ju in saker, och 

märker saker mycket snabbare än, kanske, folk märker själva vad de tycker och känner, så jag 

kan ju vara en pain in the ass så, liksom. Men det har ju... till synes och sist så är det nog 

mest positivt också... fast ibland så tycker man ju inte det, men, när man – när man är riktigt,  

ja, men som när relationer kraschar och sådär... det är ju såklart inte kul där och då, men i  

efterhand så inser man att det är liksom för att man ska växa och man ska – man kanske  
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träffade den här personen för den skulle, liksom, få en att ta tag i det och det, det blir ju så.  

Nej, men, ja... Det har nog blivit ganska bra tillslut. Så är det ju.”

Deltagarnas egenskaper, såsom lätthet att prata med människor, förmåga att känna in och se 

andra människor, öppenhet om sitt liv, att vara social, omtänksamhet, samt att ta mycket plats 

kan tänkas öka deras sociala kapital, då dessa egenskaper kan komma till användning i sociala 

sammanhang.

5.4. Sammanfattande analys med den teoretiska referensramen

Om vi ser till deltagarnas sociala kapital så ser vi att alla utom en upplevde ensamhet, och 

vissa också utanförskap, under uppväxten. Nästan alla hade några eller många kompisar under 

någon period av barndomen, och knappa hälften hade problem med relationer i vuxenlivet. En 

slutsats vi drar utifrån detta är att bilden av deltagarnas sociala kapital är splittrad.

Gällande det kulturella kapitalet framgår det att alla utom en hade någon typ av svårighet i 

skolan under uppväxten, som de trodde grundade sig i sin familjesituation, samtidigt som alla 

verkar ha ett välutvecklat kulturellt kapital idag genom eftergymnasiala utbildningar. Detta 

tycker vi är anmärkningsvärt, då de har klättrat från en ytterlighet till en annan, genom att de 

utvecklats från ett troligt svagt kulturellt kapital till ett relativt starkt.

Utifrån dessa kapitalbegrepp kan vi se att det habitus, enligt Pierre Bourdieus 

begreppsapparat, som dessa personer formar är både olika och lika varandra på skilda sätt. 

Deras sociala kapital, som de kan använda inom olika fält som symboliskt kapital, enligt 

Bourdieu, är väldigt olika, vilket gör dessa personer var för sig unika. Å andra sidan har 

nästan alla liknande erfarenheter både från barndomen och i sitt nuvarande liv gällande sitt 

kulturella kapital, vilket gör dem unika som grupp. Dessa individer har alltså genom sina 

erfarenheter utvecklat ett habitus som inte många kan ta del av. Därmed kan vi se hur viktigt 

det är att inte bara betona det negativa dessa människor upplever och erfar, utan både och; att 

se det negativa och positiva i ett samband synliggör att dessa personer är unika som grupp 

och individer, och som är resurser för samhället som kan utnyttjas, men bara om vi kan se 

dessa olika sidor av dem. Det är också viktigt för individen själv att en rättvis bild visas 

gällande dennes svagheter och styrkor, för att kunna identifiera problem och stärka egenmakt. 

Värdet av att synliggöra positiva och negativa sidor av vuxna barn återspeglas i våra 

deltagares åsikter om att dem är en resurs för samhället och har en stor kapacitet, och 

betydelsen av att personer inom denna grupp inte behöver känna sig ensamma eller utanför. 
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Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att synliggörandet av egenskaper dock inte bör ske på 

ett generaliserande sätt, vilket Lisa uttycker:

”/.../ jag tror i alla fall att man måste vara... jag har svårt när man säger att, alltså de här  

diagnoserna eller vad man ska säga, jag tror det är mer komplext än så, för att vi är olika 

individer och det går inte att jämföra kanske på alla sätt och vis vad man har blivit formad 

av. Familj A hade det så, familj B hade det så, de kan vara på helt, vitt skilda saker, skilda,  

liksom, skilda upplevelser. Olika sociala skyddsnät, och personligheter och allt sådant. Och 

då blir det lite för enkelt att säga att alla de har precis de här egenskaperna, och det är det  

som är liksom nackdelen med det, men å andra sidan så är vinsten av att vi pratar om det,  

liksom, vi är ändå bara i början av att börja sätta foten på, eller liksom lyset på det här  

problemet. Ja, så både och.”

6. Diskussion
Denna avslutande del av vår uppsats börjar med att vi besvarar frågeställningarna och 

reflekterar kring dessa svar, efterföljt av reflektioner kring vår studie och vårt samarbete, och 

avslutas med förslag till framtida forskning och en kort sammanfattning av vad vi hoppas ha 

uppnått med denna studie.

Syftet med undersökningen var att belysa positiva och negativa upplevelser hos ett antal 

vuxna barn till drogberoende föräldrar. Vi kommer här att belysa huvudresultaten genom att 

besvara studiens frågeställningar, varav den första handlar om vilka gemensamma positiva 

respektive negativa teman som framstod i deltagarnas upplevelser kring deras uppväxt och 

nuvarande liv. De främsta negativa teman vi hittade bland våra deltagare är att majoriteten 

växte upp fysiskt frånvarande från sina alkoholberoende fäder under stora delar av uppväxten. 

Detta beskrivs av en informant som att inte bli prioriterad, och av en annan som att hon aldrig 

kände sin pappa. Alla deltagare utom en angav att de upplevt ensamhet under barndomen. 

Nästan alla informanter hade någon form av svårighet i skolan under uppväxten, samtidigt 

som nästan alla under barndomen upplevde oro eller rädsla. Majoriteten av deltagarna 

upplevde nedstämdhet i vuxenlivet.

Exempel på positiva teman är att alla informanter har avslutat, eller genomgår nu, en 

eftergymnasial utbildning. En skyddsfaktor som nämnts är att inga fler barn fötts in i familjen 

under informantens första två levnadsår, vilket var fallet för samtliga deltagare. Andra positiva 

tendenser är att majoriteten av informanterna tycks ha uppfattat någon särskilt positiv relation 

22



med någon äldre person under barndomen, och att näst intill alla hade minst några kompisar 

under uppväxten. Vad vi tycker är anmärkningsvärt, i jämförelse till de andra informanterna, 

är att en av dessa hade en mycket bra relation till sin alkoholberoende pappa – bättre än till sin 

nyktra mamma. Detta är intressant för att en del av forskningen påtalar hur en god relation till 

den nyktra föräldern kan skydda barnet, men detta exempel antyder ett skydd genom en god 

relation till den alkoholberoende föräldern – att negativ påverkan av pappans 

alkoholproblematik kan ha dämpats genom en god relation till honom. Vi anser det också som 

intressant hur upplevelser, som framstår komma ur något negativt, med hjälp av forskningen 

kan ses som något positivt i form av t.ex. skyddsfaktorer – som i fallet med Annas och Pias 

prestationsorientering.

Vår andra frågeställning berörde vilka skillnader som framstod gällande informanternas 

upplevelser. Dessa omfattar att alla hade olika många kompisar under uppväxten, och vissa 

hade problem med relationer i vuxen ålder. En aspekt av deltagarna som vi tycker är intressant 

att lyfta är att de uppvisar stor variation gällande att ta plats, då en alltid har tagit mycket 

plats, och en alltid tagit för lite. Övriga informanter tog olika mycket plats under barndomen 

inom dessa ytterligheter. En reflektion vi har gjort är att en deltagares upplevelse av att det 

inte är någon större skillnad mellan personer med psykisk sjukdom och individer med 

alkoholberoende speglas i forskningen, som rör den gemensamma dysfunktionen som familjer 

med beroendeproblematik och andra dysfunktioner har.

I efterhand önskar vi att könsfördelningen bland våra informanter skulle ha sett annorlunda ut, 

där manliga deltagare också skulle ha ingått. Vår studie hade också kunnat inkludera vuxna 

barn till andra än alkoholberoende, som var beroende av andra droger. En annan begränsning i 

vår undersökning är att vi, till följd av urvalet genom ett antal verksamheter, inte fick ta del av 

upplevelser hos vuxna barn som inte har någon koppling till dessa verksamheter. I 

eftertänksamhet anser vi att intervjuguiden var för lång, och därmed intervjuerna, vilket 

innebar mycket arbete, som nödvändigtvis inte gav information som var av stor relevans för 

vår undersökning. Samarbetet oss emellan har fungerat bra, men med ökad respekt för att man 

måste ta hänsyn till varandra när man är två olika personer. Det vi tjänar på, som två, är att 

kunna nyttja respektives styrkor i utformningen av sin studie och text, samt att ha tillgång till 

konstruktiv feedback från en till part.
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Vi är övertygande om att vuxna barn till drogberoende föräldrar bär på både negativa och 

positiva upplevelser, och att båda dessa aspekter bör synliggöras. Vi anser att framtida 

forskning skulle gagnas av att uppvisa en så holistisk och balanserad bild av dessa personer 

som möjligt. Att forskningen återger en komplett bild av vuxna barn till drogberoende 

föräldrar är viktigt eftersom att det negativa perspektivet identifierar och synliggör problem, 

behövs för att hjälpa och behandla, och för att samhället ska uppmärksamma dessa individer, 

samtidigt som det positiva perspektivet behövs för att främja egenmakt, välmående och stärka 

positiva sidor av individen. Detta är också viktigt för socialt arbete för att kunna hjälpa, och 

stärka, individer som är i behov av det.

Avslutningsvis vill vi än en gång betona poängen med detta arbete; vår ambition är, och vi 

hoppas att vi har, belyst både positiva och negativa upplevelser hos vuxna barn till 

drogberoende föräldrar samt både vilka likheter och skillnader som finns hos dessa individer. 

Detta gör vi för att göra dessa personer rättvisa genom att försöka bidra till en verklig, 

komplex och holistisk bild av dem. Det vi vill belysa med vår uppsats är alltså att vi tror att 

vuxna barn till drogberoende föräldrar är en grupp som både är och upplever både och.
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8. Bilagor

8.1. Bilaga 1 – Inbjudan till intervju

Har du vuxit upp med någon förälder eller vårdnadsgivare som du 
uppfattar var beroende av alkohol eller droger?

Vi vill intervjua dig om dina tankar och erfarenheter kring din uppväxt och 
ditt nuvarande liv!

Hej! Vi heter Maria och Fredrik, och vi studerar på Socionomutbildningen på 
Mittuniversitetet i Östersund. Nu när vi har studerat i två år skriver vi vår uppsats på C-nivå 
som handlar om vuxna barn som upplever att någon förälder eller vårdnadsgivare var 
beroende av alkohol eller droger under sin uppväxt. Vi är mycket intresserade av att ta del av 
dina tankar och berättelser kring din uppväxt och ditt nuvarande liv. Intervjun med dig 
kommer utföras av en av oss och självklart kommer du att vara anonym i vår uppsats!
Vi söker dig som:

- Är minst 18 år

- Uppfattar att någon förälder eller vårdnadsgivare var beroende av alkohol eller andra 

droger när du var under 18 år

Om du har några som helst frågor, tveka inte att höra av dig! Om vi får göra en intervju med 
dig, kontakta någon av oss så snart du kan via e-post eller telefon:
Maria: E-post mast0719@student.miun.se eller telefon 073 073 08 88
Fredrik: E-post kast1007@student.miun.se eller telefon 070 386 81 77

Tack för din uppmärksamhet! Vi ser fram emot att träffa dig!
Med vänliga hälsningar
Fredrik och Maria
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8.2. Bilaga 2 – Intervjuguide

Inledning
Presentation av mig
Studiens allmänna syfte och uppläggning.
Inspelning av intervjun och vilka som kommer ha tillgång till den.
Anonymitet - Information som kan avslöja vem du är, trots att du kommer vara anonym, 
kommer inte användas i vår studie, såvida vi inte får ditt samtycke att göra det.
Samtyckeskravet - Din medverkan är frivillig, och du kan när som helst avbryta intervjun eller 
meddela att du inte längre vill medverka, och du kan alltid säga att du inte vill svara på någon 
fråga eller berätta något.
Nyttjandekravet - Allt du berättar kommer endast att användas för vår C-uppsats.

Bakgrund
Till att börja med kan du väl berätta lite om vem du är, vad du gör osv?
Ålder
Nuvarande familjesituation/civilstånd
Boende
Intressen
Sysselsättning
Utbildning

Uppväxt
Inledande frågor
Var och med vilka växte du upp?
Hur såg din vardag ut? Vad gillade du att göra? Fritidsyssla?
Hur var du som barn och tonåring?

Beroendet och familjen
Vem kring dig var det som hade ett beroende?
När upptäckte du att den/de hade det problemet?
Hur länge uppfattar du nu, när du är vuxen, att hon/han/de var beroende?
Vad tänkte du om beroendet? Hur upplevde du det?
Hur var din relation med den/de som var beroende?
Hur var din relation till resten av familjen?
Hur var en kaotisk dag hemma?
Hur var en bra dag hemma?
När du ser tillbaka, upplever du att du tog lagom mycket ansvar hemma/i familjen?
Hur var det att prata om beroende och mående i familjen? 

• Pratade du om det?
• Pratade de andra om det?
• Hemlighöll eller undvek du beroendet och måendet eller pratade du öppet om det?
• Hemlighöll eller undvek de andra det?
• Hade du behövt prata om det eller fått stöd?
• Var något av detta jobbigt eller skönt?

Kompisar och skolan
Hur såg det ut med kompisar i skolan och på fritiden?
Hur brukade ni umgås?

• Hur umgicks ni?
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• Var umgicks ni?
• Tog du hem kompisar?

Tror du att din familjesituation påverkade dina kompisrelationer? Hur?
Hur var skolan för dig (känslo- och presterandemässigt)?
Tror du att din situation hemma påverkade hur det var i skolan?

Avslutande frågor om uppväxt
Hade du någon du kände att du kunde prata med? I skolan, vän, i familjen, professionell?
Fick du någon professionell hjälp under din uppväxt? Fick någon i din familj det?
Vilka känslor upplevde du i din tillvaro? (positiva och negativa)

• När/hur upplevde du dem?

Hur såg du på dig själv under uppväxten?
Fanns det några beteenden eller egenskaper hos dig under uppväxten som du uppfattar 
berodde på den miljö du växte upp i?
Kommer du ihåg om du hade något eget ”sätt” (coping-strategi) som kan ha hjälpt dig att 
hantera din situation?
Uppfattar du idag att du någon gång under uppväxten förnekade (vägra inse fullt ut, blunda 
för) någon del av beroendet, problemen eller ditt mående?

• Eller accepterade du det? Eller accepterade du någonting senare i livet?

Nuvarande livssituation
Inledande frågor
Hur ser din familjesituation ut idag?

• Med de du växte upp med?

Hur upplever du din relation idag med din dåvarande familj?
Hur öppen är du idag om din bakgrund och nuvarande liv?

Din inställning till droger och beroende
Hur ser du på beroende?
Vad är din egen inställning till alkohol & droger?
Vad har du för tankar och känslor kring att du själv skulle utveckla ett beroende?

Du idag
Hur uppfattar du att du har påverkats av din uppväxt?
Vad tänker du kring dina egna val genom livet i relation till att ha vuxit upp med en 
förälder/föräldrar med beroende?
Vilka känslor upplever du i ditt nuvarande liv och i din vardag? (positiva och negativa)
Hur ser du på dig själv idag?
Finns det några egenskaper, karaktärsdrag och beteenden hos dig som du upplever påverkats 
av din uppväxt? (positiva och negativa)
Finns det några färdigheter, intressen och aktiviteter du har och gör som du upplever 
påverkats av din uppväxt?

Avslutande fråga
Vad ser du som för- och nackdelar med att synliggöra positiva och negativa 
egenskaper/beteenden hos vuxna barn till beroende jämfört med att inte synliggöra dessa eller 
inte prata om dem?
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