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Nedavaska, Olofsson (2011) 

 En kvalitativ studie av konsekvenserna av att växa upp med en missbrukande förälder 

 Halmstad Högskola 

 

Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur en individs liv kan påverkas av att växa upp med en 

missbrukande förälder. Utifrån en socialpsykologisk synvinkel undersöktes sambanden 

mellan intervjupersonernas uppväxt, deras självkänsla och de sociala relationer de har idag. 

Vår huvudsakliga frågeställning var ”Hur påverkas en människa av att växa upp med 

missbrukande föräldrar och kan den individen bli till en icke avvikande 

samhällsmedborgare”? De åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer som uppsatsen baseras 

på analyserades med grundläggande teorier från socialpsykologin. För många av de 

intervjuade fanns det fler faktorer än förälderns missbruk som påverkade deras uppväxt. 

Aggressioner, mobbning och ekonomiska problem gav stora konsekvenser för flera av dem. 

Ett gemensamt svar var att våra intervjupersoner kände sig tvungna att växa upp fortare än 

andra barn. Vi fann att de vi intervjuade som utvecklats till icke avvikande individer är som 

de flesta andra. De ingår i vänskaps- och kärleksförhållande de arbetar eller studerar och som 

kan föra sig i sociala sammanhang. Gemensamt för dem är att de nu, precis som under 

barndomen, iakttar andra människors beteende för att stämma av vad som är accepterat att 

göra i just det sammanhanget. De är lojala mot sina nära vänner men många av dem har svårt 

för nära relationer.  

Nyckelord: Missbruk, Avvikande beteende, Rolltagande, Vuxna barn, Normalt  
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Nedavaska, Olofsson (2011) 

A qualitative study of how an individual get affected by growing up with an abusive parent. 

Halmstad University  

 

Abstract 

The purpose of this paper is to illustrate how an individual's life can be affected by growing 

up with a parent with a substance abus. We are to explore from a social psychological point of 

view the connection between the respondent’s childhood, their self-esteem and social 

relationships they have today. Our main question was "How does an individual get affected 

by growing up with a parent with a substance abusive and how can this individual become a 

non-deviant member of society"? Our eight semi-structured interviews that this work is based 

on are analyzed by the help of basic social psychology theories. For many of our respondents, 

there were more factors than their parent’s substance abuse that affected their childhood. 

Aggressiveness, bullying and economic problems resulted in a significant impact on several 

of them. A common response was that our respondents felt forced into growing up faster than 

other children. We found that our respondents who developed into non-deviant individuals are 

like most people. They take part in friend- and love relationships, they are working or 

studying and are capable of carrying themselves in social contexts.  Common to all of them is 

that they are now, just as when they were children, observing other people's behavior in order 

to understand what is acceptable to do in that particular context. They are loyal to their close 

friends, but many of them have difficulties with intimate relationships.  

  

Keywords: Abuse, Abnormal behavior, Role-taking, Adult children, Normality 
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1 Inledning och bakgrund 

I dag saknas säkra uppgifter över hur många barn som lever med missbrukande föräldrar. En 

nyligen gjord undersökning uppskattar att det är cirka 400’000 barn i dagsläget som lever med 

minst en missbrukande förälder
1
. Vi undersökte inledningsvis i uppsatsarbetet om det fanns 

vetenskaplig kunskap publicerad om barn hur barn till missbrukande föräldrar påverkas av 

föräldrarnas missbruk och hur det enskilda barnet påverkas då det möter samhället. 

Kunskapen visade sig vara begränsad och publikationerna vanligen avgränsade till barn som 

växt upp i familjer som var ekonomiskt utslagna, där föräldrarnas missbruk var utbrett och 

allmänt känt av omgivningen. Det var en tragisk bild av situationen för barnen till 

missbrukare som domineras i publikationerna. Den betoning av tragik och elände gällde även 

beskrivningar av situationen när barnen uppnått vuxen ålder. Ofta skildrades det hur barn till 

missbrukande föräldrar också börjat missbruka, drabbats av psykisk ohälsa eller blivit 

kriminella. Vi fann dock en vetenskaplig artikel skriven av Easley och Epstein
2
 som precis 

som vi reagerade på den ojämna fördelningen av representation i dessa undersökningar. De 

observerade i sin studie att större delen av de individer som den existerande forskningen 

byggde sina slutsatser på var vuxna barn till missbrukare som sökt hjälp för psykisk ohälsa 

eller som har hamnat inom kriminalvården. Easley och Epstein konstaterade att fördelningen 

var väldigt sned och att det saknades studier som baserades på ett mer representativt urval. De 

pekade även på att många barn till alkoholister växt upp och skapat sig ett välfungerande och 

stabilt liv utan vare sig missbruk eller psykisk ohälsa. Vi fann även psykiatrikern och 

psykoterapeuten Ben Furmans
3
 populärvetenskapliga bok Det är aldrig för sent för en lycklig 

barndom, som visar flertalet exempel på hur en individ istället för gräma sig kan använda sitt 

förflutna som en tillgång. 

Barn till föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger visade sig vara ett utbrett 

fenomen när vi sökte på Internet. Vid en Google sökning av begreppet ”Vuxna barn till 

missbrukare”, fick vi 9230 träffar. Den största föreningen som vänder sig till barn till 

föräldrar som missbrukade var Adult Children of Alcoholics (ACoA) eller som det heter på 

svenska Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer. ACoA har möten 

                                                 
1
 Nyhetskanalen.se, 2010 

2
 Easley & Epstein, Coping with stress in a family with an alcoholic parents, 1991 

3
 Furman, Det är aldrig försent för en lycklig barndom. 1998. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 
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i alla större svenska städer med flera medlemmar närvarande på varje möte. De som går med i 

dessa föreningar, är ofta personer som själva definierar att de tillhör målgruppen. Personer 

som söker hjälp och stöd med att bearbeta sin barndom, och i sin tur stötta andra. Om det 

finns så många som är med i en förening så borde det innebära att mörkertalet för hur många 

svenskar som vuxit upp med en missbrukande förälder är väldigt stort. 

Vi beslöt oss för att med Easley och Epstein och Furman i våra tankar, undersöka situationen 

för barn till missbrukande föräldrar när de nått vuxen ålder. Vi vände oss till individer som 

kom från familjer med skiftande ekonomisk status. Gemensamt för alla vi intervjuade var att 

de alla levde ett liv fritt från missbruk idag. Studier av alkohol och personer med 

alkoholrelaterade problem är ett mångvetenskapligt område. Vi menar att det 

socialpsykologiska perspektivet har något att tillföra forskningen genom att vi ser individen i 

ett socialt sammanhang. Många andra vetenskapliga perspektiv reducerar förståelsen av detta 

förhållande till ett avgränsat biomedicinskt, individuellt eller samhälleligt fenomen.  

Vårt socialpsykologiska perspektiv på barns uppväxt innebär att vi ser denna i relation till 

omgivningen. Familjemönster, regler och rutiner inom familjen är viktiga för ett barns 

utveckling. Samtidigt ingår familjen i ett socialt sammanhang och kan ses som en 

organisation i förhållande till omgivningen, med egna värderingar och normer. Tillhörigheten 

till en familj är bland annat kopplad till vissa kollektiva resurser som familjen disponerar. Det 

kan vara personliga resurser eller materiella tillgångar så som hus, mat och omtanke
4
. Att 

växa upp i en familj med en missbrukande förälder påverkar barnens tillgång till såväl 

familjens personliga som materiella resurser, vilket kan få konsekvenser både för uppväxten 

och för situationen som vuxen. 

1.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att belysa hur en människas liv kan påverkas av att ha vuxit upp i en 

familj tillsammans med en missbrukande förälder och vilka faktorer som påverkat uppväxten 

och situationen som vuxen. 

1.2 Frågeställning 

Vår frågeställning är: ”Hur påverkas en människa av att växa upp med missbrukande 

föräldrar och kan den individen bli till en icke avvikande samhällsmedborgare”? Vi ville ur 

                                                 
4
Ahrne & Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering, 2002, s.15, Lund: Studentlitteratur 
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ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur uppväxten med en missbrukande förälder 

påverkar personer, deras syn på sig själva som individer, deras självkänsla, förmåga till närhet 

och att knyta an till andra och etablera sociala relationer.  

1.3 Återkommande begrepp 

1.3.1 Avvikare 

En avvikare är någon som genomgår allvarligare brott mot normer som gäller i ett socialt 

system, till exempel en organisation eller ett samhälle. Vad de olika reglerna och normerna är 

varierar kraftigt både mellan och inom olika sociala grupper
5
.  

1.3.2 Barn som far illa under uppväxten. 

Enligt världshälsoorganisationen WHO definieras begreppet ” barn som far illa” med barn 

som utsätts för fysiska eller sexuella övergrepp, försummelse, vanvård, emotionell kränkning 

och/eller exploatering
6
. Barn som växer upp med en missbrukande förälder behöver inte vara 

ett barn som far illa men i kommande arbetet utgick vi från de intervjuades egen syn på om de 

farit illa eller ej. 

1.3.3 Missbruk och missbrukare  

Att dricka alkohol är ett kulturellt accepterat beteende och närmare 90 % av Sveriges 

befolkning dricker alkohol i någon utsträckning. Gränsen mellan vad som uppfattas som bruk 

och missbruk kan vara svår att dra
7
. I sociala sammanhang baseras dessa benämningar oftast 

på konsekvenserna av vissa dryckesmönster. I det här sammanhanget ges begreppet mening 

genom intervjupersonernas berättelser. 

1.3.4 Normalitet 

Normalt tillstånd, det vanliga, det genomsnittliga, följa normen. Det går knappast att etablera 

universella kriterier för normalitet, statistisk normalitet baseras på medelvärdet och 

standardavvikelsen. Normativ normalitet baseras på ett bestämt samhälles värden
8
. 

                                                 
5
 Brante (red), Sociologiskt lexikon, 1998, s.27 , Stockholm: Universitetsförlaget 

6
 Brodin, Barn i utsatta livssituationer, 2008, s. 8, Malmö: Gleerups 

7
 Ljungdahl, Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem, (2008), Stockholm: Statens folkhälsoinstitut 

8
 Brante (red, 1998, s.222 
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1.3.5 Normer 

Normer är föreskrifter eller regler kring hur en individ bör agera. Sociala situationer med viss 

beständighet formas av formella eller informella normer. Att bryta sociala normer kan leda till 

förlust av socialt status eller social respekt
9
.  

1.4 Disposition 

Vår uppsats är uppbyggd av åtta kapitel och dess underrubriker. Första kapitlet har du redan 

påbörjat med vår inledning, bakgrund syfte och vår frågeställning för uppsatsen. Det andra 

kapitlet innehåller de fyra olika teorier vi har valt att använda oss av. I det tredje kapitlet får 

du ta del av vilka metoder som har använts under arbetets gång och våra reflektioner kring 

dessa. I fjärde kapitlet presenterar vi det empiriska material vi samlat in där åtta kvalitativa 

intervjuer har sammanfattats. I kapitel fem analyseras det empiriska materialet med hjälp av 

de teorier vi presenterade i andra kapitlet. I det sjätte kapitlet får du ta del av vår diskussion 

kring resultatet och analysen, i sjunde kapitlet våra reflektioner kring arbetet. Avslutningsvis i 

kapitel åtta, våra slutsatser, där är även där vi kommer presentera vårt svar på 

frågeställningen. 

                                                 
9
Brante (red), 1998, s.221 
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2 Teorier 

Nedan kommer vi presentera de fyra teorierna vi ska använda som grundstenar till det 

analytiska arbetet. Vi inleder med Cooleys teorier om det sociala livets påverkan på enskilda 

individer, fortsätter med Woititz teori om Vuxna barn till missbrukare, därefter följer Beckers 

teorier angående hur en avvikande samhällsmedborgare skapas och vi avslutar med 

Goffmans teorier om det dramaturgiska vardagslivet och befintlig kritik som riktats mot 

honom. 

2.1 Spegeljaget  

Charles Horton Cooley
10

 har i sin bok Human Nature & The social order beskrivit hur 

människan skapas i samspel med sin omgivning. Även om han själv endast använder uttrycket 

Spegeljaget (the looking-glass self) en enda gång i hela boken så återspeglas alla hans tankar 

om hur Jaget skapas i det begreppet. Cooley berör både hur Jaget är uppbyggt och hur 

samhället som helhet är uppbyggt och menar att en välutvecklad individ inte kan existera utan 

en välutvecklad helhet och vice versa
11

. Han ser samhället och individen som två separata ting 

men som samtidigt utgör en helhet. Det går inte att betrakta en organisation utan att betrakta 

dess medlemmar precis som det inte går att betrakta medlemmarna utan att ha organisationen 

i åtanke.  

Som barn börjar vi imitera andra människor för att lära oss nya ting, detta fortsätter om än 

mer diskret i vuxenålder där vi konstant imiterar någon annan för att utveckla oss själva. Det 

som skiljer barnet från den vuxne är att det många gånger är tydligt vem barnet imiterar 

medan det är mer diffust hos den vuxna individen
12

. Hela vår personlighet bygger, enligt 

Cooley, på att vi kan imitera och föreställa oss vad andra människor gör, tycker och tänker. 

Om vi ska känna tillit till en annan människa så krävs det att vi varit i, eller inbillat oss, en 

tidigare situation där tillit uppstått. Det krävs att vi kan föreställa oss vad personen vi möter 

tänker och kan tänkas göra, föreställer vi oss personen som vänligt och ärlig så har vi skapat 

oss en fantasiperson som vi kan ta till oss som ärlig och trovärdig. Inbillar vi oss däremot att 

personen i mötet är oärlig så kommer det inte uppstå någon tillit
13

. Vår egen personlighet 

byggs upp på denna typ av imaginära möten, vi bedömer oss själva utifrån vad vi bedömer att 

andra tror om oss. Vi dömer oss själva utifrån hur vi inbillar oss att andra människor betraktar 

                                                 
10

 Cooley, Human nature & the social order, (1967), USA: Schocken Books Inc 
11

 Cooley, 1967, s. 36 
12

 Cooley, 1967, s. 65 
13

 Cooley, 1967, s. 105 
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vårt yttre, hur vi tror de bedömer oss och genom vilken självkänsla i form av stolthet eller 

förödmjukelse detta ger oss. Det är inte den fysiska bedömningen som den andra personen 

gör, utan vår imaginära upplevelse av bedömningen som påverkar oss. Vi bedömer oss hela 

tiden i ljuset av den andre personens framträdande och känner skam eller stolthet beroende på 

hur vi känner att vi kan nå upp till hans godkännande. Vårt upplevda Jag speglas alltid av 

andra människor, imaginära eller verkliga. Är vi i närvaron av en person som påverkar vår 

inre balans (vår självkänsla) och som vi anser är betydelsefull så respekterar vi hans åsikt och 

tar den till oss som vår egen. Individer med låg självkänsla påverkas lätt på detta sätt och kan i 

de mest triviala samtal underkasta sig någon annans åsikt. Anklagas individen för att ljuga 

visar hon sig skyldig även om hon kanske inte är det. Detta skapar en ojämn maktbalans som 

kan utnyttjas av den starkare individen
14

.  

Jaget är alltid ett socialt jag som byggs upp genom interaktion med andra men Cooley menar 

att det finns ett ideal jag. En självrespekt som utmärker det äkta Jaget som endast individen 

själv kan känna och uppskatta. Dock är det fortfarande uppbyggt på sociala interaktioner eller 

utifrån påhittade ideal, som exempelvis Stålmannen. Vi kan, enligt Cooley, aldrig bli helt 

nöjda med vårt eget jag, då vi alltid ser saker som måste förbättras. Även en stabil individ 

med bra självkänsla upptäcker saker hos sig själv som måste förbättras för att hon ska vara 

nöjd med sig själv och sina prestationer
15

.  

”There is nothing more practical than social imagination; to lack it is to lack everything”
16

. 

Cooley menar att den sociala fantasin är det som får människor att utvecklas och att komma 

framåt i livet. Det är genom att sätta oss in i hur människor runt om kring oss vill att vi ska 

vara som vi exempelvis kan utvecklas och förbättras inom ett arbete. Ska vi känna 

självrespekt och vara nöjda med oss själva måste vårt reflekterande Jag nå upp till de social 

standarden som samhället ställer. 

Sympati är för Cooley en känsla som styr mycket av vår sociala utveckling. Sympati är det 

som får oss att göra saker för andra men ges endast till personer där vi innehar en personlig 

vinning. Genom att ge exempelvis kärlek till sitt barn vinner du barnets kärlek tillbaka och 

kan genom att ge utveckla dig själv och skapa en bättra självkänsla. Detta kan uppfattas som 

själviskt och Cooley menar att vi är själviska. Allt som utvecklar och stärker vår självkänsla 

                                                 
14

 Cooley, 1967, s. 192ff 
15

 Cooley, 1967, s. 246 
16

 Cooley, 1967, s. 141 
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är i viss grad själviskt, men för att någon annan ska uppfatta oss som själviska krävs att 

personen inte håller med oss i vår åsikt. Även om vi till viss grad alltid är själviska så menar 

Cooley att en perfekt balanserad individ inte kan vara medvetet självisk då den inte kan vara 

naiv inför sociala situationer. En balanserad individ måste alltid försöka vara sympatisk och 

rättvis i bemötandet av andra, att inte kunna det är att vara osocial och inte helt mänsklig
17

.  

Cooley skriver om konformitet, något som även Thomas J Scheff
18

, går in på i sin bok 

Microsociologi, och de båda menar att konformitet är strävan efter att upprätthålla en standard 

i en social grupp. En individ som bryter mot konformiteten i ett socialt sammanhang upplever 

ofta en känsla av skam och smärta då hennes självkänsla skadas genom att hon upplever att en 

icke önskvärd bild av henne presenteras gentemot de andra personerna i sammanhanget. 

Konformitet är alltid en regel och icke-konformitet är ett undantag, som ingen kan uppleva 

fullt ut. Cooley beskriver två typer av icke-konformitet; rebelliska impulser eller motsatta 

förslag och lockelse från det vardagliga mot det ovanliga, det avvikande. Känslan av att inte 

vara/göra som alla andra kan vara upplyftande för individen och stärka hennes självkänsla. 

Scheff
19

 menar att icke-konformitet är något som uppmuntras i sociala sammanhang som 

uppmuntrar individualism. Något som är vanligare i modern tid, än då Cooley levde. 

Konformiteten styrs av de sociala reglerna och de sociala reglerna styr enligt Cooley 

människors samvete. Det en människas samvete säger är rätt är för den personen det rätta, att 

gå emot sitt samvete är att göra moraliskt självmord. Tankarna kring vad som är rätt och fel är 

ett socialt fenomen som oftast inpräntas i barn i tidig ålder från föräldrarna vilket gör att det 

rätta oftast är det som andra tycker är rätt eftersom Jaget är en social skapelse. Att ljuga är 

exempelvis en icke accepterad social handling. Flertalet människor undviker att ljuga inför 

personer de bryr sig om och detta dels för att det anses som moraliskt fel men främst då det 

väcker en stark känsla av skam hos individen om hon blir påkommen
20

. Känslan av stolthet, 

som mångt och mycket är skammens motsats, uppkommer då en person känner att hon ligger 

bra till hos individerna i sin närhet. Då hon känner att bilden som presenteras av henne själv 

är en positiv och stabil bild som motsvarar de känslor hon vill presentera. Det handlar även 

                                                 
17

 Cooley, 1967, s. 138ff 
18

 Scheff, Microsociology: Discourse, Emotion, and Social Structure, (1990), Chicago: Univeristy of Chicago 

Press 
19

 Scheff, 1990, s. 4ff 
20

 Cooley, 1967, s. 370ff 
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om att personen har en självbild som inte lätt rubbas, där personen känner att hon får medhåll 

och uppmuntran från andra
21

. 

2.2 Vuxna barn 

Woititz
22

 har i boken Vuxna barn till alkoholister summerat nuvarande forskning kring hur 

barn till alkoholiserade föräldrar blir som vuxna. Boken kan klassas som populärvetenskaplig 

men Woititz har skrivit en doktorsavhandling ”The Self Esteem of Children of Alcoholics” vid 

Rutgers University och hon omnämns och refereras till i flera vetenskapliga artiklar
23

. Hon 

har kommit fram till att det finns tretton kriterier som utmärker vuxna barns 

personlighetsdrag, och några av dessa punkter presenteras nedan.  

Vuxna barn till alkoholister gissar sig till vad som är normalt.
24

 Genom hela livet har de 

vuxna barnen gissat sig till vad som är brukligt beteende, och samtidigt dolt detta för 

omgivningen då det i hemmet inte fanns något ”normalt” beteende att lära sig från. Barn till 

missbrukare växer upp i ett nätverk av lögner. Att ljuga blir en vana som barnet även i vuxen 

ålder inte kan bli av med. Därför menar Woititz
25

 att de ljuger när det vore lika enkelt att tala 

sanning. De har problem med nära relationer då barnet aldrig fick uppleva en sund och intim 

relation till sina föräldrar. Rädslan att bli övergiven som var en stark känsla i barndomen finns 

kvar även som vuxen. Vuxna barn till alkoholister uppfattar sig själva som annorlunda
26

, de 

har svårt att tro att de kan bli accepterade som de är. De tror att de behöver prestera något 

speciellt för att göra sig förtjänta av vänskap.  

Alkoholister utsätter enligt Woititz
27

 sina barn för mycket kritik och ouppnåeliga krav. Krav 

som inte behöver vara logiska men då de ställs upprepade gånger blir det tillslut en sanning 

för barnet. I vuxen ålder blir dessa krav till deras egna men inte heller då kan kraven uppnås. 

Detta gör att de vuxna barnen dömer sig själva utan förbarmande. Barnet skapar sin självbild 

baserat på de signaler föräldrarna ger dem. Frånvaron av bekräftelse och ett ständigt växlande 

mellan att duga och inte duga blev negativa signaler där barnet inte vågar tro att det förtjänar 

                                                 
21
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bekräftelsen de vill ha. De söker därför ständigt godkännande och bekräftelse från andra 

människor i dess omgivning även som vuxet
28

. Woititz
29

 säger att vuxna barn till alkoholister 

är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det. Det skapas en trygghet då en relation 

är välkänd och bekant, därför stannar det vuxna barnet kvar även om den andra personen 

behandlar dem illa. Hemma fick de aldrig lära sig att samarbeta och fick ta allt ansvar i 

barndomshemmet vilket ledde till att de har svårt att inse sina begränsningar
30

. Därför är de i 

vuxen ålder extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga.  Om ett vuxet barn har svårt för 

att ha roligt kan detta enligt Woititz
31

 bero på att de ser på sig själva med ett stort allvar. 

Barnen fick aldrig lära sig att ha roligt för ingenting var roligt i deras liv, och därmed dog det 

spontana barnet inom dem.  

2.3 Avvikandets sociologi 

Howard Becker
32

 diskuterar i sin bok Utanför, Avvikandets sociologi vad som sker när en 

individ eller grupp blir klassad som avvikande. För att någon ska klassas som avvikande krävs 

att individen bryter mot en vedertagen regel och blir påkommen eller att individen blir falskt 

anklagad för att ha brutit mot en regel. Denna regel kan vara en formell lag, en norm eller en 

informell överenskommelse inom en grupp, exempelvis inom en familj.  

Det som är markant i Beckers resonemang är att han menar att avvikelsen inte är själva 

handlingen utan de sanktioner avvikaren som övriga gruppen belägger avvikaren med. 

Avvikandet är alltså något som inte finns inom en individ utan är resultatet av en 

interaktionsprocess som innefattar andras åsikter på beteendet. Genom dessa sanktioner kan 

en person betraktas som en avvikare trots att hon inte brutit mot någon regel. Hon blir då till 

en falskt anklagad avvikare. Om en individs beteende klassas som avvikande bestäms genom 

betraktarens ögon vilket automatiskt leder till att ett beteende kan vara både avvikande och 

normalt beroende på vem som ser det och vem som agerar. En klassificering på avvikande 

beteende är att det inte är ett sunt beteende, men det leder oss till slutsatsen att människor inte 

är överens om vad som utgör ett sunt beteende
33

. Det beteende som uppskattas är det 

konforma beteendet som uppfattas som rätt och bra av merparten av samhället och upprätts 

hålls genom sociala kontrollmekanismer där samhällsmedlemmarna straffar varandra. De 
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sanktioner som sätts in mot individer som avviker från det konforma beteendet är till för att 

hindra och skrämma gruppmedlemmarna från att följa impulsen att avvika, genom att de 

medför stora negativa konsekvenser samt att själva handlingen lyfts fram som omoraliskt och 

skamfylld.  

Reglerna en enskild individ tvingas följa uppdiktas av någon, det kan vara lagar skrivna av 

regeringen men även informella regler som bestäms av ledaren i en grupp. Den som har 

möjlighet att skapa regler är en person som innehar en maktposition, den innehar också 

makten att bedöma någon annan som avvikare genom att peka ut regelbrotten. Regelbrotten 

kan ibland vara oavsiktliga, om en individ är omedveten om regelns existens kan hon inte 

följa den. Att bli upptäckt och offentligt betecknad som avvikare är enligt Becker ett 

avgörande steg för den avvikande individens utveckling. Upptäckten ger individen en ny 

status som avvikare och påverkar hennes självbild och hennes offentliga identitet. Identiteten 

som avvikare blir i gruppsammanhanget den överordnade statusformen som individen döms 

efter och individen blir då behandlad som en generell avvikare istället för en unik person. 

Detta kan leda till att den avvikande individen skapar en självuppfyllande profetia där hon 

tillslut gör sig själv mer avvikande än hon var från början
34

. Vid medvetet avvikande beteende 

där avvikaren inte är avslöjad väljer hon vanligen att begränsa sitt avvikande beteende och 

anpassa sig efter andras beteende då hon är i närvaron av icke avvikare vars respekt och stöd 

hon eftersträvar
35

. 

2.4 Vardagslivets dramatik  

Ett av Goffmans
36

 grundläggande begrepp är fasaden. En individs fasad är dess yttre attribut 

som styr vilket intryck publiken ska få. Fasaden fungerar på ett allmänt och fastställt sätt för 

att utåt visa publiken hur individen definierar den pågående situationen. Utöver den yttre 

sceniska fasaden finns den personliga fasaden som utgörs av aktörens egna personliga attribut 

så som kläder, kön, hårfärg, ansiktsuttryck ect
37

. Goffman talar om rolltagande och poängterar 

att individer inte explicit håller sig till en roll utan kan inneha dubbelroller. Han menar att det 

finns ett statiskt samband mellan framträdande och verklighet där aktören utan manus kan 

anamma händelser från sitt förflutna och spela rollen som den person hon var då. Aktören kan 

ta roller från individer i hennes omgivning som haft en betydelsefull påverkan på henne i det 
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förflutna. Det gäller för aktören att bemästra sin roll. För att passa in och övertygande kunna 

spela rollen inom en viss social grupp räcker det inte med att inneha den rätta fasaden utan 

krävs att aktören upprätthåller de rätta normerna som ens sociala grupp kräver
38

.  

Merparten av framträdanden som sker i vardagslivet sker i team eller inom organisationer 

vilket leder oss in på Goffmans begrepp teamframträdande. Teambegreppet gör det möjligt att 

behandla framträdande som utförs av flera personer. Begreppet behandlar även framträdande 

där en ensam aktör blir så vilseledd av sitt eget framträdande att hon blir förvissad om att det 

verklighetsintrycket är det enda sanna och aktören kan förtränga delar av sig själv för att 

upprätthålla framträdandet även då hon står utan publik.  

Ett team kan alltså definieras som en samling individer som måste presentera ett intimt samarbete 

för att kunna besvarar en given projicerad definition av situationen. Ett team är en gruppering 

men det är inte en gruppering i relation till en social struktur eller en social organisation utan 

snarare i relation till en interaktion eller till en serie av interaktioner under vilka den relevanta 

definitionen av situationen upprätthålls.
39

  

Ett team har samma karaktär som ett hemligt sällskap där omfattningen och karaktären av 

samarbetet måste hållas hemligt för åskådarna. Därav är teammedlemmarna i stort beroende 

av varandra då de kan avslöja hemligheter som kan ha förödande effekter på framträdandet. 

Ser vi på teamet som en organisation kan hemligheterna vara en del av teamets resurser som 

måste skyddas från utomstående
40

. Teammedlemmarna kan inneha destruktiv information om 

varandra, information som kan förstöra framträdandet, exempelvis mörka hemligheter som en 

missbruksproblematik. Teamet tvingas dölja hemligheterna så publiken inte får del av den 

destruktiva informationen, vilket kan riskera framträdandet och publikens syn på aktörerna
41

.  

Individen som gestaltar ett teamframträdande måste, samtidigt som hon visar upp en mask av 

att vara fullt engagerad och hängiven sitt framträdande, ha en viss känslomässig distans till 

rollen hon spelar. Detta för att bibehålla fokus och inte tappa bort sig i agerandet och mista 

kontrollen över presentationen. En teammedlem som bibehåller den dramaturgiska disciplinen 

gör sig inte skyldig till felsteg och kan smidigt dölja felsteg som andra medlemmar av teamet 

gör. Den disciplinerade aktören kan undanhålla sina egna personliga känslor så som att 

åsidosätta personliga reaktioner på teammedlemmarnas misstag. Det Goffman menar är 
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kärnpunkten i den dramaturgiska disciplinen är kontrollen över ansiktsuttryck och 

röststyrningen aktören har, där hon hela tiden kontrollerar sig själv och kan maskera varje 

misstag med ett enkelt skifte av ansiktsuttryck
42

. Självklart uppstår det tillfälle då 

teammedlemmarna inte längre kan acceptera varandras beteende utan väljer att ge öppen 

kritik inför publiken mitt i framträdandet. Den typen av beteende är ofta katastrofala för 

framträdandet och ger publiken en inblick i vad som pågår inom teamet bakom kulisserna
43

.  

Både team och individuella framträdande sker enligt Goffman i två olika regioner. Den främre 

regionen där icke medlemmar av organisationen, publiken, är närvarande. Framträdandet i 

främre regionen ska ge sken av att individen upprätthåller och förkroppsligar två olika 

normer. Hur den agerande behandlar sin publik, hövlighetsnormer och hur den agerande 

uppför sig när han är inom syn- eller hörhåll från publiken men inte talar direkt till dem, 

anständighetsnorm. Den andra regionen är den bakre regionen. Den bakre regionen är en plats 

för reflektion, en plats för att ändra saker i framträdandet så rätt intryck kan ges nästa gång. 

Där kan aktören (aktörerna) koppla av och lägga av sin fasad. Det är en plats som i 

anknytning till ett visst framträdande kan motsätta sig det intryck som uppammats av 

framträdandet och där team fritt kan diskutera ändringar som måste
44

. Det finns oftast tydliga 

avgränsningar gentemot omgivningen exempelvis låsta dörrar där endast medlemmarna eller 

explicit utvalda individer släpps in. Transaktioner mellan teamet och omvärlden kontrolleras 

hårt, speciellt om teamet är en familj med missbruk
45

.  

2.4.1 Kritik riktad mot Goffman 

Kritik som riktas mot Goffman från Alan Dawe
46

 menar att Goffman har två olika syner på en 

människas Jag. Dels det sociala Jaget som härstammar och är beroende av sociala 

sammanhang och dels ett särpräglat Jag som motsätter sig total integration genom att avstå 

från den sociala processen i och med ett konstant rolltagande i alla sociala interaktioner. 

Blumer
47

 anklagar Goffman för att inte se till makroperspektivet där mikroperspektivet är 

inbäddat utan håller sig att studera direkta interaktioner som sker ansikte mot ansikte mellan 

ett fåtal människor.  
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3 Metod  

Vi har under denna studie använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi utgick från en narrativ 

metod där vi lade fokus på de intervjuades livshistoria och vi kommer i följande kapitel ge en 

tydlig beskrivning av hur vårt empiriska arbete gick till.  

3.1 Val av metod  

För att besvara tidigare nämnda frågeställning krävs att vi får en grundlig och djupgående 

berättelse från våra intervjupersoner och detta nådde vi bäst genom att använda den narrativa 

metoden och tolka detta ur ett hermeneutiskt synsätt. Undersökningen är kvalitativ där vi 

väljer att gå djupet i ett fåtal intervjuer. Den narrativa metoden handlar om att lyssna till 

människornas egen berättelse och detta synsätt är det enda vi känner gör våra 

intervjupersoners historia rättvist.  

3.2 Datainsamling  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer enligt Denscombe’s modell. Han anser att 

intervjuaren har en lista med frågor som ska besvaras, förhåller sig flexibel till ordningen och 

kan ändra den utifrån hur den som blir intervjuad väljer att beröra olika teman. Frågorna är 

öppna och tillåter de intervjuade att själv associera och utveckla sina svar och tankar. Två av 

de vi skulle intervjua ville genomföra intervjuerna genom mail och fick då fylla i 

intervjufrågorna som ett frågeformulär istället för att vi genomförde en faktisk intervju. I 

frågeformuläret hade vi som forskare en starkare kontroll över frågorna och svarets 

utformning. Frågeformuläret var strukturerat med fasta frågor men gav stort utrymme för egen 

formulering och reflektioner. De som svarade via mail blev informerade om att de skulle 

förhålla sig löst till frågorna och att de var fria att associera fritt utifrån huvudrubrikerna. För 

enkelhetens skull kommer vi trots detta referera till dessa som intervjupersoner i likhet med 

övriga intervjuade. Vi använde i de övriga intervjuerna oss av personliga intervjuer som är 

den vanligaste intervjutypen vid semistrukturerade intervjuer. Detta innebar ett personligt 

möte mellan oss forskare och intervjupersonen. Vi hade bara en person att fokusera på och 

fick därigenom ut det mesta av intervjun
48

.  
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3.3 Vetenskapsteoretisk ansats  

3.3.1 Narrativ metod 

Narrativ betyder berättelse och går inom psykologin som synonym till livsberättelse och 

levnadshistorier. Studieobjektet inom den narrativa metoden är intervjupersonens egen 

berättelse. Språket, formen och hur den framställs är alla viktiga delar av den narrativa 

metoden, vad som sägs är lika viktigt som hur det sägs. Den narrativa metoden utgår oftast 

från muntliga berättelser men de följer samma struktur som nedskrivna berättelser. 

Berättelserna följer en tidsmässig linje där olika händelser presenteras. Berättelsen är 

uppbyggd i två plan, den referentiella, där intervjupersonen berättar om händelsen så som den 

skedde och den andra, där den intervjuade utvecklar berättelsen efterhand som den berättas. 

En berättelse präglas av fiktion, ett mellanting mellan fantasi och ren fakta, där sättet en 

berättelse framförs kan variera beroende på tid och rum samt mellan olika kulturer
49

. Paul 

Ricoeur
50

 menar att en narrativ berättelse kan varken betraktas som helt objektiv eller som 

helt subjektiv. I det narrativa möts tre olika delar, den verkliga händelsen (objektivt) möter 

berättarens subjektivitet och presenteras genom en tredje del nämligen narrativet. Själva 

händelsen har ingen egentlig mening om individen inte förstår den genom en berättelse. 

Historian intervjupersonen berättar beskriver då inte bara på vad som tidigare hänt utan hur 

den intervjuade upplever händelsen nu
51

.  

Vi har under analysarbetet haft Goffmans två typer av berättelse i bakhuvudet. Dessa är 

framgångsberättelse och den tragiska berättelsen och dessa kan ha påverkat hur vi upplevde 

de vi intervjuade
52

. Var berättelserna positiva då det rörde sig om det förflutna och framtiden 

så var det en framgångsberättelse medan de personer som såg negativt på dåtiden och 

framtiden fick en tragisk berättelse. Detta är viktigt att ha i åtanke ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv när den narrativa metoden används. Vi har samtalat med individer där vissa kan ha 

brutit mot sina moraliska normer eller känner att hennes uppväxt brutit mot moraliska normer, 

och tvingas därför att genom sin tragiska historia försvara sitt nederlag om individen inte 

vuxit upp och blivit den person hon önskat. Goffmans begrepp använde vi för att tydligare 

tillämpa den narrativa metoden på vårt ämne, där vår förförståelse sa att många av våra 
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intervjupersoner använder sig av både fiktioner och tragiska eller framgångsberättelser för att 

förklara och rättfärdiga sin livssituation.  

3.3.2 Hermeneutik  

Hermeneutiken är en metod för tolkning av texter med ursprunget i religion och 

historievetenskap som anser att förkunskaper inom ämnet är av yttersta vikt. Alla 

meningsfulla fenomen måste enligt hermeneutiken tolkas och för att tolka krävs förkunskaper 

och förförståelse. Genom att forskaren utgår från sin egen förförståelse kan denne tolka 

intervjupersonen och därigenom utvinna kunskap. Sammanhang är ett nyckelord inom 

hermeneutiken, utan sammanhang saknar meningsfulla fenomen sin bestämda mening. 

Användandet av hermeneutiken inom socialpsykologin innebär att vi måste ta hänsyn till både 

vad de intervjuade upplever just nu och vad den kommer ihåg, där minnena som presenteras i 

nutid måste tolkas och ses i ljuset mot bakgrunden av att dessa minnen rotas djupt i 

barndomen och det omedvetna. Hermeneutiken är enligt Jürgen Habermas
53

 en vetenskap som 

bör användas inom all humanvetenskap. Detta då han anser att humanvetenskap handlar om 

människan och hennes kultur som förmedlas genom språk. Vetenskap som förmedlas genom 

språk handlar alltid om tolkning därav definierar Habermas det humanvetenskapliga 

kunskapsintresset hermeneutiskt. Kommande arbete tangerar till samhällsvetenskapen som 

Habermas menar söker efter viss lagbundenhet då den behandlar människor i gemensamma 

sammanhang. Dock söker samhällsvetenskapen lagbundenhet i ett frigörande syfte för att den 

enskilda individen ska ges möjlighet till självreflektion och kritik. Inom humanvetenskapen 

eftersträvas inte att finna lagbundenhet och generaliseringar utan det är individuallitet och 

unikhet som eftersöks.
54

 Hermeneutiken kan tyckas vara oändlig då det handlar om tolkning 

av tolkning av tolkning, en text verkar kunna tolkas i all evighet men en hermeneutisk 

tolkning innebär att mönster uppmärksammas för att därigenom kunna dra en slutsats av 

textens betydelse. Dock behöver denna slutsats inte vara slutgiltig, det kan finnas fler 

tolkningar som gör en historia begriplig. Tolkningen anses endast som felaktig om den leder 

forskaren in i en återvändsgränd.  
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3.4 Förförståelse 

Vi använder oss av en hermeneutisk och narrativ metod för att utvinna kunskap från våra 

intervjuer. Inom hermeneutiken är forskarens förförståelse av yttersta vikt därav kommer vi 

nu presentera våra förförståelse var och en för sig då dessa skiljer sig åt.  

3.4.1 Den ena förförståelsen 

Min bästa vän under barndomen hade en pappa som var grovt alkoholiserad. Det förekom 

mycket verbalt våld, ibland även fysiskt våld. Vi tillbringade mycket tid ihop under uppväxten 

och jag hade en god insikt i hur hon hade det hemma och hur hon nu i vuxen ålder hanterar 

sin uppväxt och sin pappa. Under gymnasiet fick jag en vän vars pappa missbrukade alkohol 

och tabletter. Hennes familj var olikt den jag var van vid när det kom till en alkoholiserad 

förälder då hennes mamma var fullt frisk och ansvarstagande vilket fick mig att inse att det är 

inte bara missbruket som påverkar hur familjen utvecklas utan även omständigheterna. Jag 

växte upp med föräldrar som inte dricker alls vilket gör det svårt för mig att sätta mig in i 

deras situation för jag vet själv inte hur det är att möta en förälder som är berusad men har fått 

förklarat för mig vilken reaktion det ger hos ett barn. I vuxen ålder arbetade jag som 

barnflicka till två barn vars mamma är alkoholist och där blev det otroligt tydligt vilket 

lidande detta orsakade barnen. De mådde både fysisk och psykiskt dåligt av att möta sin 

mamma när hon var full. Det påverkade vanor och det fanns inga rutiner i hemmet. Hennes 

missbruk var allvarligt men hon hade gott om pengar och drack antingen hemma eller med 

vännerna på puben. Det var ingen som reagerade på att hon drack för mycket eller att barnen 

mådde dåligt på grund av missbruket, till skillnad från min barndomsväns hemsituation, där 

missbruket var mer öppet och även ekonomin påverkades. Detta tillsammans med forskning 

jag läst och personer jag talat med har fått mig att inse vilken snedvriden bild vi har av vad 

missbruk är och vad som är skadligt för barn. Vännen där det inte fanns några pengar, henne 

besökte socialen och människor som fick veta hur hon hade det tyckte synd om henne men 

barnen med en rik mamma var det ingen som reagerade på alls.  

3.4.2 Den andra förförståelsen 

Min förförståelse för individer som har vuxit upp med missbrukande föräldrar är begränsad 

och baseras nästan enbart på vad vänner har berättat för mig i vuxen eller relativt vuxen ålder. 

Jag har själv aldrig haft någon erfarenhet att leva med någon som missbrukat. Alkohol har 
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aldrig funnits hemma i någon nämnbar mängd. Jag har heller aldrig under min barndom 

umgåtts med någon vars förälder missbrukat som jag har känt till.  

De få jag har träffat som berättat om att de vuxit upp med missbrukande föräldrar har nämnt 

att det har varit psykiskt påfrestande att inte ha en normal familj. Det har påverkat deras 

vuxna liv otroligt mycket i alla val de gör och hur de prioriterar i sitt liv. Men jag har även 

hört en vän berätta om att livet som barn till en missbrukare inte skiljde sig så mycket från att 

vara barn till en icke missbrukare. Personen menar att det finns lika många skillnader mellan 

olika barn till missbrukare som det finns skillnader mellan barn som vuxit upp med icke 

missbrukande föräldrar. Jag kan utan problem hålla med min vän i detta uttalande. Vi kan inte 

stöpa alla i en mall bara för att de har växt upp under annorlunda förhållanden gentemot den 

”normala” familjen då det egentligen inte finns någon ”normal” familj, alla är individer och 

alla familjer är olika och fungerar på olika sätt oavsett missbruk eller inte.  

3.5 Urval  

Urvalet till vår undersökning blev baserat på tillfälligheter sett till att de som hörde talas om 

vår undersökning och uppfyllde kriterierna fick vara med. Kriterierna vi hade var att 

intervjupersonerna skulle vara över 18 år och växt upp med minst en missbrukande förälder. 

Vi sökte oss till olika internetforum, stödgrupper för anhöriga till missbrukare och till vår 

bekantskapskrets för att sprida ordet om att vi sökte personer att intervjua. Vi ville få en stor 

spridning på vart våra intervjupersoner kom ifrån då vår förförståelse sa att personer som 

tillhör samma grupp ofta delar samma inställning till sin uppväxt. Vänder vi oss till spridda 

intervjupersoner från olika källor får vi en spridning om både de positiva effekterna av att 

växa upp med missbrukare (hur det kan stärka en) och de negativa (hur det kan skada en). En 

stor spridning från vilka forum intervjupersonerna kom ifrån, medförde en stor spridning av 

deras socioekonomiska status vilket medför att vårt syfte uppfylldes. Vi fick svar från nio 

stycken individer och de fick alla vara med i undersökningen. De intervjupersoner vi fick 

kontakt med var väl utspridda i landet och detta medförde att vi genomförde vissa intervjuer 

via mail och MSN, som är en livechat via internet istället för att genomföra dem ansikte mot 

ansikte. Problematiken detta eventuellt medför är något vi diskuterar närmare i reflektioner 

över det empiriska arbetet.  
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3.6 Tillvägagångssätt 

Vi inledde arbetet med denna uppsats med att diskutera fram vad vi var intresserade av att 

undersöka och vad vi ville veta. När vi bestämt oss för en inriktning började arbetet med att 

söka intervjupersoner. Sökandet tog tid då inte många är bekväma med att tala om vårt valda 

ämne. Intervjufrågorna var personliga och intima vilket medförde att nära vänner i vår 

bekantskapskrets fick väljas bort, då det blev för intimt medan problemet att öppna upp sig för 

främlingar kvarstod. Vi hade tur och fick en blandning av intervjupersoner, både personer 

som var totala främlingar, bekanta och vänner. Vi vände oss till vuxna personer som växte 

upp med missbrukande föräldrar. Det ifråntog oss möjligheten till att genomföra 

observationer om hur de som barn agerade tillsammans med sina föräldrar. Därav genomförde 

vi endast intervjuer. Intervjun byggde vi upp baserat på tre tidsbaserade teman med följande 

rubrikerna: Att vara barn till en missbrukare, Att vara ett vuxet barn till en missbrukare samt 

Att se tillbaka på barndomen. Intervjuerna gjordes genom spridda metoder, dels intervjuer 

ansikte mot ansikte, dels frågeformulär via email och intervjuer via MSN. Intervjuerna som 

genomfördes muntligt spelade vi in för att sedan kunna återge dem ordagrant i en 

transkribering. Vi anser att trots att intervjuerna genomfördes genom skilda metoder så 

säkerställde vi validiteten så långt det var möjligt genom att ha en välutvecklad intervjuguide 

så att även de vi inte mötte fysiskt gav svar på samma frågor. Direktkontakt med 

intervjupersonerna är en fördel sett till validiteten då informationen kan säkerställas under 

tiden den samlas in. Vi hade upprepad mailkontakt och möjlighet till följdfrågor på de punkter 

vi anade missförstånd. Vi känner att informationen vi samlat in är validerad men detta är 

något vi återkommer till i nästa stycke
55

.  

3.7 Reflektioner över det empiriska arbetet och metoden.  

Vi fick från början nio stycken intervjupersoner. De var spridda över landet vilket medförde 

en viss problematik i genomförandet av intervjuerna. En av intervjupersonerna slutade höra av 

sig när vi skulle bestämma en tid för intervjun. Då vi inte kunde finna någon annan som ville 

ställa upp nöjde vi oss med åtta intervjuer. Vi bestämde oss för att genomföra intervjuerna 

med de individerna som bodde långt bort via mail eller MSN beroende på vad de själva ville. 

Det beslutet kan ha påverkat vårt resultat både positivt och negativt. En del människor har lätt 

för att uttrycka sig i skrift medan andra föredrar tal. De intervjupersoner som bor långt iväg 

blev tvungna att uttrycka sig i skrift oavsett om det var det kommunikationssättet de föredrar 
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eller inte. Då vi använde oss av en narrativ metod där stor betydelse ligger i hur någonting 

sägs kan vi ha missat detaljer i berättelsen som kan ha varit av stor vikt. Vi kunde inte avläsa 

de intervjuades kroppsspråk och röstläge vilket påverkade hur vi uppfattade deras berättelse. 

Samtidigt är skrift en lugnare form av intervju där intervjupersonen har god tid på sig att 

formulera sig och tänka igenom sina svar noggrant innan hon svarar. En intervjusituation där 

den intervjuade sitter ensam med två forskare kan lätt kännas stressad och svaret är eventuellt 

inte lika genomtänkt som i skrift vilket ger skriften en fördel.  

De intervjuer vi genomförde via MSN gav svar som var mer personinriktat än de vi gjorde 

ansikte mot ansikte. När vi gick ifrån de fysiska mötena kände vi att vi fått välutvecklade svar 

från intervjupersonerna. Men då vi läst igenom och påbörjat analysen insåg vi att de svaren 

var i flera fall mindre utvecklade än de via MSN. Genom att MSN intervjun genomförs i olika 

rum där vi inte hade någon synlig kontakt med de vi intervjuade tror vi att de vågar öppna sig 

mer och berätta personligare information. Information som de kanske inte vill att någon de 

känner ska veta. Alla upprätthåller en viss mask inför sina vänner och bekanta och det har 

garanterat påverkat våra svar.  

Merparten av våra intervjupersoner var vagt informerade om vad uppsatsen skulle handla om 

när vi påbörjade intervjun men vi hade ett fåtal intervjupersoner som läst socialpsykologi 

tidigare och var medvetna om vilka teorier vi mest troligt skulle utgå ifrån under analysen. 

Detta påverkade självklart deras svar. De som var insatta i socialpsykologi svarade lite olikt 

de som inte visste vad socialpsykologi var. Vid tillfälle refererande de intervjupersonerna till 

existerande teorier för att enklare förklara vad de menade i vissa svar och det ser vi både som 

något vi kunnat utnyttja till vår fördel men samtidigt försvårade vårt analysarbete. Vi kan inte 

säkerställa om vi verkligen förstod dem helt eller om de använde teorin som en enkel utväg 

för att undgå förklara något de ansåg väldigt privat.  

En aspekt som är viktig att reflektera över i detta arbete är att alla vi intervjuade är kvinnor. 

Det blev så av en ren händelse då vi helt enkelt inte kom i kontakt med några manliga 

intervjupersoner. Att det endast är kvinnor som medverkat i vår undersökning tror vi beror 

dels på att vi själva är kvinnor med många kvinnliga bekanta.  

När det kommer till validiteten och reliabiliteten i denna uppsats är den diskutabel. Vårt 

resultat bygger på livsberättelser och den enda som vet sanningen bakom sin livsberättelse är 

den som berättar. Vi har genom undersökningsmetoden, spridningen av intervjupersoner och 
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grundligheten i teorierna säkerställt validiteten så långt det är möjligt. Men arbetet kommer 

inte generera några generella sanningar då vi endast förhåller oss till våra unika 

intervjupersoners berättelser. Det är en kvalitativ undersökning, i den kvalitativa metoden är 

det inte alltid nödvändigt att förhålla sig till de klassiskt kvantitativa begreppen validitet och 

reliabilitet. Det är en syn som lever kvar från de kvantitativa metoderna där mängd och 

kontroll var viktigt
56

. I en tolkning av någons tolkning av sin uppväxt ifrågasätter vi starkt hur 

denna information ska säkerställas och kunna kallas validerad. Vi kan inte bevisa att just våra 

intervjupersoners historia är representativ för alla barn till missbrukare, det går inte att 

kontrollera mot en oberoende källa så vi kan varken skapa reliabilitet eller validitet utifrån de 

kvantitativa kraven
57

.  

3.8 Etiska aspekter  

Inför vårt arbete tog vi del av forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning
58

. När vi sökte intervjupersoner uttryckte vi våra krav på dem, 

vad vi var intresserade av att undersöka och vad vårt syfte med uppsatsen var. Deltagandet var 

frivilligt och de vi intervjuade kunde själva välja att avstå från att svara på en fråga utan 

påtryckningar. I vår annons garanterade vi våra kommande deltagare att de skulle vara helt 

anonyma i uppsatsen. Därför har vi använt oss av fingerade namn och inte avslöjat var de är 

bosatta.  Enligt Vetenskapsrådet bör alla uppgifter som kan identifiera en person vara 

omöjliga för en utomstående person att komma åt
59

. För att uppfylla denna regel har vi sparat 

alla uppgifter på lösenordskyddade datorer eller undangömt i pappersform samt att namnen 

redan är fingerade i våra transkriberingar. Forskare rekommenderas att ge deltagarna i 

undersökningen ett tillfälle att få ta del av etiskt känsliga avsnitt och kontroversiella 

tolkningar innan undersökningen publiceras. Dock ska det inte hindra forskaren från att 

publicera sitt arbete, men de negativa följderna bör vägas mot värdet av det väntade 

kunskapstillskottet. Vi har valt att inte låta våra intervjupersoner få ta del av våra tolkningar 

innan de publiceras, vi anser att vi inte har gjort några kontroversiella tolkningar av de svaren 

vi fick under intervjuerna. Vi anser även att vi har anonymiserat personerna väl i 

presentationen av dem för att de inte ska kunna avslöjas inför en utomstående part. Ytterligare 

rekommendation för forskaren är att fråga om berörda personer är intresserade av att få reda 
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på var undersökningen kommer publiceras och om de är intresserade av att själva få en 

rapport
60

. Vi berättade för de vi intervjuade att uppsatsen ska publiceras på DiVA och att de 

själva gärna får ett exemplar av uppsatsen skickade till sig när den är klar. Ämnet vi 

undersöker är av en känslig karaktär. Vi ber våra intervjupersoner att berätta sin livshistoria 

och att dela med sig av privata händelser som påverkat dem i livet. Vi hade stora diskussioner 

sinsemellan inför varje intervju angående hur vi skulle förhålla oss till personerna, hur vi 

skulle ställa vissa frågor och hur vi skulle undvika att bli missförstådda eller riskera att kränka 

intervjupersonen med våra frågor. Bland annat så gick vi igenom hela intervjuguiden med en 

nära vän som vuxit upp med en missbrukande pappa, som inte skulle delta i undersökningen, 

och fick hennes åsikter och uppfattningar av våra frågor för att undvika att kränka eller 

förarga någon. Hur intervjuerna har påverkat intervjupersonerna är svårt att säga då vi inte har 

någon uppföljande kontakt med dem. Samtliga intervjupersoner lämnade intervjuerna med att 

tacka för att de fått vara delaktiga och uppvisade en positiv fasad som vi tolkar som att de inte 

påverkats negativt av undersökningen.  

                                                 
60

 Eriksson, 2010, s. 15 



27 

 

4 Resultat  

Vi kommer i följande del presentera de vi intervjuat var och en för sig. Detta för att ge er 

läsare en tydlig bild av vem intervjupersonen är och vilken livshistoria hon berättar. 

Intervjupersonerna presenteras i bokstavsordning utifrån deras fingerade namn.  

4.1 Ann  

Ann är 27 år, studerar och är singel. När hon var nio år skiljde föräldrarna sig och Ann bodde 

därefter med två syskon hos sin mamma och hennes nya partner som var alkoholist. När det 

var bråkigt hos mamman bodde hon periodvis hos sin pappa som hon favoriserade. Hemma 

hade Ann rollen som duktig, den rollen har hon än idag på möten i jobbsammanhang. I 

tonåren blev Ann placerad i fosterhem på grund av situationen hemma. Ann beskriver pappan 

som alkoholiserad i perioder och att mamman blev ”regelrätt missbrukare” först efter Ann 

blev myndig. Idag har Ann sporadisk kontakt med föräldrarna. Barndomen var präglad av 

osäkerhet med en känsla av att inget var bestående. Familjen flyttade ofta, genomgick 

separationer och omställningar. Hon var aldrig hårt hållen av regler när det gällde att vara 

hemma hos vänner, hon kunde i de tidiga tonåren vara borta månader i sträck utan att 

föräldrarna hörde av sig. Ann skämdes över att hennes föräldrar inte verkade vara oroliga för 

henne, hon tog det som ett tecken på att de inte brydde sig och på grund av detta var hon 

hemma ännu mindre. När föräldrarna drack flydde hon ofta till vänner men ibland la hon sig i 

grälen med risk för att råka illa ut. Skammen över föräldrarna blev tydligare när Ann började 

skolan och insåg att något ”onormalt" skedde i familjen. När Ann lekte med sina vänner var 

de hemma hos dem, med undantag för vänner med liknande hemförhållanden. ”Jag visste i 

denna situation att mitt hem, mitt liv, var något att skämmas över och jag lärde mig att 

anpassa mig och ljög väldigt mycket”. Ann säger att hennes mamma ljög väldigt mycket och 

att hon själv ljög för skolan när hon kom sent för att dölja de dåliga rutinerna i hemmet. Ann 

har själv missbrukat olika droger och druckit mycket alkohol men har idag tagit avstånd från 

det, även hennes partner är nykter alkoholist. I vuxen ålder har Anonyma Alkoholister varit 

till stor hjälp för Ann, den gjorde henne stark. Den tidigare hjälp hon fått ansåg hon inte vara 

till någon hjälp. Hon tycker det kan vara obehagligt på familjemiddagar när alkohol serveras 

då ingen i familjen kan hantera det. Ann har höga prestationskrav och i sina 

kärleksförhållanden har hon varit krävande, rädd att bli lämnad och har aldrig haft ett 

långvarigt förhållande, detta ändrades när hon blev nykter. ”Jag är övertygad om att min 

otillräcklighetskänsla i nära relationer kommer från att jag varit uppväxt i en otrygg miljö, 
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vilket är kopplat till pappas missbruk och mammas medberoende.” I sina kärleksrelationer 

söker hon ständigt godkännande och bekräftelse. På jobbet är Ann överdrivet lojal och tar 

stort ansvar, hon har svårt att lita på andra och tar gärna över ansvaret själv. Ibland känner 

Ann att hon har missat mycket som andra upplevt under barndomen och kan känna sig lite i 

underläge, hon känner att hon fick avstå från sina föräldrar. Ann se inte ner på sig själv för sin 

uppväxt, hon anser att det är en erfarenhet som hon uppskattar. Hon uppfattar sig själv som 

annorlunda och beskriver sig som ett undantag men kan ibland känna att hon inte har en egen 

personlighet utan formas efter andra.  

4.2 Elin  

Elin är 28 år, studerar och bor med sin sambo. Elin växte upp med sina föräldrar och sin 

lillebror, hon beskriver uppväxten som jobbig och svår. Mamman var sjukskriven sedan Elin 

var sex och började missbruka de receptbelagda tabletterna hon fick för sin sjukdom. Då 

pappan var iväg mycket med arbetet tog Elin rollen som den hjälpsamma och duktiga och 

skötte hushållet. Hon säger själv att hon inte fick vara ett barn. Än idag anser hon sig ha en 

mycket ansvarstagande roll för att få godkännande och bekräftelse. Elin kände att hon inte 

vågade prata med sina föräldrar då hon var rädd att de skulle bli arga ”Jag berättade inte ens 

att jag bröt armen en gång”. Elins humör påverkades kraftigt av situationen hemma och i 

skolan var hon en bråkstake både fysiskt och verbalt, bland vännerna tog hon på sig rollen 

som clown. Hon tar fortfarande rollen som clown, speciellt när hon känner sig osäker. 

Relationen till mamman har aldrig varit intim, hon var rädd för sin mamma som slog henne. 

När Elin kom upp i tonåren slog hon tillbaka men när hon var mindre reagerade hon oftast 

med att bli rädd och tillbakadragen då hon märkte att mamman var påverkad. Ofta fick hon 

höra att hon var ful och förstörde mammans liv. Elin säger att hon jämt skämdes för sin 

mamma, hon kunde ta med sig vänner hem, men kollade alltid hur situationen hemma var 

innan. Elin tillbringade mycket tid hos sin farmor, som var den enda som kände till 

hemsituationen, och fick stort stöd från henne. Till personer utanför familjen kunde Elin säga 

att mamman var sjuk när hon egentligen var påverkad för att inte avslöja missbruket.  

Idag har Elin kontakt med sina föräldrar via telefon och träffar dem cirka två gånger per år.  

Än idag påverkas Elin av sin mammas missbruk, hon har dragit sig till dysfunktionella 

relationer, vänner med en liknande bakgrund och även i förhållanden har missbruket påverkat; 

”jag har nog aldrig varit tillsammans med någon som inte haft någon form av 

missbruksproblematik”, hennes nuvarande sambo är inget undantag. Elin äter själv 
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antidepressiva tabletter och dricker ibland alkohol eller röker gräs. Vid 17 års ålder kom Elin i 

kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och har gått i terapi till och från sedan dess. 

Terapin har hjälpt henne att komma i kontakt med känslor och beteenden som tidigare varit 

oförståeliga. Hon ser positivt på terapin som hjälpt henne att fungera normalt i sociala 

situationer och gjort att hon idag lever ett liv hon känner sig bekväm med. Idag är hon stolt 

när hon lyckas genomföra något från början till slut, något som hon tidigare haft svårt för. 

Hon känner sig också stolt när hon klarar att hantera konflikter på ett bra sätt utan att bli 

rasande. Hon anser sig vara social och har lätt för att anpassa sig i sociala situationer. Elin har 

lätt för att träffa nya människor, men har svårt att lita på dem, om de kommer för nära blir det 

obehagligt. Hon är lojal mot sina vänner och tror att de anser henne vara hjälpsam, 

ansvarsfull, känslomässig.  

4.3 Eva 

Eva är 25 år, singel, arbetar i butik. Hon beskriver sin uppväxt som tvåsidig, utåt sett levde 

hon i en välfungerande familj med båda föräldrarna och en äldre bror. De hade god ekonomi, 

fint hus, djur och fina saker. Inom husets väggar rådde kaos. Pappan missbrukade alkohol i 

stora mänger och det förekom mycket psykiskt våld och kränkningar. Eva berättar att hon var 

rädd för sin pappa och alltid gjorde allt han bad om, vilket innebar att hon från tioårs ålder 

skötte hela hushållet med städning, matlagning och djurskötsel. Eva berättar att hon fick avstå 

från att vara ett ”normalt” barn som fick lov att göra fel. Hon fick ta mycket ansvar och aldrig 

vara liten. De hade hårda vanor och rutiner vilket gjorde att hon tvingades att bli väldigt 

ansvarsfull både hemma och i skolan. Relationen Eva hade till sin pappa beskriver hon som 

känslokall och praktisk. Var han full eller arg så gömde hon sig på sitt rum och hon och 

hennes mamma anpassade allting efter hans tycke. Pappans missbruk var väl dolt för 

omgivningen, deras sociala nätverk var väldigt begränsat till mammans väninnor och endast 

ett fåtal personer som var medvetna om att han drack. Eva säger att hon som barn och nu i 

vuxenålder intar rollen som medlare för att undvika konflikter. Hon använde vita lögner för 

att passa in och verka normal under skolåldern. Hon ljög även inför sina föräldrar för att 

hindra dem från att förstå att hon mådde dåligt. Hon undvek att ta med vänner hem för hon 

ville inte riskera att pappan skällde ut henne inför dem. Under tonåren gick Eva till 

skolkuratorn och även en privat psykolog för att hon blev deprimerad. Hon anser att delar av 

hjälpen har varit bra för henne medan andra delar varit meningslösa. Eva beskriver sig själv 

idag som en socialt kompetent person, i situationer med nya människor kan hon tala med alla 
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och känner snabbt av vad som fungerar i just den situationen. Hon undviker nära relationer 

och har aldrig haft en längre kärleksrelation. Eva säger att hon alltid söker godkännande och 

bekräftelse hos andra och menar att om ingen annan berättar för henne att det hon gör är bra 

så tror hon det är dåligt. Hon har svårt att känna att det hon gör är tillräckligt och dömer sig 

själv väldigt hårt om hon inte når upp till de krav hon satt. Hon ser sig själv som väldigt 

ansvarsfull och menar att även andra gör det. Eva säger att hon är dumlojal, om hon får en vän 

som hon bryr sig om så ställer hon upp för den även vid tillfällen då vännen inte förtjänar det. 

Eva berättar att uppväxten har påverkat henne så att hon har svårt att lita på människor. Hon 

tar mycket ansvar i alla situationer hon hamnar i. Eva känner sig stolt över sig själv då hon 

kan nå upp till sina egna mål men även när hon klarar av att sänka sina mål och då hon inser 

att hon inte alltid måste vara jätte duktig. Hon uppfattar inte sig själv som så annorlunda men 

kan ofta känna att hon är äldre än sina jämnåriga vänner då hon gått igenom väldigt mycket 

som ung. Evas pappa är idag nykter så hans missbruk påverkar henne inte direkt utan mer 

indirekt genom hur hennes personlighet har formats genom uppväxten. Hon träffar sina 

föräldrar vid släktträffar och födelsedagar.  

4.4 Mia  

Mia är 21 år, studerande och bor med sin fästman. Båda hennes föräldrar missbrukade allt 

mellan tabletter, hasch och heroin, detta insåg hon vid sju års ålder, samma tid som skiljde de 

sig. Hon och hennes lillebror bodde i fosterfamilj från det att hon var tre till fem år och 

flyttade tillbaka dit som nioåring efter att mamman själv ringt och sagt att hon inte längre 

kunde ta hand om sina barn, hon ville inte att de skulle sluta som hon själv hade gjort. Detta 

erkännande och insikt gjorde Mia mycket stolt. Hon tog på sig rollen som mamma för sin 

lillebror och Mia satte själv upp regler för dem då föräldrarna inte gjorde det. De åren hon 

bodde hos sina biologiska föräldrar beskriver hon som jobbiga. Mia kände att hon inte räckte 

till när hon var liten och än idag lider hon av prestationsångest. Mia hade svårt för att visa 

sina känslor när hon bodde hos sin biologiska mamma och detta beteende satt kvar väldigt 

länge även efter hon flyttat till sina fosterföräldrar. Idag är Mia stolt över att hon klarade av 

de åren hon bodde hos sin mamma. I skolan var Mia duktig och hjälpsam men fick gå om en 

klass i skolan som resultat av att hon inte kommit dit i tid på grund av bristande rutiner i 

hemmet. Matvanorna i hemmet var usla och de fick ta vad som fanns då det inte fanns några 

pengar att handla för. Mia fick avstå från allt som kostade pengar, hon ville aldrig ta med 

några vänner hem då hon skämdes över situationen där. När mamman var påtänd skyddade 

Mia sin lillebror och lämnade sin mamma ifred, ofta gick de ut och gjorde saker för att slippa 
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se henne. Mia berättar att hon växte upp väldigt fort och blev en minivuxen när hon insåg att 

hennes mamma var missbrukare men att hon innan dess var som vilket barn som helst. 

Relationen till pappan var dålig, hon tyckte aldrig om honom då han misshandlade mamman 

och ibland även henne. Relationen till mamman var bättre ”Hon försökte göra sitt bästa, trots 

att det oftast inte räckte till, men jag älskade henne i alla fall”. Kontakten med föräldrarna i 

vuxen ålder skedde sällan men regelbundet fram till bådas död. Mamman umgicks bara med 

andra missbrukare, men Mia tror att de flesta i omgivningen kände till missbruket, dock ej 

skolan då de aldrig tog upp det. Mia använde ofta vita lögner för att skydda och förklara 

exempelvis varför föräldrarna inte kom på föräldramöten och utvecklingssamtal. Även idag 

kan Mia använda sig av vita lögner men då oftast inte lika extrema. Mia berättade inte om 

situationen hemma för någon, de enda som kände till situationen var fosterföräldrarna. Mia 

har idag inga svårigheter med sociala situationer tack vare sina fosterföräldrar, hade hon bott 

kvar hos sin mamma tror hon det hade varit annorlunda. Hon har heller inga problem med att 

vara sig själv och slappna av när hon umgås med människor hon känner. De senaste åren har 

hon insett vilka som är hennes riktiga vänner, resten ger hon inget till om de inte förtjänar det. 

Hon menar att hon har lärt sig att de som är för snälla och lojala oftast får ta emot skit ifrån 

andra och blir utnyttjade.  

4.5 My 

My är 30 år, studerande, bor med sin sambo och två barn. My växte upp med sin mamma, två 

halvsystrar och styvpappa men var hos sin pappa vissa helger och lov. Båda föräldrarna 

missbrukade alkohol men mammans missbruk var mer utbrett och även styvpappan 

missbrukade alkohol i stora mängder. Relationen till mamman var dålig och My kom inte 

överens med styvpappan och skyllde mammans problem på honom. Mamman satte ofta 

männen före My, detta kränkte henne. Det var ofta bråk hemma som ibland tog fysisk form så 

My var hemma väldigt sällan. Hon tillbringade tiden på fritidsgården eller med vänner som 

hade samma socioekonomiska status. Vännerna var öppna med vad som pågick i deras hem 

och även fritidsgården kände till problematiken men det pratades sällan om det. När mamman 

kom till fritidsgården skämdes My över henne, hon hade fula kläder och kunde inte uppföra 

sig. Fritidsgården skapade en teatergrupp så barnen skulle komma ifrån sina masker och 

komma i kontakt med känslor. I skolan var My uppkäftig, hyperaktiv och pendlade mellan 

olika roller. Hon var aldrig tyst och tog för sig kunskapsmässigt. My var stolt över mamman 

när hon försvarade henne inför en lärare i tredje-, fjärdeklass. 
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Familjens sociala umgänge bestod av styvpappans släkt, där alla drack.  My menar att det 

faktum att de inte hade pengar påverkade henne mer än missbruket. Hon kunde använda vita 

lögner för att prata bort pengabristen i tonåren annars använde hon aldrig lögner och gör inte 

än idag. My fick avstå från saker som kostade pengar, frukt var en lyxvara hemma och hon 

vill inte att hennes egna barn någonsin ska få känna känslan av att öppna en tom kyl. 

Mamman och hennes missbruk har påverkat My väldigt mycket främst i Mys eget 

föräldraskap, hon vet hur hon inte vill vara. My missbrukade under en period droger något 

hon inte tror hade skett om hon inte haft den uppväxten hon hade. Hon bodde på ett 

behandlingshem under ett år och fick där hjälp, både med missbruket och att bearbeta sin 

barndom. Idag har My ingen kontakt med sin mamma men hennes uppväxt har påverkat så 

tillvida att hon reflekterar mycket över relationen till sina barn och sin sambo. My kan vara 

överambitiös men anser sig vara normal var gäller ansvarstagande. My ser sin uppväxt och sitt 

missbruk som en erfarenhet och hon känner sig bara annorlunda i vissa sociala sammanhang. 

My är impulsstyrd, ärlig och rak, hon har bra koll på hur hon ska föra sig i olika sammanhang. 

Hon är stolt över sig själv när hon har presterat.  Innan hon träffade sin sambo hade hon svårt 

för nära relationer. Att vara kär var jobbigt och utlämnande och hon förstod inte att någon 

kunde vara kär i henne. Hon är lojal mot sina vänner och familj och anser att hon är bra på att 

läsa av människor och endast vara lojal mot de som förtjänar det.  

4.6 Nina  

Nina är 20 år, studerande och singel. Hon växte upp med sin mamma och bror, föräldrarna 

skilde sig när Nina var tio. Båda föräldrarna missbrukade alkohol och gjorde det redan innan 

Nina föddes, så hur det påverkade hennes familj vet hon inte säkert. När hennes mamma var 

full var Nina till en början jätterädd och trodde mamman skulle dö. Senare stängde hon in sig, 

låtsades om ingenting och var arg över sin mammas beteende. Mamman var besatt av Nina 

men Nina säger att hon aldrig känt någon kärlek till sin mamma ”Förutom på något 

diplomatiskt sätt, eftersom man ’borde’”. Nina favoriserade sin pappa till mammans förtret. 

"Du har aldrig betytt något för honom ändå, varför skulle han hämta dig?" hade hon en gång 

sagt och detta tog Nina som kränkande. Missbruket har haft en stor påverkan i hur Nina 

uppfattar vad som är en normal relation då hon aldrig sett en sådan i sin barndom. När Nina 

var liten kunde hon inte ta med sig vänner hem och familjen hade inget socialt umgänge vilket 

gjort att hon känner att hon har missat den sociala biten av det livet. Hon lekte några gånger 

hemma hos kompisar men när Ninas mamma ansåg att Nina var borta för mycket låstes hon in 
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på sitt rum efter skolan. Som liten var Nina en enstöring och har sedan dess pendlat mellan 

olika roller och fastnade senare i den cyniska vilket hon trivs med. Nina berättade om sina 

problem för sin pappa som var för instabil för att göra något. Socialen hade en utredning om 

hemmet men Nina kan inte minnas vad som startade den. Under utredningen använde hon sig 

av vita lögner för att undvika att göra saker värre. Även idag kan Nina använda sig av vita 

lögner för att skydda någon annan.  

När vi frågade om Nina någonsin skämdes över sin mamma så berättade hon följande:  

Jag skämdes över hela min mamma! Men en speciell kväll var när min kompis föräldrar hade bjudit hem 

min mamma för något speciellt som jag inte minns vad det var. Det slutade med att hon drack en hel låda 

vin själv och onanerade på deras vardagsrumsgolv, inför hela gänget. Hon fick inte komma dit speciellt 

ofta sedan... 

Idag har hon kontakt med föräldrarna någon gång i månaden, hon vill bara träffa mamman när 

hon är nykter. Hennes egen syn på droger anser hon vara överliberal då hon har gått igenom 

de flesta olika droger och tycker inte att hennes historia ska stå i vägen för henne.  Nina tycker 

att hennes uppväxt har gett henne fripass till att bete sig otraditionellt. I vuxen ålder säger 

Nina att hon ofta känner sig obekväm i sociala situationer om hon inte känner någon men att 

hon snabbt snappar upp vad som förväntas och blir lite av en kameleont. Hon blir stolt över 

sig själv när hon vågar ta kontakt med nya människor. Nina anser sig vara lojal och väldigt 

förlåtande då hon inte riktigt bryr sig om vad andra människor gör. Nära relationer är för Nina 

en börda som hon sällan upplever, hon känner att hon måste ta ansvar för den andra personen 

och det blir påfrestande och hon kopplar det till sin uppväxt. Hon kan se ner på sin mamma då 

hon anser att det är hennes fel att saker var som de var. Ofta ser hon sig själv som annorlunda 

och att hon har värderingar som är från en annan tid. Det är oftast hennes prioriteringar hon 

anser vara annorlunda. 

4.7 Tea 

Tea är 26 år, arbetar och bor med sin sambo. Hon växte upp med sina två bröder och sin 

mamma och pappa. Hennes mamma var sjuk och började efter ett tag missbruka sina 

receptbelagda tabletter. Detta fick hela familjen att må dåligt och Tea spenderade mycket tid 

hemma hos sina vänner. Mycket kretsade kring modern och Tea fick ta stort ansvar i hemmet 

och ta hand om mamma och sig själv då pappan sällan var hemma. Hon skämdes över att de 

inte var en familj som liknade alla andra och berättade aldrig för någon om situationen. 

Familjen hade ett stort umgänge, alla kände till sjukdomen men ingen kände till missbruket. 
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Tea ville inte ta hem vänner utan att veta hur läget var där hemma. När mamman var påverkad 

var Tea rädd, ledsen och skämdes över att hennes mamma inte kunde kontrollera sitt 

tablettintag. Missbruket påverkade Tea kraftigt och i tonåren blev hon självdestruktiv, efter 

moderns missbruk upphört. ”Att hon slutade missbruka betydde väl att jag kunde fokusera på 

mig själv och det blev väl för mycket.” Dagen då missbruket upphörde var Tea otroligt stolt 

över sin mamma och idag har de en bra relation till varandra. De pratar med varandra 

dagligen och träffas regelbundet. Tea har inga problem med nära relationer, utan dem hade 

hon inte varit den hon är idag. I skolan var Tea alltid sprudlande glad och en bråkstake, hon 

visade sällan några andra sidor då hon inte ville visa sig svag. Även hemma använde hon vita 

lögner för att inte avslöja hur hon egentligen mådde och detta beteende sitter fortfarande kvar.  

I tonåren kom Tea i kontakt med BUP för att få hjälp att hantera sina känslor från barndomen. 

Tea började dricka alkohol tidigt och gör det fortfarande ganska ofta och hon har testat en del 

droger i sitt liv. Idag är användandet av droger väldigt litet och sambon dricker väldigt sällan 

alkohol och har aldrig rört droger. I sociala situationer anpassar hon sig efter hur andra beter 

sig men hon har inga problem att vara sig själv. Tea säger att hon känner sig lite annorlunda 

då hennes uppväxt gett henne en erfarenhet många aldrig får. I vänskaps och kärleksrelationer 

säger Tea att hon är väldigt lojal, men bara mot de som förtjänar det. Hon tror det kan vara en 

bieffekt av att hon vill bli bekräftad och uppskattad. Tea blir stolt över sig själv när hon får 

positiv uppmärksamhet och blir accepterad i nya sällskap.  

4.8 Viola  

Viola är 31 år, studerande och sambo. Hon växte upp med båda sina föräldrar och tillsammans 

reste de mycket då pappan hade ett eget företag. Pappan var överkänslig mot alkohol men 

drack mycket då det förväntades inom affärskulturen. Familjens sociala umgänge bestod av 

pappans affärskompisar och mammans väninnor. Familjen hade god ekonomisk status och 

visade utåt sett inga tecken på missbruk, som Viola uttryckte det; ”det är inte missbruk när 

vinet är tillräckligt dyrt.” När pappan drack var Viola rädd och höll sig undan, ofta försjunken 

i en bok men ibland tog hon strid med honom både fysiskt och psykiskt. Hon kände skam 

över sin pappas beteende på olika sätt under uppväxten. Viola fick avstå från mycket som det 

innebär att vara barn. Hon tog aldrig med sig vänner hem och hon har bara haft ett barnkalas 

och i skolan blev hon mobbad fram till gymnasiet där hon bytte klädstil och blev punkare. I 

skolan blev hon betraktad som bråkstake, hemma fick hon och hennes mamma inta roller som 

ett ”Swat team” och väktare som höll ordning på pappan. Pappans missbruk har påverkat 

Viola så hon alltid har koll på människorna i hennes omgivning, deras humör och känslor. 



35 

 

Under barndomen berättade hon inte om situationen för någon då hon inte förstod att det 

fanns något att berätta. Viola gick redan som barn i terapi för att hantera situationen hemma 

men upplever inte att det har varit till någon hjälp. Hon har sökt terapi även i vuxenålder men 

upplever inte att de förstår henne och att den hjälpen inte gett henne någonting.  Fram till 

Viola var 14 år var relationen till pappan okej men han inte var den bästa föräldern. Inom 

familjen förekom mycket våld och kränkningar. När Viola var 14-15 sa hennes pappa ”Ah, 

men Viola, du ligger ju bara där på sängen och låter killar knulla dig.’ Då var jag oskuld.” 

Viola kände sig kränkt av detta. Pappan höll hårt på det yttre och när hon började stå på egna 

ben och inte längre var ”fina flickan” ökade konflikterna och när hon var 19 år blev hon 

utslängd från hemmet. Viola var stolt över sin pappa när han berättade för henne att han var 

stolt över att hon gått sin egen väg. ”Det gjorde mig stolt, att han släppt bilden över den han 

tycker att jag ska vara, han ser mig.” Viola har nu daglig kontakt med sin mamma men när 

pappan ringer undviker hon att svara och de har ingen sund relation. I nära relationer ger 

Viola mycket av sig själv. Hon är väldigt lojal, prioriterar sina nära vänner högt och ställer 

alltid upp för dem. Hon söker bekräftelse hos andra, både i skolan, arbetet och hos vänner 

fram till hon känner sig trygg i relationen. I sociala situationer är Viola bra på att anpassa sig 

efter omgivningen men behåller en viss integritet. Hon försöker anpassa sig så att hon alltid 

framstår som duktig. Hon är väldigt hårt i sin bedömning av vad som är tillräckligt bra, ” Vad 

jag än gör så kan jag alltid göra lite bättre”. Hon har god insikt i sin egen kapacitet och sätter 

kraven högt då hon anser att hon ska klara av dem. Viola ser sig som överdrivet 

ansvarstagande, mycket för att vänner säger att hon är det. Hon blir stolt över sig själv när hon 

presterar och när hon kan ställa upp för andra människor. Viola anser sig själv vara lite 

annorlunda än ”medel Svensson” då hon tack vare sin uppväxt kan se saker från olika 

perspektiv. Hon anser sig ha bra självförtroende men dålig självkänsla vilket hon inte tror är 

så vanligt. Hon ser sig även som annorlunda för att hon endast jämför sig själv med sig själv 

och inte med andra. 
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5 Analys  

Vi kommer i följande kapitel tematiskt analysera intervjuerna vi tagit del av utifrån tidigare 

beskrivna teorier i syfte att senare kunna besvara vår frågeställning; ”Hur påverkas en 

människa av att växa upp med missbrukande föräldrar och kan den individen bli till en icke 

avvikande samhällsmedborgare”?   

Utifrån Goffmans
61

 teori om det dramaturgiska vardagslivet samt Cooleys
62

 teori om 

individen och samhället kommer vi lyfta fram det organisatoriska perspektivet på familjen och 

dess påverkan på individen. Cooleys teorier om hur ett Jag skapas använder vi för att lyfta 

fram betydelsen av medmänniskor för våra intervjupersoner då de utvecklades. Woititz
63

 

följer de andra teoretikerna som en rödtråd genom analysen då hennes teorier tangerar de 

andra teoretikernas åsikter i stor utsträckning. Med hjälp av Becker
64

 vill vi lyfta fram hur 

den allmänna samhällssynen och sociala kontrollmekanismerna påverkat våra 

intervjupersoners utveckling i både positiva och negativa bemärkelser.  

5.1 Att bygga en självbild  

Ett av de första mönstren som framgick av våra intervjuer var att samtliga intervjuade ansåg 

att deras missbrukande förälders beteende var ett beteende de själva inte ville ha. Alla 

människor formas och börjar utveckla sitt Jag och sin självkänsla som barn. Föräldrarna är, 

för det mesta, de som uppfostrar barnen, de som barnen kan ty sig till för att få närhet och 

trygghet. Föräldrarna är även de barnen kan imitera, de som visar barnet vad det innebär att 

vara människa och att umgås med andra. Men vad sker då ens föräldrar, de första 

förebilderna, inte liknar andra föräldrar och inte ger den trygghet ett barn eftersträvar? Våra 

intervjupersoner vände sig till den andra föräldern, till sin farmor eller vännernas föräldrar för 

att skapa sig en uppfattning om hur människor bör bete sig. Merparten av de vi intervjuade 

insåg runt åtta-tio års ålder att deras föräldrar var annorlunda, de insåg att andra människor 

inte uppskattade deras beteende och att föräldrarna betraktades som vad Becker
65

 skulle 

benämna som avvikare. Desto äldre barnen blev desto tydligare blev detta, Anna berättar 

under intervjun att hennes barndomsvän inte fick lov att leka hemma hos henne och det är 
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bara en av sanktionerna som intervjupersonerna utsattes för på grund av deras förälders 

avvikande beteende. Sanktionerna de utsattes för från samhället berodde egentligen inte på 

dem som individer utan berodde på att de tillhörde en familj som ansågs som avvikande.  

En sak vi uppmärksammade som var genomgående för alla intervjuerna var att de tillfällen då 

intervjupersonerna sa att de är stolta över sig själva är då de presterar och uppfattas som 

duktiga av personer i deras omgivning. Mia berättar att hon uppfattas som snäll och hjälpsam 

av sina vänner och My att hon är stolt över sig själv då hon lyckas nå mål hon satt upp. 

Woititz
66

 har såsom åsikt att barnet skapar en uppfattning om sig själv utifrån sina föräldrars 

signaler om vad som är bra och vad som är dåligt. Föräldrarnas godkännande var ofta 

bristfällig och otillfredsställande vilket leder till att barn till missbrukare i vuxen ålder 

värderar andras godkännande och bekräftelse högt. De intervjuade berättar att de sökte mer 

bekräftelse från andra då de var yngre men även idag är det viktigt för dem hur de blir 

uppfattade. För att använda Cooleys
67

 begrepp spegeljaget kan vi se att intervjupersonerna i 

enlighet med hans teorier, som stämmer in på merparten av alla människor, hela tiden söker 

bekräftelse hos andra för att kunna förbättra sig själva. En individ kan aldrig vara helt nöjd 

med sitt Jag och genom att få bekräftelse från omgivningen kan självkänslan stärkas då 

individen får bekräftat att andra uppfattar henne så som hon själv vill bli uppfattad.  

Viola, var en av de intervjuade som blev mobbade under skoltiden, hon blev utpekad som 

avvikare i skolan men detta var en omedveten handling då hon själv inte förstod vilka sociala 

reglerna hon bröt mot, hon säger under intervjun följande; ”eftersom jag har blivit mobbad så 

har jag ju i väldigt stora omgångar känt att jag förstår uppenbarligen inte sociala koder”. 

Den sociala kontrollmekanismen i en skolklass är hård, barn håller hårdare på regler än vissa 

vuxna och pekar snabbt ut avvikare i klassen både högt och tydligt så Viola hade en officiell 

status som avvikare genom hela grundskolan. Hon säger att hon inte identifierade sig själv 

med rollen som avvikare utan präglades av oförstående, där hon hela tiden försökte anpassa 

sig till den nuvarande situationen genom att imitera de runt omkring henne. Detta sitter kvar i 

vuxen ålder, hon beskriver sig som en kameleont, som anpassar sig och döljer sidor av sig 

själv beroende på situationen. Viola beskriver att hon har en låg självkänsla vilket enligt 

Cooley
68

 kan bero på att hon ständigt känner sig oförstådd. Eftersom hon inte kunnat få en 
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bekräftelse på varför hon var avvikande så var det svårt att utveckla ett stabilt Jag med en bra 

självkänsla.  

Flertalet av intervjupersonerna berättar att de hade hårda krav på hur de skulle vara och bete 

sig för att uppfattas som ”normala” och duktiga när de var barn. De säger att deras 

missbrukande förälder höll hårt på kraven de skulle leva upp till. Elin var aldrig tillräckligt 

duktig på att sköta hushållet och Eva fick hårda straff om hon inte fick högsta betyg i skolan. 

Hur de än försökte så fick de alltid kritik av sina föräldrar och kunde, precis som Woititz
69

 

menar, aldrig nå upp till den förväntade nivån. Flera av de intervjuade berättar hur de sjönk i 

självkänsla var gång föräldern skällt på dem eller kallat dem fula ord. Elin beskriver hur hon 

kände sig kränkt av sin mamma då hon kallade henne ful och sa att hon förstörde hennes liv. 

Detta var något Elin tog till sig, sa mamman att hon var ful och förstörde hennes liv så var det 

sanningen. Cooleys
70

 spegeljaget ger en god förklaring på hur detta kan ske. En person med 

låg självkänsla tar lätt till sig starkare individers åsikter om dem själva och blir till vad de 

anklagar dem för att vara, deras självuppfattning skapas genom den inbillade reflektionen från 

åskådarens ögon. Här rör det sig även om ett maktperspektiv, föräldrarna hade mycket makt 

över sina döttrar och familjens resurser och utövade den makten till fördel för sig själva. 

Föräldrarna förväntar sig ett visst beteende från sina barn och införde sanktioner om de avvek 

från detta beteende. Ninas mamma låste exempelvis in Nina på hennes rum för att hon ville att 

Nina skulle vara hemma. Beteendet familjen förväntade sig var inte alltid samma som 

samhället ansåg som konformt men barnen följde oftast reglerna från hemmet då det gav flest 

och störst konsekvenser att motsäga sig.  

Detta kan vi även analysera med hjälp av Cooleys
71

 teorier om hur det egna Jaget utvecklas. 

Intervjupersonerna har byggt upp sitt Jag i mötet med sin familj. Det har, i enlighet med 

spegeljaget växt fram baserat på de erfarenheter de gjort, de interaktioner de upplevt och 

genom den förståelse de fått för individer i deras omgivning. Samt vilken imaginär bild de 

målat upp inom sig angående vad andra anser om dem. Den sociala världen bygger, enligt 

Cooley
72

, på att kunna fantisera sig in i en annan persons perspektiv och därigenom delta som 

individ. Perspektivet våra intervjupersoner fått inpräntat från barnsben är deras föräldrars. 

Kraven de ansåg de skulle leva upp till baserades på tidigare erfarenheter och reaktioner från 
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andra, det vill säga från deras förälder. Jaget kommer från den kontext som den empiriska 

erfarenheten ger till individen kombinerat med imaginära bilder och efterhand som 

intervjupersonerna blev äldre och började interagera med andra människor utanför familjen 

skapade de sig erfarenhet baserat på relationer med andra än föräldern. Denna erfarenhet har 

för vissa av dem betytt att de minskat på sina krav, Viola berättar; ”Jag har nu efter en väldigt 

sund och lång relation förstått att jag duger även om jag inte anstränger mig jämt”.  

5.2 Att ständigt spela teater 

När vi under intervjuerna talade om olika roller intervjupersonerna tog på sig som barn insåg 

vi fort att de alla hade någon form av roll att spela. De beskriver hur de använde olika 

rolltagande som kunde växla beroende på situation och scen men gemensamt var att de alla 

hade ett ständigt rolltagande även inom familjen. Hemmet, som för många är en plats för 

avkoppling och återhämtning blev för våra intervjupersoner en plats för ett konstant 

framträdande. Hemmet förvandlades till vad Goffman
73

 benämner som främre regionen där 

fasaden hela tiden skulle upprätthållas och endast det egna rummet där barnen kunde vara 

ensamma blev en återhämtningsplats, en bakre region. Mia beskriver hur hon iscensatte rollen 

som extra mamma för sin lillebror, att hon anpassade allt hon gjorde för att han inte skulle ta 

skada av mammans missbruk. Viola höll hårt på både hövlighetsnormen och 

anständighetsnormen då hon exempelvis valde att sitta på sitt rum och läsa istället för att titta 

på TV om hon visste att hennes pappa kunde höra ljudet från TV:n. Ingen av de vi intervjuade 

sa direkt att det var ett medvetet rolltagande de använde sig av hemma utan uttryckte att det 

framförallt handlade om överlevnadsstrategier vilket också är en form av framträdande.  

Intervjupersonerna beskriver hur de höll omvärlden på avstånd hela tiden och tillät sällan 

någon utanför familjen att ta del av deras familjehemlighet. Även inom familjen höll de vi 

intervjuade andra människor utestängda från deras inre. Nina höll hårt på fasaden för att 

hindra sin mamma från att ta del av hennes bakre region och uttryckte sig på följande sätt: 

”När jag var liten så kändes det som att allt hon tog på blev skit och hon skulle inte få göra 

det med det lilla jag kände och tänkte som var mitt.” Hon höll hårt på sin personliga fasad, 

höll sin mamma på distans och hade konstant ett inövat framträdande för att hindra sin 

mamma att få insikt i hennes privatliv. 
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5.3 Att känna skam över sin familj 

I alla intervjuerna framkom det att de intervjuade skämts över sitt hem och situationen där, 

vilket gjorde att de undvek att ta med vänner hem. Tea berättade hur hon undvek att ta med 

vänner hem för hon ville inte riskera att mamma skulle skälla på henne; ”Jag vågade aldrig ta 

med någon hem för tänk om mamma skulle börja gorma och skrika”. Huset utgjorde en fasad 

som stred mot den fasad barnen ville visa upp gentemot sina vänner. Huset och familjens 

medlemmar kunde enligt Cooley
74

 bidra till att barnen kände sig dömda av andra och gjorde 

att deras självkänsla sjönk i mötet med andra individer då de, i enlighet med spegeljaget, 

inbillade sig hur individerna de mötte bedömde dem negativt.  

Gemensamt för de intervjuade var att de värnade om hur de framstod inför andra. Den 

personliga fasaden var viktig för dem som barn, både deras egen och den fasad deras föräldrar 

visade upp. My skildrar hur hon skämdes över sin mamma om hon kom på besök på 

fritidsgården eller i skolan; ”Det var alltid pinsamt när mamma kom till fritidsgården, hon 

hade fula kläder och kunde inte uppföra sig [---]då behövde hon inte ens va full”. Mia 

beskriver hur hon skämdes över att familjens ekonomiska situation gjorde att hon inte kunde 

vara som andra barn och upprätthålla den fasaden hon ville. Hon, liksom My, skämdes över 

familjens brist på resurser som exempel mat och nya kläder men i ett försök att skydda 

familjen talade de aldrig om detta. Skammen baserades mycket på att de vi intervjuade kände 

att deras familj bröt mot den sociala standarden som barnen uppfattade var det konforma 

levnadssättet. Detta medförde, i enlighet med Cooleys
75

 tankar, en känsla av skam och smärta 

då deras självkänsla skadades genom att de upplevde att vännerna skapade en icke önskvärd 

bild av dem. Denna skam påverkade även valet att inte ta med vänner hem.  

5.4 Att skydda sin familj 

Medlemskapet i familjen som organisation är ett ofrivilligt medlemskap
76

 men då barnen föds 

in i familjen och familjära band utvecklas så skapas känslan av tillhörighet som gör att 

medlemmarna även i utsatta situationer försöker skydda familjen och hålla de regler som 

gäller då det kommer till att lämna ut information om familjen. 

Nina var ett av de barn som undanhöll sitt inre och spelade en konstant roll inför sin mamma 

men de var samtidigt en del av ett team. Nina höll hårt på den dramaturgiska disciplinen inför 
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andra människor, bland annat inför socialen då de gjorde en utredning av hemmet där Nina 

valde att ljuga och berätta att allt stod bra till hemma för att inte riskera att lämna ut sin familj. 

Viola och hennes mamma höll också hårt på den yttre fasaden, de hade ett välplanerat och 

strukturerat framträdande som iscensattes när de var i sociala miljöer med pappan. Allt för att 

publiken inte skulle få del av den mörka hemligheten som missbruket utgjorde. ”Jag skämdes 

och ville inte att nån skulle få veta hur det var hemma” berättade Elin och det kan ses som en 

personlig överlevnadsstrategi i enighet med Goffmans
77

 teamframträdande. Viola ingick i ett 

team, med sin mamma men även som individ, hon var förvissad om att det verklighetsintryck 

hon gav var det enda rätta och förträngde delar av sig själv för att alltid kunna upprätthålla 

framträdandet. Hon berättar bland annat så här; ”jag visste inte hur jag skulle berätta 

någonting som jag själv avsåg vara normalt”. Liknande berättelse gav Eva, familjen 

upprätthöll alla sociala koder och regler gentemot utomstående. Eva skildrar hur hon aldrig 

kunde erkänna att något var fel hemma hos henne för hon passade inte in i mallen som ett 

”problembarn”. Framträdandet som används för att skydda familjen kan vi även koppla till 

Woititz
78

 tankar om att barn till missbrukare ofta använder sig av vita lögner för att skydda 

familjen och sig själv. 

My berättade att hon uppmuntrades hemifrån att stå på egna ben och säga vad hon tycker och 

tänker. Hon kom från en, enligt Cooley
79

, icke- konform familj där individualism värderades, 

detta påverkade troligtvis hennes inställning till att inte behöva skydda familjen. Flertalet av 

hennes vänner kom från liknande hemförhållande så teamframträdande blev irrelevant då alla 

i området kände till de mörka hemligheterna. Hon ingick inte i team med sin familj när det 

kom till att upprätthålla fasaden och behövde därför inte använda sig av lögner för att 

bibehålla den. My kände större tillhörighet till sitt gäng och fritidsgården än till familjen 

vilket bidrog till att hon anammade de normer och regler som fanns där snarare än inom 

familjen. Hon fick en tillhörighet till två olika organisationer där hon värdesatte den frivilliga.  

Vad som ofta skadade våra intervjupersoners framträdande, både de individuella och de i 

team, är de övriga teammedlemmarna då i högsta grad den missbrukande föräldern. I alla 

intervjuerna kunde intervjupersonerna lätt ta sig till minnes tillfällen då de skämt över sina 

föräldrar. Genomgående var att de skämdes då det visats utåt att fasaden och den personliga 

fasaden de visat gentemot sina vänner inte gav en korrekt bild av dem. Ann berättar om ett 

                                                 
77

 Goffman, 2009, s. 126f 
78

 Woititz, 1990, s. 60 
79

 Cooley, 1967, s. 232ff 



42 

 

tillfälle detta skedde: ”Då pappa skällde ut folk. Han kunde ge sig på vem som helst; 

expediter, lärare, myndighetspersoner men även kompisar”. Här beskriver hon hur fasaden 

brister och hur hon inte kan göra något åt det. Hon kunde inte dölja misstaget och rätta till 

framträdandet.  

5.5 Att presentera sig i ett socialt sammanhang 

Intervjupersonerna berättade att de på olika sätt skiljt sig från mängden på grund av deras 

hemförhållande. Mia, Eva och Viola blev mobbade, Nina berättar att hon var en enstöring, 

och Ann kände sig som om hon hade en hemlighet hon dolde för världen. Att vuxna barn till 

missbrukare ser sig själva som annorlunda är enligt Woititz
80

 ett vanligt karaktärsdrag precis 

som att de gissar sig till vad som är normalt då de inte har lärt sig det hemifrån. I vuxen ålder 

väljer Nina, precis som flera av de andra vi intervjuade, att mestadels observera andra 

människors beteende innan hon ger sig in i ett socialt sammanhang. Detta beteende är enligt 

Woititz
81

 vanligt bland vuxna barn till missbrukare, då de inte vet hur de ska bete sig i en 

social situation. Det är även ett normalt beteende för alla människor enligt Cooley
82

, då han 

menar att alla individer alltid anpassar sig till de runt omkring för att uppnå konformitet. Den 

som skiljer sig från gruppen kan uppleva starka känslor av skam och förödmjukelse vilket 

våra intervjupersoner vill, och ville, undvika. Det är även en del av Goffmans
83

 framträdande, 

vi väljer hur vi vill presentera oss inför andra, vilken fasad som ska uppvisas och vilka 

personlighetsdrag som ska döljas. Att dölja det icke konforma skyddade intervjupersonerna 

från att bli betraktade och stämplade som avvikare. Hos några av dem var exempelvis grannar 

och klasskompisars föräldrar medvetna om att barnens föräldrar var avvikare. 

Intervjupersonerna blev då falskt anklagade för att även de var avvikare, trots att de inte brutit 

mot några av samhällets regler och normer.  

Flera av de vi intervjuade berättade att de i vuxen ålder kan gå tillbaka till sina 

barndomsroller, främst om de hamnar i situationer där de känner sig otrygga. Elin säger bland 

annat; ”jag har fortfarande en clown inom mig som kommer fram ibland, speciellt när jag är 

osäker”. Detta överensstämmer med Goffmans
84

 tankar kring att en individ, för att 
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upprätthålla sin karaktär, tar till sig rolltagande och framträdanden som den genomfört 

tidigare.   

Överlevnadsstrategier intervjupersonerna använde sig av när de var yngre blev något som 

följer dem genom livet. Det blev till en del av deras personlighet. Under intervjuerna nämner 

de flertalet gånger att deras uppväxt har gjort dem till dem de är idag, de har ett invant 

mönster och interaktionssystem de använder sig av i diverse sociala situationer och kan själv 

isolera och benämna detta beteende. Detta är drag i deras personlighet som de själva kopplar 

samman med sin uppväxt och menar är bestående hos dem oberoende situationen.  

Dock är de motsägelsefulla, Nina säger följande när hon berättar om hur hon beter sig i en 

social situation med nya människor; ”I alla sociala situationer känner jag mig till en början 

väldigt obekväm, speciellt om jag inte känner någon, men så fort jag fått kontakt med EN 

person så beter jag mig som vad jag tror förväntas”, liknande uttryck använder Viola; ”Jag är 

kameleonten. Jag anpassar mig väldigt mycket till min omgivning”. Viola och Nina är inte 

ensamma om att uttrycka att de anpassar sig efter situationen, samtliga intervjupersoner gav 

likande svar då vi frågade hur de beter sig i en social interaktion med flera människor. Detta 

går hand i hand med Cooley
85

, vi förändras ständigt som personer, vårt jag är i ständig 

utveckling och vi blir till genom betraktarens ögon.  

5.6 Att följa sitt samvete  

Alla vi intervjuade säger att de på ett eller annat sätt känner sig annorlunda jämfört med 

andra, om än inte alltid, vilket Woititz
86

 menar är typiskt för ett vuxet barn till en missbrukare. 

Viola och Eva gör det som passar dem istället för att följa reglerna och säger att de tror de är 

lite friare än många andra genom att de inte rättar sig i ledet. De, liksom My, är bekväma med 

vem de har blivit och skäms inte om de bryter mot sociala regler, såvida det inte går emot 

deras eget samvete eller moral. De är vad Cooley
87

 skulle beskriva som lätt icke-konforma 

med rebelliska impulser att gå sin egen väg. Känslan av att inte alltid göra som alla andra kan 

vara, som det visar sig hos intervjupersonerna, upplyftande och stärkande för deras 

självkänsla.  

My berättar under intervjun om att fritidsledarna betalade vissa av hennes utflykter för att hon 

skulle få följa med; ”De sa aldrig det till mig, för då hade jag avstått, där fanns en stolthet, 
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jag tar inte emot välgörenhet”. Att ta emot pengar från någon annan gick emot hennes 

moraliska principer även om det innebar att hon inte kunde följa med på utflykterna. Att gå 

emot sina egna moraliska regler och sitt samvete är något som Cooley
88

 beskriver som 

moraliskt självmord och hos My är det tydligt att hon följde sitt eget samvete även om det 

ibland kunde få negativa konsekvenser. My, liksom Eva och Viola uppmuntrades hemifrån att 

inte alltid rätta sig i ledet och att våga stå för vem de är, även om det inte alltid uppskattades 

av föräldrarna när de stod upp gentemot dem. Känslan av vad som är rätt och fel bottnar 

mycket från värderingarna som skapas i hemmet och de tre intervjupersonerna menar att det 

är något positivt de fått med sig från barndomen.  

5.7 Att ingå i relationer 

Enligt Woititz
89

 får barn i en missbrukarfamilj aldrig en sund relation till föräldrarna, detta 

påverkar i sin tur barnets sätt att hantera sina relationer som vuxen. Eftersom de aldrig upplevt 

en sund relation som barn har de inget att referera till då de ingår i en relation, menar Woititz. 

Flertalet av de vi intervjuade håller med i detta påstående och ser vi till Goffman
90

 är det svårt 

att spela en roll där aktören inte kan imitera någon annan. Samtidigt utsätts de för andra 

relationer än med de från föräldrarna där de hade möjlighet att uppleva eller se hur en relation 

ska vara.  

När vi under intervjuerna frågade om de intervjuade är överdrivet lojala i en relation fick vi 

blandade svar. De flesta berättar att de anser sig vara lojala mot sina vänner men bara om 

vännerna förtjänar det. Flera av dem berättade att de var mycket mer ”dumlojala” som yngre 

då de ofta kände att de var tvungna att ställa upp för sina vänner även om vännen behandlade 

dem illa. Att vara lojal mot sina vänner grundas i att man kan känna sympati för den andra 

personen. Cooley
91

 framhåller att sympatin styr den sociala utvecklingen hos en individ och 

våra intervjupersoner visar idag stor sympati för de individer de tycker om vilket tar dem 

framåt i sin sociala utveckling. Det kan i vissa fall grundas i ett själviskt tänkande där 

intervjupersonerna har något att vinna på att ställa upp för den andre personen i relationen. 

Elin säger följande; ”Jag är väldigt hjälpsam och mår bra av att hjälpa andra”. 

Intervjupersonerna har något att vinna genom att visa sympati, de vinner bekräftelsen som de 
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inte fick från sina föräldrar och detta är, enligt Cooley
92

, ett själviskt drag, även om de inte 

genomför handlingarna ur ett medvetet själviskt perspektiv.  

5.8 Sammanfattning av analysen 

Gemensamma mönster som fann att finna hos de intervjuade utifrån deras livsberättelse är att 

de under barndomen påverkades av fler faktorer än föräldrarnas missbruk. Ann, Mia, Nina 

och My hade föräldrar som separerade och både Ann och Mys mamma blev tillsammans med 

en ny man som även denne missbrukade. Ann levde i en osäkerhet med en känsla av att 

föräldrarna inte brydde sig om henne vilket bidrog till en känsla av skam något som flertalet 

intervjupersoner instämmer i. Samtliga av de intervjuade undvek att ta med vänner hem då de 

skämdes över situationen där eller var rädda för att den missbrukande föräldern skulle bete sig 

illa. Ann och Mia blev båda placerades i fosterhem vilket vi tror påverkade deras upplevelse 

av sin barndom. Merparten av de vi intervjuade hade höga krav på sig hemifrån vilket ledde 

till ett ökat ansvarstagande hos dem. Fysiskt och psykiskt våld förekom ofta i de flesta 

hemmen vilket bidrog till en rädsla för föräldern där flera av dem anpassade sig efter denne 

för att undvika att göra henne eller honom upprörd. Flertalet av intervjupersonerna har själva 

testat olika droger och druckit alkohol i olika stor utsträckning. Mobbing har varit ytterligare 

en faktor som tre av intervjupersonerna nämner då de talar om faktorer som påverkat dem och 

deras självbild under barndomen. Avsaknaden av vänner och ett socialt samliv har de känt 

bidragit till hur de beter sig idag och hur de upplever att de blir bemötta av andra. Att My och 

Mia växte upp i fattigdom nämner de som ytterligare en påverkan. Bristen på resurser från 

hemmet, brist på mat och kläder nämner de som en viktig faktor i deras syn på sin uppväxt.  

Faktorerna som påverkar våra intervjupersoner idag skiljer sig lite från vad som påverkade 

dem under barndomen. Några av intervjupersonerna har sporadisk kontakt med båda 

föräldrarna medan andra undviker sin missbrukande förälder helt. Eva och Tea har båda 

föräldrar som tagit sig ur sitt missbruk och har etablerat en stadig och bra kontakt med 

föräldern nu i vuxen ålder. My har haft ett uttalat drogmissbruk och även flertalet av de övriga 

intervjupersonerna har testat droger i olika utsträckning. Elin hamnar återkommande i 

dysfunktionella relationer med partners som missbrukar och Ann berättade att hon numera har 

en stadig relation med en icke missbrukare, något hon inte haft under tiden då hon själv drack 

alkohol. Flera av intervjupersonerna beskriver sig som lojala vänner som värderar sina nära 

relationer högt. De berättar att de har svårt att utveckla nära relationer men då de väl blivit 
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bekräftad i relationen känner de trygghet och uppskattning. Dock säger både Nina och Eva att 

de undviker nära relationer i så stor utsträckning det går då de finner dem krävande. My 

upplever att hennes uppväxt påverkar sättet hon är som mamma och gör vad hon kan för att 

undvika att hennes barn ska drabbas av fattigdom. Flera beskriver att de har höga krav på sig 

själva men att de arbetar aktivt för att bli fri från prestationsångest. Flertalet av 

intervjupersonerna beskriver hur de känner sig annorlunda gentemot andra människor då de 

har en annan erfarenhet än merparten av svenskar.  
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6 Diskussion  

I kommande kapitel tar vi upp frågor vi har kommit att diskutera under analysens gång. Vi 

inleder med avsnittet ”Kan vi placera intervjupersonerna i en mall” där vi diskuterar 

möjligheterna till generella slutsatser baserat på en faktor i uppväxten. I andra delen 

diskuterar vi vad ordet normalt står för i sociala sammanhang för att i tredje delen komma in 

på om terapi har haft någon påverkan på våra intervjupersoners historia. I fjärde delen 

bollar vi med begreppet förlorad barndom där vi diskuterar olika vinklar på vad som kan få 

en individ att förlora barndomen. I sjätte delen tar vi upp vad som hänt med 

intervjupersonerna nu i vuxen ålder då det kommer till rolltagande och självkänsla för att 

sedan avsluta diskussionen med en diskussion kring de teorier vi använt oss av.  

6.1 Kan vi placera intervjupersonerna i en mall? 

Under arbetets gång har vår förståelse för intervjupersonerna utvecklats. Vår syn på den 

existerande forskningen och synen på vad en normal uppväxt är har utvecklats. Vi har haft 

otaliga diskussioner med varandra, med vänner och familj om vad det är som gör en uppväxt 

normal men desto mer vi diskuterar ämnet desto osäkrare blir vi. Vi har valt att analysera 

livsberättelserna efter befintliga teorier som har använts för att beskriva mänskligt beteende i 

över 108 år (Cooleys bok publicerades första gången 1902). Att vi kan analysera intervjuerna 

utifrån dessa ”normaliserande” teorier tyder på att de intervjuade är, i otaliga avseenden, 

väldigt ”normala”. Woititz försöker i sina populärvetenskapliga teorier hävda motsatsen. Hon 

målar upp en unik livssituation som barn till missbrukare ska passa in i men vår verklighet är 

den att väldigt många fler än barn till missbrukare går att passa in i hennes mall. Hennes mall 

har tagit avstamp, även om hon inte nämner det själv, i befintliga teorier som används för att 

beskriva det vardagliga sociala livet och interaktioner människor emellan. Att vuxna barn 

söker bekräftelse, att de inte vet vad som är ”normalt”, att de anpassar sig efter andras 

beteende. Detta är något alldagligt och inte unikt för barn till missbrukande föräldrar. Att hon, 

och stora delar av den tillgängliga forskningen, gör allt de kan för att passa in människor i 

mallar där individer enkelt kan förklaras med ett antal kriterier är väldigt naturvetenskapligt 

där lagbundenhet eftersträvas och allt ska kategoriseras och placeras in i fack för att enkelt 

kunna beskrivas
93

. Men vi människor är komplexa varelser. Vår frågeställning ter sig omöjlig 

att ge ett korrekt svar på just av denna anledning, för vad som påverkat dig påverkar inte mig 

på samma sätt. Vi använde i intervjuerna Woititz tretton punkter för att se om de vi 
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intervjuade stämde in på Woititz hårda mall och vi fick blandade resultat. I bilaga ett är 

svarsmallen för samtliga intervjupersoner med och den varierar väldigt i vem som svarar vad. 

Två av de intervjuade svarade Ja på merparten av frågorna och gemensamt för dessa två är att 

de båda kände till begreppet ”Vuxna Barn” och känt att de genom att läsa om begreppet fått 

mer förståelse för sina egna känslor. Vi tror att genom att läsa om hur man ”ska” vara så är 

det lätt att ta den mallen till sig och finna en trygghet och något som kan förklara och sätta ord 

på ens annars komplexa känslor i förhållande till sin uppväxt. Det visar på att andra 

människor upplever ting på samma sätt som en själv och att jag som individ inte är totalt 

avvikande utan ingår i en specifik grupp. De kan genom att se sig själv som ett Vuxet barn 

skapa sig en naturlig plats i samhället och därmed bli del av ett makroperspektiv. Att det är 

något några av våra intervjupersoner tar till sig är uppenbart och väldigt självklart sett till 

arbetet i helhet. Vi söker alla en plats där vi passar in.  

6.2 Vad är normalt? 

Ett problem vi stött på under vårt arbete är att definiera begreppet Normal. Woititz använder 

det upprepade gånger, Becker använder sig av icke avvikande vilket är ett annat ord med 

liknande innebörd. I Ben Furmans
94

 populärvetenskapliga bok tas det upp många exempel på 

hur en människa kan vända något negativt till att bli något positivt. Han beskriver berättelser 

från människor med en traumatisk uppväxt som idag lever ett välfungerande liv utan 

traumatiska inslag. Vi kan dra många paralleller från livsberättelserna vi fick del av med de 

berättelser han beskriver vilket ytterligare stärker vår tro på att människor inte behöver bli 

avvikande vuxna bara för att de hade en traumatisk uppväxt. För att bli en avvikande 

samhällsmedborgare, det vill säga, onormal medborgare, krävs att någon annan betecknar dig 

som avvikare. De flesta av våra intervjupersoner berätta att de uppfattade sig själva som 

annorlunda och samtidigt nämner de att de inte vet vad som är normalt. Frågan är då om 

någon vet vad som är normalt? Desto mer vi diskuterar ordet desto mer komplext blir det. Vad 

vi insett hos de vi intervjuade, och i diskussioner oss emellan är att det vi själva tror är 

onormalt är det vi väljer att dölja. Intervjupersonerna ansåg att deras hemsituation och deras 

familj avvek från det normala och därför hemlighöll de familjen genom exempelvis att inte 

bjuda med vänner hem och på olika sätt dölja det avvikande i offentliga sammanhang.  

Intervjupersonerna berättade att de som barn följde reglerna hemifrån då det är där det ger 

störst och flest konsekvenser att motsäga sig dem. De regler som följdes i hemmet kanske inte 
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är de samma regler som andra barn brukar följa. Vilket ytterligare bidrog till att de kände sig 

avvikande. De flesta av våra intervjupersoner hittade andra människor att imitera. I vissa 

familjer hade de en icke missbrukande förälder och i andra fall fann de någon utomstående att 

ha som förebild. Detta skapade troligtvis ett annat regelverk att följa än det i hemmet. Ett 

regelverk som kanske är mer välfungerande ur ett makroperspektiv och som gick bättre ihop 

med de generella normerna inom samhället. Genom att leka hemma hos vänner, att studera 

deras familjer och relationer fick de intervjuade en känsla som dels stärkte deras egen 

avvikande självkänsla. Men gjorde att de lättare kunde imitera andra, vilket i sin tur ledde till 

att de inte längre betraktades som avvikande. Här hittar vi andra faktorer som spelar in utöver 

familjen sedd ur ett mikroperspektiv, mobbning är en av dem. De av våra intervjupersoner 

som inte hade vänner att leka med, hade också svårare att hitta någon annan att imitera. Men 

samtidigt i vår urvalsgrupp föll det sig att två av tre intervjupersoner som blev mobbade hade 

föräldrar med god ekonomisk status och mycket affärskontakter vilket ledde till att socialt 

uppträdande i form av bordsskick, ordningshållande, artighet etc. lärde de sig hemifrån. Den 

tredje intervjupersonen som blev mobbad flyttade till fosterfamilj där hon lärde sig sociala 

regler, och fick se hur en relation ser ut mellan två icke missbrukande individer. Där är 

återkommande bidragande faktorer som inte berör missbruket som påverkar våra 

intervjupersoner i hur de uppförd sig och hur de blivit idag. De är en del av ett större 

sammanhang där samhället regler, normer och medlemmar påverkar den enskilda individen i 

nästan lika hög grad som hennes familj.  

6.3 Har terapi påverkat individerna berättelse?  

Flertalet av de vi intervjuat har genomgått någon form av samtalsterapi. Att de genom terapin 

har fått möjlighet att reflektera över sin livshistoria tror vi påverkat historien de valde att 

berätta för oss. Självdistans till sin egen historia, användning av vissa begrepp och ett 

distanserat förhållningsätt gör att vi får höra en annan livsberättelse från de intervjupersoner 

som genomgått terapi än de som inte gjort det.  

Några av våra intervjupersoner som genomgått terapi har kommit i kontakt med begreppet 

Vuxna barn genom terapin och vill kanske inte identifiera sig med begreppet, då det kan 

vända det positiva till något negativt. Intervjupersonerna har i terapin blivit inplacerade i en 

specifik grupp som ska stämma in på en specifik mall, som de själva inte identifierar sig med. 

Bland våra intervjupersoner såg vi flera som lyckats göra sin uppväxt till en positiv 

erfarenhet. Vi fick höra deras framgångsberättelse och då kan det vara rent kränkande att bli 
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inplacerad i en mall som hänvisar till att du ska vara ”onormal”. Merparten av de vi 

intervjuade berättade vad vi uppfattade som en framgångshistoria. De verkade inte 

skuldbelägga sig själva för deras avvikande uppväxt, vilket vi tror påverkar deras sätt att 

berätta. Hade de haft en tragisk berättelse med skuldkänslor över deras beteende hade 

historian varit vinklad åt ett negativare håll, det oavsett om de genomgått terapi eller inte.  

Att ha gått i terapi tror vi kan ha påverkat intervjupersonernas syn på sin situation och 

uppväxt. De har fått bearbeta uppväxten och har kanske därför en annan distans till sina 

känslor. Furman
95

 beskriver flera fall där individerna han intervjuat berättat att terapin gjort 

mer skada än nytta. Där de genom terapeutens frågor sett sin barndom ur nya synvinklar som 

gjort att de blivit bittra över uppväxten trots att de innan terapin, sett positivt tillbaka på 

barndomen. Psykoterapin är en av terapiformerna som hänvisar allt till barndomen och till 

vårdnadshavarnas bemötande av barnet. Den tar inte hänsyn till kringliggande faktorer som 

uppstått efter barndomsåren. Har intervjupersonerna fått distans till uppväxten och inte är 

bittra över den så kan det göra mer skada än nytta om terapeuten försöker hänvisa allt som 

skett till föräldrarnas omhändertagande. Merparten av våra intervjupersoner har gått i 

samtalsterapi, gemensamt är att de gick i terapi i relativt ung ålder, några redan som barn. Och 

då är det klar, att diskutera det som sker i barndomen när barndomen ligger nära till hands är 

inte unikt för psykoterapin. Har intervjupersonerna genomgått en kognitiv beteendeterapi så 

lär de sig hantera känslorna här och nu. Om de genomgick den som barn så var det 

barndomens känslor som hanterades. Merparten av intervjupersonerna berättade att terapin 

har hjälp dem, att de fått större insikt i varför de är som de är och det ser vi som positivt. Vi 

tror att det har hjälpt dem att gå vidare och vända uppväxten till något som stärkt dem mer än 

sårat dem. Det har i alla fall påverkat deras livsberättelse som de delade med oss.  

6.4 Vad är en förlorad barndom? 

Det finns i samhället en väldigt normaliserad bild av vad barndomen ska innebära. Barn ska få 

vara barn hör man ofta men det är sällan detta definierats till något praktiskt. Flertalet av våra 

intervjupersoner upplevde att de inte fick lov att vara barn. Hemma fick de ta stort ansvar och 

många kunde inte ta hem vänner att leka med.  Deras liv var det som var normalt för dem, 

men i vuxen ålder anser de att deras barndom inte stämmer in i samhällets mall för en 

barndom. Men vad innebär det egentligen att vara barn? Att inte ha några vänner och inte 
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kunna leka tror vi påverkar förlusten av barndomen mer än att ta ansvar för hushållet. Det har 

påverkat de flesta av våra intervjupersoner och har gett olika konsekvenser. Att Viola kände 

sig oförstådd och att hon har en dålig självbild kan lika väl vara för att hon blev mobbad 

under större delen av sin barndom, det måste inte ha berott på faderns missbruk. Mobbningen 

som både hon, Eva och Mia upplevde har enligt dem alla haft konsekvenser för deras 

hantering av sociala relationer. Att leka och lära sig att umgås med andra människor på ett 

roligt sätt är utvecklande och stärkande för självkänslan. Att bli berövad på möjligheten att få 

leka har nog en väldigt stor påverkan i huruvida en individ upplever att de får vara barn. 

Speciellt i efterhand när normen säger att barn ska leka. Även den ekonomiska situationen i 

hemmen påverkade känslan av att förlora barndomen. My sa att hon ansåg att avsaknaden av 

pengar påverkade henne mer än själva missbruket i hemmet. Även Mia såg pengabristen som 

ett stort problem, då det hindrade henne från att vara som andra barn. De beskriver båda två 

att avsaknaden av nya kläder och möjligheten att delta i aktiviteter som andra barn gjorde 

påverkade dem. Känslan av ansvar och oro som kom från att öppna ett tomt kylskåp berodde 

på den ekonomiska situationen och bidrog till att flickorna tidigt tog på sig en vuxenroll och 

tog ansvar över familjens resurser.  

Intervjupersonerna berättade alla att de skämdes för sina föräldrars beteende, men vi funderar 

på om det är unikt för barn till missbrukande föräldrar. Det är vanligt för barn att anse sina 

föräldrar som pinsamma. Merparten av våra vänner som inte har missbrukande föräldrar 

skämdes över föräldrarnas beteende, främst under tonåren. Det tror vi är en vanlig del i 

barndomen som de flesta ungdomar upplever. Däremot uttryckte flera av de vi intervjuade att 

de var rädda för sin missbrukande förälder och det är något vi inte tror tillhör det normala. Att 

vara rädd för sin förälder är något vi tror skapar stora men hos barn. Ens förälder är någon 

som ska vara trygg och som ska finnas där för dig. Att inte kunna lita på den personen, att inte 

kunna komma hem och få lov att vara liten och trygg i famnen på sin förälder, det tror vi har 

påverkat mycket när det kommer till att förlora känslan av att få vara barn.  

6.5 Vad händer med rolltagandet och självkänslan efter barndomen? 

Under intervjuerna talade vi en del med intervjupersonerna om rolltagande och fick delade 

responsens på detta. I vuxen ålder säger de vi intervjuade att de inte använder sig av roller 

utan att det handlar om hur de är som personer och vilken sida av sig själv de väljer att visa 

upp i interaktioner med andra. Men det är just det Goffman menar som rolltagande, vi 

använder dem hela tiden utan att tänka på det. Alla använder sig av rolltagande oavsett om en 
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individ är uppvuxen i en dysfunktionell eller en funktionell familj. Så som någon vill bli 

uppfattad av andra är så som den framställer sig. Vi formar oss själva och skapar vår egen 

personlighet efter andra människors beteenden och personligheter. Sedan kan man ta ett aktivt 

val att antingen bli konform med gruppen eller avvika ifrån den. Vilket våra intervjupersoner 

gjorde, Ann säger bland annat att hon medvetet valt att i vuxen ålder ta på sig rollen som 

avvikare och gör medvetet tvärt emot vad normerna säger. Det innebär inte att en person 

spelar teater, det innebär att välja vilken del av sig själv de vill visa upp. Som Viola uttrycker 

det: ”En viss social mask har man alltid, oavsett om man pratar om vädret när man köper 

cigg […] ”  

Gemensamt för våra intervjupersoner är att de känner sig stolta när de får uppskattning och 

beröm för vad de presterat. Det är något som alla hade gemensamt oavsett bakgrund. Enligt 

vår egen erfarenhet tror barn ofta att deras föräldrar har högre krav på dem än vad som 

egentligen är sanningen. De är rädda att göra sina föräldrar besvikna om de inte lever upp till 

de inbillade kraven. Får barnet bekräftelse på att de uppnått kraven stärks de i självkänslan. 

Blir de istället bestraffade för att inte uppnått ett ouppnåeligt krav, känner de sig kanske 

otillräckliga och fortsätter upprätthålla höga krav på sig själva även i vuxen ålder. Det går att 

sänka kraven oavsett ens uppväxt. Intervjupersonerna kan ha påverkats extra mycket genom 

att föräldrarna inte har bekräftat dem under uppväxten. Föräldrarna hade stor makt över hur 

intervjupersonerna kände att de uppfyllde kraven som fanns. Även i vuxen ålder tror vi att 

många strävar efter att få sin förälders bekräftelse, även om föräldern kan projiceras till någon 

annan människa. Människor vill inte bryta sociala normer för att andra då kan tycka illa om 

en, att vara snäll och sympatisk kan få andra att tycka bra om en och är då i slutänden 

själviskt. Vi eftersträvar alla att bli omtyckta av någon, men de vi intervjuade har kanske ett 

extra stort behov av detta eftersom de inte fått den där ”ovillkorliga kärleken” från sin 

missbrukande förälder. Vi tror inte att några av våra intervjupersoner är medvetet själviska, 

utan hänvisar fortfarande till Cooleys sympatiska själviskhet som finns inneboende hos oss 

alla.  

6.6 Kan vi se framträdandet ur både ett mikro- och makroperspektiv?  

Vi har valt att använda oss av Goffman som en av våra två huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkter och har förhålls oss väldigt okritiskt till hans teorier i analysen. Men det är 

inte utan ett kritiskt förhållningssätt vi förhåller oss till den som helhet i arbetet. Kritik som 
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riktas mot Goffman som är relevant sett från vårt arbete är den från Alan Dawe
96

 som rör 

Goffmans syn på vårt Jag (se teoriavsnittet). I vårt arbete har vi märkt att våra 

intervjupersoner motsäger sig själva, där de dels säger att de utvecklat ett stabilt Jag som de 

hela tiden upprätthåller oberoende situation men de säger samtidigt att de anpassar sig efter 

omständigheterna. Kan det vara så att Goffman uppmärksammat denna dubbelhet och insett 

att vi trots ett konstant rolltagande bevarar känslan av att vi har ett stabilt och oföränderligt 

Jag? Cooley menar att vi hela tiden utvecklar vårt Jag och att vi är i en ständigt lärande 

process vilket gynnar den personliga utvecklingen men detta hindrar väl inte oss från att vara 

oss själva? En grund att stå på där varje individ känner att Jag är Jag tror vi finns. Våra 

intervjupersoner menar att de väljer att visa vissa sidor och dölja andra beroende på 

situationen. Att de alltid behåller en viss integritet och att de alltid är sig själva, för vem ska 

de annars vara? Vilket vi kan se som ett bevis på att Goffman syn på Jaget är av vikt för oss i 

detta arbete. Vidare kritik om riktats mot Goffman är den från Blumer
97

 som anklagar 

Goffman för att inte se till makroperspektivet. Den kritiken mot Goffman är relevant då vi 

studerat makroperspektivets inverkan på våra individers mikroperspektiv. Goffman går att 

applicera även på ett makroperspektiv. Oavsett i vilket perspektiv vi ser till ett socialt samspel 

så finns där ett konstant rolltagande. Våra intervjupersoner använde sig av rolltagande inom 

familjen, inför sig själva och inför samhället som stort. Rolltagandet inför samhället som 

makroperspektiv är nästan tydligare än det inom mikroperspektivet då det var där de 

intervjuade var räddast för att visa hur de verkligen hade det hemma. Våra intervjupersoner 

påverkades av större samhälleliga faktorer, dels sanktionerna de utsattes för men även av 

samhällets normer och regler i helhet och allt detta påverkade dem i deras rolltagande. 

Goffman visade sig därigenom väldigt användbar för oss i vår studie. Vi valde att se till hur 

intima relationer påverkar individen i större sammanhang. Hur familjens avvikelser fick 

betydelse för den enskilda individen då hon mötte samhället. Vi utgick från människor som 

ingick i team med en gemensam historia, vilket är Goffmans utgångspunkt i 

teamframträdande där han ser ett team som något varande med både en bakgrund och en 

framtid inom teamet.  
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7 Reflektioner 

Några reflektioner vi gjort i efterhand angående vårt arbete är bland annat att vi har 

uppmärksammat ett ämne som vi tror kommer undersökas närmre av forskare i framtiden. Det 

är ett vanligt förekommande fenomen som behövt mer uppmärksamhet. Anledningen till att vi 

anser att det kräver vidare forskning är dels då det är ett väldigt vanligt med denna typ av 

uppväxt och dels då vi fann ett stort intresse från intervjupersonerna själva att bidra till en 

utvecklad forskning. Forskningen kring ämnet är bristfälligt med snäva val av representanter 

och vi tror att detta är något som uppmärksammas och kommer ändras.  

Något som kan ha påverkat vårt resultat är att vi använde oss av en narrativ metod, där det är 

viktigt att lyssna till hur intervjupersonens berättelse framställs. Vi lyssnade till 

intervjupersonerna berättelse och likställde i viss grad den med deras livserfarenheter. De vi 

intervjuade som genomgått terapi skapar genom terapin en ny berättelse. En berättelse de har 

diskuterat och reflekterat över i samtal med terapeuten. Vad vi får i intervjun är deras 

återskapade berättelse som intervjupersonerna är trygga med att framföra. Det påverkar vårt 

arbete och kan dels ha genererat mer ingående och reflektiva svar då intervjupersonerna själva 

funderat över våra frågor i samband med terapi. Det kan även ha gett svar där 

intervjupersonen döljer den spontana reaktionen på våra frågor, då den först måste reflektera 

över hur svaret ska passa in i den färdig konstruerade historian.  

Vad som också kan ha haft stor påverkan är storleken på vårt arbete. Det är en liten uppsats 

med endast åtta stycken intervjupersoner och fyra teorier. Fler intervjupersoner som 

analyseras med hjälp av ytterligare teorier hade utvecklat vårt arbete och gjort det möjligt för 

mer generella slutsatser. Hade vi däremot haft färre intervjupersoner hade vi tydligare kunnat 

analysera deras livsberättelse på djupet och fått ut en tydligare detaljering av vad som 

påverkat just den intervjupersonen. Några av intervjuerna var upp mot fyra timmar långa och 

vårt begränsade utrymme räckte inte till för att återge och analysera allt de berättade trots att 

det hade varit väldigt intressant.  

Den stora frågan är, har vi lyckats uppfylla vårt syfte? Vi har gett en bred bild utifrån våra 

intervjupersoner livsberättelser på hur en individ påverkas av sin uppväxt med en 

missbrukande förälder. Vi har lyft fram flera olika faktorer som påverkat individen sett till 

självkänsla, självuppfattning och rolltagande både sett till ett mikro- och ett makroperspektiv. 
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Vi har lyft fram familjen som en mindre organisation som verkar i ett större samhälleligt 

perspektiv och konsekvenserna detta ger för organisationens medlemmar. Genom det känner 

vi att vi uppfyllt vårt syfte och hållit en röd tråd hela arbetet igenom.  

8 Slutsats 

”Hur påverkas en människa av att växa upp med missbrukande föräldrar”? 

Vi fann att konsekvenserna av att växa upp i en familj där det förekommer missbruk av 

alkohol eller andra droger är omfattande. Våra intervjupersoner berättar bland annat om 

rädslan för sin förälders beteende då denne var påverkad. De beskriver hur de fick anpassa 

deras vardagliga liv utifrån den missbrukande förälderns humör. Några av de vi intervjuade 

berättade att de påverkades mer utav föräldrarnas ekonomiska situation än av själva 

missbruket. Andra berättade att det var förälderns aggressiva humör som påverkade mest, 

oavsett dennes berusningstillstånd. Gemensamt har varit att intervjupersonerna känner att de 

blivit tvingade att växa upp fortare än deras jämnåriga vänner på grund av förälderns 

missbruk. Det har inneburit ett större ansvarstagande och en ständig anpassning efter andra. 

Ytterligare påverkan är den från samhället i helhet. Sanktioner som satts in gentemot 

intervjupersonerna på grund av föräldrarnas avvikelser där intervjupersonerna själva inte 

ansvarade. Mobbning, möjlighet till att leka med andra barn och känslan av att ens familj inte 

följer samhällets normer, det tror vi, utifrån berättelserna vi tagit del av, har påverkat mycket. 

Konsekvenserna som vuxen var inte lika omfattande och våra intervjupersoner verkar i hög 

grad ha återhämtat sig från upplevelserna under uppväxten. De konsekvenser som de nu 

vuxna intervjupersonerna berättar om är både negativa och positiva. Bland annat så berättar 

flera av dem att deras uppväxt stärkt dem, att de genom den erfarenheten nu klarar av mer än 

de tror de gjort annars. De negativa konsekvenserna som framkom ur berättelserna är att de 

har svårt att etablera nära relationer, flera av intervjupersonerna beskriver att de har svårt att 

lita på andra människor och att de ställer  

”… kan den individen bli till en icke avvikande samhällsmedborgare”?  

Utifrån vår undersökning har vi bevisat att det uppenbarligen är fullt möjligt att bli en 

fungerande samhällsmedborgare precis som de som inte vuxit upp i ett hem med missbruk. 

Våra intervjupersoner är som de flesta andra, de arbetar, studerar, ingår i vänskaps- och 

kärleksförhållande, vissa dricker alkohol, andra gör det inte. Några har lätt för att få vänner, 
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andra inte. Några anser sig själva som ganska icke avvikande i samhället, men vissa andra 

tycker de faktiskt är avvikande. Svaren vi har fått är ytterst individuella och kan inte placeras 

och passa in i någon redan utskuren mall för allmänheten. Att dra en generell slutsats går inte, 

då vad som är ett avvikande beteende ligger i betraktarens och utförarens ögon. Dock har vi i 

vår undersökning kommit fram till att våra intervjupersoner kan placera in i mallen för 

”normala” samhällsmedborgare baserat utifrån deras egen uppfattning.  
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Bilaga 1  

 

 Ann Elin Eva Mia My Nina Tea Viola 

Gissar sig till vad som är normalt? Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Svårt att fullfölja ett projekt? Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej 

Ljuger då det är lika lätt att tala 

sanning? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej 

Dömer sig själv utan förbarmande? - Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Svårt att ha roligt? - Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Tar sig själv på mycket stort 

allvar? 

Ja Ja Nej Ja - Nej Nej Nej 

Problem med nära relationer? Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej 

Överreagerar på förändringar? Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Söker ständigt godkännande och 

bekräftelse? 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

Uppfattar sig själv som 

annorlunda? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Extremt ansvarstagande eller 

extremt oansvarig? 

- Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja 

Extremt lojal även mot de som inte 

förtjänar det? 

- Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

Impulsiv? Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 
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Bilaga 2 

Intervjuguiden 

Inledningsfrågor:  

1.   Vilket år är du född? 

2.  Hur ser din vardagssituation ut Bor du själv eller tillsammans med partner? Har du 

barn som bor hemma hos dig? 

3.  Vad har du för sysselsättning? Arbete, studier eller annat?) 

 

Att vara barn i en missbruksfamilj  
 

1. Hur skulle du beskriva din uppväxt? 

 

2. Berätta hur din familjesituation såg ut när du var yngre (hade du syskon, Levde 

du med både mamma och pappa osv.)  

3. Hade du regler som barn, i så fall vilka? (ex tider, matvanor, leka med kompisar, 

hushållssysslor)  

 

 

När du upptäckte att din förälder missbrukade:  

 

1. Kommer du ihåg när du först insåg att din förälder uppträdde berusad? Hur 

gammal var du då? 

2. Vad missbrukade han/hon? 

3. På vilket sätt påverkades din familj av att mamma/pappa missbrukade? 

a. Hade det någon påverkan på vanor och rutiner inom familjen?  

b. Hade det någon påverkan på det känslomässiga klimatet inom familjen? 
 

4. Fanns det något du tvingades avstå från som barn på grund av din 

mammas/pappas missbruk? 

5. Vilka uttryck tog sig hans eller hennes missbruk? Kan du beskriva en typisk 

situation som du minns från barndomsåren?  
6.  Kan du ge ett exempel på hur du reagerade när din förälder var 

berusas/påtänd? 

7. Tror du att du förändrades som person efter att du upptäckt att din förälder 

missbrukade? Ge exempel.  

8. På vad sätt tror du att din förälders missbruk påverkade dig?  

a. Är det något du reflektera över någon gång? 

  

Relationen/Familjen:  

1. Kan du beskriva relationer mellan dig och din missbrukande förälder när du var 

liten?  
2. Har du någon gång känt dig kränkt på grund av denne?  Om ja: Kan du beskriva 

en situation? 

3. Hur såg familjens sociala umgänge ut?  

a. Var missbruket dolt för omgivningen? 
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b. Upplevde du att umgänget blev begränsat på grund av din förälders 

missbruk? Kan du ge ett exempel?  
 

4. Det finns forskare som beskriver att barn till missbrukare ofta tar på sig olika roller, 

ex den som alltid hjälper till, clownen, bråkstaken, den duktige ect  

Är det något som du känner igen? Intog du själv dylika roller som barn?  

c. I skolan?  
d. I hemmet?  

e. Bland jämnåriga vänner?  

5. Hände det att du skämdes du över dina föräldrars beteende?  

f. Kan du i så fall beskriva en situation då du skämdes?  

6. Hände det att du skämdes du över situationen i ditt hem?  

g. Ge ett exempel?  

7. Berättade du för någon om situationen hemma? Med vem och hur mycket`? 
 Det finns ett påstående i nutida forskning att barn som växer upp med missbrukande 

föräldrar använder vita lögner för att skydda föräldrarna och att det ofta det beteendet 

sitter i så att barnet ljuger där det är lika enkelt att tala sanning Är det något du kan 

känna igen dig i? ge ett exempel.  

 

8. Kan du berätta om ett tillfälle när du kände dig stolt över dina föräldrar?  

  

Livet idag som vuxen  

 

1. Vilken typ av kontakt har du med dina föräldrar idag?  
2. Påverkar din förälders missbruk dig idag? Om ja, på vilket sätt? 

3. Vad har du för inställning till alkohol/droger idag?  

4. I vilken utsträckning dricker du alkohol/använder du droger? 

5. Bor du samman med partner som använder alkohol/droger? 

6. Har du upplevt att du behövt hjälp för att bearbeta din barndom?   

 Vem vände du dig till? 

 Hur ser du på den hjälp du fick?  

 Vad har hjälpen inneburit för dig?  

7. Kan du ge ett exempel på hur du beter dig i en social situation (ex en fest, jobb 

möte, familjemiddag)  

8. Kan du ge exempel på hur du upplever nära relationer?  

9. Har du olika roller (se fråga 4 relationer/familj) i hemmet/jobbet/bland vänner 

ect?  

10. Om du ser tillbaka till fråga 7 i delen Relation/familj, kan detta stämma in på dig 

nu när du är vuxen? Kan du ge ett exempel i så fall?  

11. Har du upplevt att det kan vara svårt att avgöra vad som är ett ”normalt” beteende 
i sociala situationer?  Hur skiljer det sig från när du var liten respektive nu som 
vuxen? 

12. Dömer du dig själv hårdare än nödvändigt? Känner du att du räcker till? Ge 

exempel.  

13. Kan du i olika situationer slappna av och ”bara vara dig själv”? Ge exempel. Om 

du svarar nej, hur ser du på andra som gör det? 

14. Söker du ofta godkännande och bekräftelse hos andra? Kan du ge ett exempel? 
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15. Är du överdrivet ansvarstagande eller överdrivet oansvarig? Hur ser du själv på 

dig och hur tror du dina vänner ser på dig? 

16. Är du envist lojal, även mot dem som inte förtjänar det?  

17. Är du väldigt impulsiv? Ge exempel.  

 
Sambandet mellan då och nu  

1. Hur tror du att din uppväxt har påverkat dig som vuxen sett till, dina 

förhållanden, jobb, fritid, barn, vänner ect? Ge exempel 

2. Upplever du att du blivit/blir dömd av andra pga. din förälders missbruk?  
3. Händer det att du ser ner på dig själv pga. din uppväxt?  

4. När känner du dig stolt över dig själv? 

5. Uppfattar du dig själv som annorlunda? Kan du beskriva den känslan? 

6. Känner du dig bekvämare om/när du umgås med andra som vuxit upp i liknande 

situation som dig jämfört med om/när du umgås med personer utan 

missbrukande föräldrar? 

7. Blir folk förvånade när du berättar att din förälder missbrukar/missbrukat? Ge 

exempel gärna från något tillfälle där du berättat för någon som känner dina 

föräldrar och då de inte känner dem.  

WOITITZ’s kriterier för ett ”vuxet barn” 

1. Gissar du dig till vad som är normalt? 

 2. Har du svårt att fullfölja ett projekt?  

3. Ljuger du när det vore lika enkelt att tala sanning?  

4. Dömer du dig själv utan förbarmande? 

5. Har du svårt för att ha roligt?  

6. Tar du dig själv på mycket stort allvar? 

 7. Har du problem med nära relationer?  

8. Överreagerar du på förändringar som du inte kan kontrollera? 

 9. Söker du ständigt godkännande och bekräftelse från andra?  

10. Uppfattar du dig själv som annorlunda? 

11. Är du extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga?  

12. Är du extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det?  

13. Är du impulsiv? 

 

 


