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Förord 
Vi vill först och främst tacka våra intervjupersoner för att de haft förtroende för oss och delat 

med sig av sina erfarenheter. Utan er hade denna uppsats inte blivit gjord. 

Det har varit en otrolig påfrestning för våra familjer då vi skrivit dag och natt, vi vill därför 

tacka dem som stått vid vår sida och fått oss att kämpa. 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare för gott bemötande och hjälp i vår 

uppsatsskrivning samt Pia som gav oss hjälp trots egen brist på tid. 

 

Sist men framförallt inte minst vill vi tacka varandra för tålamod, inspiration, förståelse och 

därmed för ett gott samarbete. 

 

Tack! 

Jenny Kjellsdotter och Clara Käll 
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Sammanfattning 
Att växa upp med förälder/föräldrar som har alkoholproblem kan leda till att man som barn 

inte får sina behov tillgodosedda, vilket betyder bristande anknytning. Genom att inte få dessa 

behov tillgodosedda resulterar det i en brist på väl fungerande inre arbetsmodeller som 

påverkar utveckling av grundläggande självkänsla. Brist på självkänsla beskrivs intimt hänga 

ihop med bristande tillit till sig själv och beskrivs vara det som även påverkar tilliten till andra 

människor. Att växa upp med otrygghet i form av oförutsägbarhet, svikna löften och bristande 

respons på känslor som beskrivs prägla en familj med alkoholmissbruk, leder det till och 

formar barnets erfarenheter. Otrygga erfarenheter ses till viss del som formativa för senare 

upplevd trygghet i vuxen ålder. Att inte känna sig trygg i sig själv har medfört problem i 

relationer och ses skapa svårigheter i livet.  

Tillit upplevs vara något som är positivt i livet då det gör livet enklare. Det upplevs som 

något som andra har mer av tillskillnad från intervjupersonerna.  Det beskrivs som att tilliten 

till andra blivit bättre i vuxen ålder. Denna utveckling har startats i någon form av 

självreflektion kopplad till mognad, hjälp utifrån, eget föräldraskap samt utbildning. De har 

funnit egna strategier för att hantera den egna bristen på tillit. Att se och förstå egna 

svårigheter har fört dem vidare i livet, till ett större förtroende för sig själva och andra. 

Sammanfattningsvis har personerna i denna studie en närliggande form av partikulär tillit som 

präglas av en misstro gentemot andra människor. Detta handlar om att de fortfarande har 

svårigheter att lita på sig själv och känna sig trygg inombords. 
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1) Inledning och bakgrund 
”Jag längtar efter dig mamma. Du som finns bakom den konstiga rösten, de arga ögonen. Var 

är du? Det är i alla fall min födelsedag i dag” (Ur 13 åriga Lindas dagbok i Arnell & Ekbom, 

1994. s. 19). Barn till alkoholister blir svikna. Och de är ofta ensamma. Ensamma för att de 

inte tror att de har hjälp och stöd att tillgå från deras föräldrar eller andra viktiga personer. När 

ett barn växer upp med oro, förtvivlan, besvikelser och ensamhet blir det deras erfarenheter 

skriver (Arnell & Ekbom, 1994).  

Dagens forskning visar att alkoholbruket bland den vuxna befolkningen ökat senaste 

decenniet (Socialstyrelsen, 2008). Det innebär att fler barn blir tvungna att växa upp med 

förälder/föräldrar som har alkoholproblem. Hur många barn som växer upp i sådana miljöer är 

svårt att fastställa då det beror på vart man sätter gränsen för när konsumtionen kan anses som 

problematisk (a.a.). Vissa beräkningar visar dock att det i Sverige kan finnas upp mot 200 000 

barn som lever med en vuxen som har alkoholproblem (Lagerberg & Sundelin; 

Socialstyrelsen, 2008).   

Barn till alkoholister har börjat uppmärksammats på senare år men det innebär inte att vi 

alltid ser dem. Missbruket är ofta en hemlighet inom familjen, något man inte pratar om, 

barnen får därför ingen bekräftelse på sina upplevelser och känslor. Detta gör att det blir svårt 

att bearbeta upplevelser och traumatiska händelser inom familjen (Frid & Hansen, 1995). 

Dessutom kan missbruk i familjer påverka möjligheterna för barnet att utvecklas (Bengtsson 

& Gavelin, 2004). Det är inte bara drickandet i sig som är det som är skrämmande i dessa 

familjer, utan detta leder till att det ofta blir mer konflikter i form av otrevlig stämning, 

instabilitet och att ångestnivån blir högre. En förälder med alkoholproblem är inte ständigt 

berusad utan detta sker ofta i olika perioder, därmed är det ofta oförutsägbart. För barnet leder 

detta ofta till att de får svårigheter med att lita på människor (Frid & Hansen, 1995).  

Det går inte att ge barn till missbrukare en generell beskrivning. Men det är inte svårt att 

förstå att det blir belastningar och skador för barnet i dessa miljöer. På grund av tystnad, 

isolering av känslor och framför allt ständiga besvikelser kan man tänka att det inte är 

ovanligt att tilliten till vuxna försvinna. Känslan av att inte vara så viktig och värdefull präglar 

barnets uppväxt och följer det upp i vuxen ålder. Bengtsson & Gavelin (2004) skriver att det 

vuxna inte fick som barn, saknar de som vuxna. Detta handlar många gånger om 

relationsproblem som ofta har sin grund i bristande tillit och dåligt självförtroende. Enligt 

tillitsforskningen har tillit till andra människor beskrivits som en viktig faktor för t ex 

välbefinnande och social gemenskap (Uslaner, 2002). 
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Tidigare forskning har visat betydelsen av att kunna känna tillit till andra. Hur denna tillit 

utvecklas kan vara beroende av barndomens erfarenheter. Vi vet att barn riskerar att hamna i 

skymundan i en familj där alkoholmissbruket dominerar. Detta tänker vi kan leda till att 

barnet får svårigheter med att utveckla tillit till andra människor. Det blir därför intressant att 

ta reda på om denna avsaknad finns och hur en eventuell saknad av tillit kan påverka 

relationer till andra senare i det vuxna livet.  

Syfte 
Vi vill undersöka hur vuxna barn som växt upp i en familj med alkoholmissbruk upplever 

tillit till andra människor samt om de tror att det finns ett samband mellan uppväxten och 

bristande tillit till andra människor.  

Frågeställningar 
1. Hur upplever intervjupersonerna sin egen och andras tillit till människor?  

2. Hur upplever intervjupersonerna att uppväxten påverkat tilliten? 

Disposition 
Under denna rubrik kommer vi att redogöra för uppsatsens disposition.  Vi börjar det första 

kapitlet inledning och bakgrund med inledande diskussion, problemformulering och syfte, 

detta följer sedan till begreppsdefinitioner som förklarar de centrala begreppen i uppsatsen 

samt dispositionen för detta arbete. Vidare leder det första kapitlet bakgrunden till tidigare 

forskning där vi presenterar vilka karaktärsdrag ett barn som växer upp i en familj med 

alkoholmissbruk kan få senare i livet, hur uppväxtförhållanden kan påverka tilliten samt vad 

tillit beskrivs vara. Här redovisas även de teoretiska perspektiv vi använt för det resultat vi 

analyserar.  

I det andra kapitlet redovisar vi Metoden för uppsatsen, vi presenterar vald 

forskningsmetod, urvalet vi använt, tillvägagångssätt, intervjuernas struktur och 

litteratursökning som vi gjort samt olika metodologiska reflektioner. I kapitel tre följer en 

sammanfattning och presentation av resultatet som vi delat upp i teman som leder till analysen 

för tidigare sammanställt material från intervjuer vi genomfört. Analysen genomförs med 

hjälp av de valda teoretiska perspektiven som delas upp under huvudrubrikerna som 

presenteras i resultatet. Sist i kapitlet kommer vår avslutande diskussion där vi lyfter fram en 

kort beskrivning av resultat och besvarar uppsatsens två frågeställningar samt diskussion av 

uppsatsens rimlighet gällande de slutsatser vi fört fram i analysen. Avslutningsvis redovisar vi 

de referenser och bilagor, bestående av intervjuguide och informationsbrev till informanterna. 
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Ansvarsområden i uppsatsen 
Denna uppsats har skrivits i ett mycket nära samarbete mellan författarna. Däremot har 

huvudansvaret mellan olika avsnitt delats upp, framförallt i metod delen som Clara har 

ansvarat för, medan Jenny ansvarat för Resultat och analys. I inledning och bakgrund har 

ansvarsfördelningen skiftat. Jenny har ansvarat för avsnittet om hur tilliten kan påverkas, 

inledning och anknytningsavsnittet. Clara har ansvarat för avsnittet om vuxna barn till 

alkoholmissbrukare, den grundläggande tilliten samt begrepps definitioner. Avsnittet om 

partikulär/ generell tillit har bägge författarna ansvarat för. Avslutningsvis har en uppdelning 

gjorts i sammanfattning och diskussion samt i de bilagor som gjorts, Clara har haft ansvaret 

för intervjuguiden och diskussion och Jenny har haft ansvar för informationsbrev och 

sammanfattning.  

Begreppsdefinitioner 
ACoA 

- Adult Children of Alcoholics- svensk översättning : Vuxna barn till alkoholister.  

ACoA är en frivilligorganisation där människor med gemensamt förflutet kan söka 

gemenskap. Föreningen anordnar dagliga träffar där olika teman som rör en uppväxt i en 

dysfunktionell familj tas upp. ACoA:s filosofi är uppbyggt kring principen ”hjälp till 

självhjälp”. Verksamheten baseras på de tolv stegen och de tolv traditionerna. Denna filosofi 

är förslag till program för personligt tillfrisknande.  

De tolv stegens innebörd är att ständigt sträva efter djupare förståelse genom att tillämpa 

dessa steg i sitt liv. Målet är att ta en dag i taget för att lösgöra sig från det förflutna och lära 

sig att acceptera och älska sig själv. De tolv traditionerna är riktlinjer och hjälpmedel för att 

främja harmoni och tillväxt inom gruppen då sammanhållningen beskrivs vara beroende av att 

de följer traditionerna (ACoA).  

 

Missbruk 

Det är svårt att entydigt definiera och dra gränser mellan bruk och missbruk. Ett missbruk för 

en person behöver inte vara det för en annan. Hansen (1995) ger följande definition av 

missbruk:   

Det existerar ett missbruksproblem när bruket av berusningsmedel verkar störande på de uppgifter och 
funktioner som ska fullgöras i familjen samt att det belastar och inverkar negativt på de känslomässiga 
banden mellan människor (s. 25).  
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Bengtsson & Gavelin (2004) definierar missbruk till följande: ”Missbrukare är en människa 

som gång på gång hamnar i plågsamma situationer på grund av sitt drickande- men ändå 

fortsätter” (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

Dessa definitioner kommer dock inte att belysas i vårt arbete då vi inte är ute efter att söka 

reda på omfattningen av föräldern/föräldrarnas missbruk. Vår utgångspunkt är undersöka det 

vuxna barnets upplevelse av hur de blivit påverkade av förälderns alkoholmissbruk.  

Tillit 
Det finns ett stort antal definitioner av tillit. Johansson (2009) skriver att tillitsbegreppet 

tolkas olika av forskare och att innebörden i ordet tillit förändrats. Han menar att vi gått från 

innebörden att tillit varit något man omedvetet får eller ger till att tilliten i dag är vi förväntar 

oss att få eller kräver att få. Johansson kritiserar tillitsforskningens försök att mäta tilliten hos 

medborgare, han menar att man inte med säkerhet kan veta vad det är man mäter (Johansson, 

2009). Svårigheten inom den kvalitativa forskningen är den att en personlig övertygelse 

byggd på en bestämd verklighetsuppfattning kan vara svår att skapa, och den kan inte heller 

beordras fram (Rothstein, 2003). Den tillgängliga kvalitativa forskningen om social tillit 

återfinns ofta i djupt liggande föreställningar som kan ha grundats tidigt i barndomen hos 

individerna eller vara resultatet av formativa erfarenheter (a.a.).  

Piotr Sztompka (1999) definition av tillit ”Trust is a bet about the future contingent actions 

of others (s.25), har översatts av både Rothstein (2003) och Blennberger (2009) ”Tillit är en 

förhoppning av andra aktörers framtida pålitlighet” (Rothstein 2003, s.111), ”Tillit är en 

förväntansfull inställning till andra människors framtida handlingar”(Blennberger, 2009, 

s.21). Rothstein och Blennberger ser Sztompkas definition som en satsning med ett moment 

av risktagande samt att innebörden gör tilliten till något sårbart och osäkert, något som 

påverkas och är beroende av andras handlingar (Blennberger, 2009; Rothstein, 2003). 

Lögstrup (1994) ger tillit en mer metaforisk innebörd:  

”att det handlar om att utlämna sig själv och att ge något av sitt liv i den andres hand” (s.49). 

 

Vuxna barn till missbrukare/alkoholister  

Bengtsson och Gavelin nämner en definition av vuxna barn till missbrukare i kapitlet om 

missbrukets konsekvenser för barnen: ”att vara vuxet barn till en missbrukare innebär att vara 

sårbar som ett barn”. De nämner även att vara barn till en missbrukare förser en också med 

resurser som man skall ta tillvara på i vuxen ålder (Bengtsson & Gavelin, 2004). Janet Woititz 

(2002) förklarar att vuxna barn till alkoholister saknar de färdigheter som behövs för att klara 
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ett normalt vardagsliv. Detta baseras på att barn till alkoholister inte får lära sig desamma som 

andra barn när de växer upp (a.a.). 

Vi har valt att definiera vuxna barn till missbrukare till dem som är vuxna idag, men att de har 

växt upp med en eller flera föräldrar med någon form av alkoholproblematik. Dessa ”vuxna 

barn” har idag försonats med sitt ursprung och är medvetna och kan reflektera kring sin 

uppväxt.  

Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskriver vi vad en uppväxt i en familj med alkoholproblem kan leda till i 

vuxen ålder. Detta avsnitt följer sedan till en studie om hur familjeomständigheter kan 

påverka tilliten.  

Vuxna barn till alkoholister 
Vi har valt att intervjua vuxna barn till alkoholister. Det är därför intressant att presentera vad 

tidigare forskning visat kring de vuxna barnen. Janet Woititz presenterar i sin studie (2002) 

tretton olika karaktärsdrag som hon funnit typiska för barn till alkoholister senare i livet, så 

kallade vuxna barn (a.a.). Woititz poängterar att dessa karaktärsdrag även kan återfinnas bland 

de flesta barn som vuxit upp under andra dysfunktionella former (Woititz, 2002). Vi har 

framförallt funnit två karaktärsdrag som vi anser särskilt intressanta för vår studie då de 

beskriver svårigheter med det sociala samspelet. 

 
1) Vuxna barn till alkoholister gissar sig till vad som är normalt.  

2) Vuxna barn till alkoholister har svårt att fullfölja ett projekt.  

3) Vuxna barn till alkoholister ljuger när det vore lika lätt att tala sanning. 

4) Vuxna barn till alkoholister dömer sig själva utan förbarmande.  

5) Vuxna barn till alkoholister har svårt att ha roligt.  

6) Vuxna barn till alkoholister tar sig själva på mycket stort allvar.  

7) Vuxna barn till alkoholister har problem med nära relationer. Vuxna barn till alkoholister 

har ofta svårt att knyta an och behålla sunda och nära relationer, hur gärna de än skulle vilja 

(Woititz, 2002). Att inte ha goda erfarenheter av att leva i en sund och nära relation dag för 

dag, gör det svårt för det vuxna barnet att skapa en sund relation till en annan människa (a.a). 

Den första och mest uppenbara anledningen är att de själva aldrig har upplevt en sund, intim 

relation. De bär med sig erfarenheterna av föräldrarnas relation samt det dåliga samspelet till 

föräldrarna (a.a.).  Rädslan för att bli övergiven är stor vilket hindrar utvecklingen av ett 
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förhållande och förhindrar varje möjlighet att i lugn och ro bygga upp en nära relation 

(Woititz, 2002). 

8) Vuxna barn till alkoholister överreagerar på förändringar som de inte har kontroll över. 

Barnet lär sig att bara lita på sig själv, eftersom det är omöjligt att lita på någon annan. Bristen 

på tillit till andra leder även till en känsla av osäkerhet inför förändringar som de inte har 

kontroll över (a.a.). 

9) Vuxna barn till alkoholister söker ständigt godkännande och bekräftelse. 

10)Vuxna barn till alkoholister uppfattar sig själva som annorlunda.  

11)Vuxna barn till alkoholister är extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga.  

12)Vuxna barn till alkoholister är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det.  

13)Vuxna barn till alkoholister är impulsiva (Woititz, 2002).  

 

Barn som växer upp med alkoholmissbruk i familjen får inte alltid liknande problem även om 

de haft en likartad hemmiljö (Lagerberg & Sundelin, 2008). Dock ses detta som en riskfaktor 

för den framtida utvecklingen. Problemen är inte heller specifika för barn till 

alkoholmissbrukare utan kan även omfatta andra dysfunktionella familjer (a.a.). Faktorer som 

påverkar utvecklingen är relaterade till kön, personlighet, temperament, reaktionsmönster vid 

påfrestning, påfrestande livsupplevelser under de första levnadsåren, tal- utveckling och 

kommunikationsförmåga (SOU, 1994). Även miljöfaktorer som låg social status, skilsmässa, 

bristande familjesammanhållning eller andra psykiska besvär hos föräldrarna spelar in 

(Lagerberg & Sundelin, 2008). 

Hur tilliten kan påverkas av omständigheter i familjen 
Vi vill ha en djupare förståelse för hur tilliten till andra människor kan påverkas. Vi har inte 

hittat någon studie som tagit upp missbruksproblematik hos förälder kontra tillitsproblem för 

det vuxna barnet, dock tror vi oss se liknande mönster i Bakers (2005) studie om 

skilsmässobarn, när det gäller besvikelser och ohälsosamma relationer under barndomen . 

En kvalitativ studie har gjorts på 38 vuxna som varit med om skilsmässa under sin 

uppväxt. Denna studie var utformad för att åtgärda brist på kunskap om barn som är med om 

skilsmässa och hur de senare i livet uppfattar effekterna av föräldrarnas svårigheter ha 

påverkat deras liv.  

Barn vars föräldrar skiljer sig lider känslomässigt och psykiskt, speciellt om det under en 

lång tid finns konflikter mellan föräldrarna skriver Baker (2005). Det kan handla om att den 

ena föräldern använder barnet emot den andre föräldern genom känslomässig manipulativt 
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beteende för att binda barnet till sig själv. Barnet kan på ett ohälsosamt sätt ta på sig skuld och 

även ta ansvar för förälderns känslor. Det beskrivs i studien att det finns tre nivåer av 

föräldrars skilsmässa. Kortfattat består dessa tre av mild, måttlig och svår skilsmässa. 

Av studien framkom att många av deltagarna led av dålig självkänsla, depression, 

alkoholproblem och bristande tilltro till sig själv och andra (vilket är det vi är intresserade av). 

Av dessa intervjuer framkom att 16 av 35 personer som intervjuats hade svårigheter med tillit. 

Bristande tilltro till andra människor var ett återkommande tema i intervjuerna. Intervju 

personerna uttryckte att de i vuxen ålder hade svårigheter att lita på dem själva eller på andra 

människor. En del av dem var kvinnor som hade blivit fråntagna deras pappor och beskrev att 

de i dag hade svårigheter att lita på att en man kunde älska dem. De förklarade detta med att 

om deras pappa (den första kärleken till en man) inte kunde älska dem så mycket att de 

stannade kvar i deras liv, hur skulle då någon man kunna älska dem (Baker, 2005). 

 En annan kvinna beskrev att hon kontinuerligt skapade konflikter i kärleksrelationer för att 

testa hur mycket en man kunde ta innan han lämnade henne. När han tillsist lämnade henne 

blev det en slutsats om att det alltid skulle hända. Alla män kommer att lämna henne precis 

som hennes pappa gjorde. Beskrivningen var att det startade när skilsmässan var ett faktum 

och hon inte längre fick lov att träffa sin fader, detta skrämde henne i relation till andra män 

(a.a.). Kvinnan beskrev att hon fortfarande tänker att hon ska bli lämnad i sina relationer och 

att hon testar dem tills att de gör det, resultatet är att hon i dag är skild och fortfarande har 

stora svårigheter att lita på män.  

En annan version av brist på tillit som framkom i studien var att ifrågasätta sin egen 

förmåga att tolka sin uppfattning om andra människor. Det handlade då om att en förälder 

lägger över sitt eget perspektiv på barnet gällande den andre föräldern, genom att tala om att 

den andre var elak, dålig, farlig eller på något sätt fick det att låta som att det var någon att 

frukta. Detta resulterade i att denna konflikt tillsammans med barnets egen uppfattning och 

vad de blivit intalade att tro, ledde till att de utvecklade en brist på tilltro till människor i 

allmänhet och till sin förmåga att fatta beslut. När de sedan förstod att de blivit manipulerade 

som barn och att det de blivit intalade inte var hela sanningen blev de ännu osäkrare på vem 

de skulle kunna lita på. En annan person förklarade att ett barn ska kunna lita på sina 

föräldrar. Det är föräldrarna som ska ge barn kärlek, omvårdnad och support. Att inte kunnat 

lita på sina föräldrar har lett till att denna person inte kunnat lita på andra människor och inte 

heller anförtro sig till andra (Baker, 2005).  

Baker (2005) menar att dessa resultat inte är förvånande då barnen har fått uppleva många 

trauman. Inte nog med att deltagarna upplevde förlust av en förälder de var även förbjudna att 
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sörja denna förlust eller dela sina tankar och känslor med framför allt den föräldern som var 

kvar (a.a.). 

 Teoretiska perspektiv 
Våra val av teoretiska perspektiv har gjorts utifrån att tillitsforskningen visar att tillit till andra 

människor skapas och utvecklas i det grundläggande samspelet mellan förälder och barn. Den 

grundläggande tilliten beskrivs kunna påverka tilliten till andra människor i vuxen ålder.  

Vi har därför valt att analysera vårt resultat utifrån anknytnings teori, grundläggande tillit och 

Uslaners teori om generell/partikulär tillit.  

Anknytningsteorin  
Anknytningsteorin är bred och innehåller många aspekter, vi har därför valt att fokusera på de 

delar som är relevant för vårt syfte. Vi kommer därför inte lägga vikt på att behandla de olika 

anknytningsmönstren som beskrivs inom anknytningsteorin, utan fokusera på vikten av 

anknytning och hur samspelet under barndomen påverkar det vuxna livets förmåga att känna 

tillit till andra människor. 

Anknytningsteorin har inriktning på känslor, förståelse och insikt som är typiskt för 

psykodynamiska teorier (Payne, 2008). Den beskriver vikten av den tidiga utvecklingen under 

barndomen, och att en bristande anknytning kan påverka senare relationer negativt samt 

medföra emotionella problem. En rapport har utförts av Cleaver, Unell & Aldgate (2009) som 

presenteras i Department of helth (2009). Denna forskning riktar sig till socialarbetare som 

arbetar med familjer. Den tar bland annat upp alkoholmissbruk hos föräldern och hur det kan 

påverka förmågan att tillgodose barnets behov.  

Forskning visar att om föräldern har omfattande egna problem påverkar detta förmågan att 

tillgodose barnets behov. I familjer med alkoholmissbruk råder det inte sällan enbart ett 

problem, utan kan även innefatta andra försvårande omständigheter. Alkoholproblem kan 

medföra andra svårigheter i form av mer konflikter som kan leda till våld och ofrivilliga 

separationer i form av t ex placering i fosterhem (a.a.). I många fall där föräldrarna har 

omfattande problem, skadas anknytningen då förälderns problem påverkar på hur väl de 

relaterar till barnet (Cleaver, Unell, Aldgate 2009). En förälder som har problem med alkohol 

kan hindra anknytningsprocessen då de inte är emotionellt närvarande för barnet. Det beskrivs 

som att när alkoholen skiljer föräldrarna från verkligheten resulterar det i att de negligerar 

deras egna och barnets psykologiska behov. Detta gör att barnet inte får sina behov 

tillgodosedda och påverkar därmed barnets inre arbetsmodeller som i sin tur kan ge 

konsekvenser för senare relationer (a.a.). Alkoholmissbrukets konsekvenser för barnets 
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utveckling beskrivs även i en rapport av Socialstyrelsen (1993:18). Denna rapport beskriver 

att i familjer med alkoholmissbruk råder det ofta en förnekelse av missbruket (a.a.). Detta kan 

hindra barnets utveckling eftersom barnet inte får respons och då inte heller tillgång till sina 

känslor. Konsekvensen av detta kan bli att barnen i vuxen ålder får svårt att bilda familj då de 

saknar egna referensramar (Socialstyrelsen, 1993). Detta tillsammans med andra 

omständigheter kan resultera i en ökad risk för att bli mer sårbar i pressade situationer även i 

vuxen ålder (a.a.) 

Det beskrivs som att barnets förmåga att hantera sin situation tillsammans med ålder, kön och 

individuell personlighet påverkar hur det blir senare i livet. Annan vuxen omsorgsperson som 

kontinuerligt finns till hands och som kan tillgodose barnets kognitiva och känslomässiga 

behov ses som skyddande faktor (Cleaver, Unell, Aldgate 2009). 

Anknytningsteorins grundare är den engelske psykoanalytikern Bowlby (1907-1990) som 

även samarbetade med Ainsworth (1913-1999). I anknytningsteorin beskrivs ett barns första 

tre år som mycket viktiga för dess fortsatta utveckling (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 

Risholm-Mothander, 2008). Bowlbys grundantagande var att ett barn behöver en kärleksfull 

och intim relation till sin primära vårdgivare (i fortsättningen förälder) som vanligtvis är 

modern eller ett moderssubstitut. Anknytningen mellan barnet och föräldern bygger på en rad 

faktorer. Relationen ska dels ha en varaktighet, inte vara utbytbar och kännetecknas av att 

både modern och barnet söker varandras närhet. Om en ofrivillig separation sker dem emellan 

blir känslan obehag och barnet som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd hos sin 

förälder. Kortfattat beskrivs relationen som att barnet söker anknytning och vårdgivaren ger 

omvårdnad (a.a.). Om Barnet får tillgänglighet i form av tröst och beskydd som han/hon 

behöver främjas anknytningen och kallas trygg anknytning. Får individen inte sina behov 

tillgodosedda kallas anknytningen otrygg (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-

Mothander, 2008).  

Anknytning spädbarn 
Enligt Bowlby skapar spädbarn inre arbetsmodeller om verkligheten (Perris, 1996). Dessa 

skapas genom erfarenheter med anknytningspersonen och ger modeller av andra och av 

självet (sig själv). Modellerna baseras på hur föräldern behandlar och uppmärksammar 

barnets behov samt hur barnet blir accepterat, vilket leder till ett utvecklande av självet. För 

att få den närhet som barnet har behov av tillskaffar sig barnet vissa anknytningsbeteenden. 

Det är beteenden som till exempel gråt, ilska eller att klänga på föräldern (a.a.). Det nyfödda 

barnet är beroende av sina föräldrar för sin överlevnad och använder sig av sina sinnen (syn, 
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hörsel, lukt, smak och känsel) för att lära känna igen sina föräldrar och sin återkommande 

omgivning. Successivt lär sig barnet att ett skrik leder till det resultat de vill ha. När barnet 

sedan vill ha sina behov tillgodosedda riktar de uppmärksamheten mot sina föräldrar. När 

barnet börjar ta sig fram på egen hand och börjar utforska omvärlden reglerar de avståndet till 

föräldrarna. Barnet använder då föräldrarna som en trygg bas att återvända till vid fara. När 

barnet börjar kommunicera, utforska omvärlden, bli mer sociala och vågar närma sig 

främlingar bildas fler arbetsmodeller om hur föräldern finns tillgänglig för barnet, genom 

detta finner barnet balansen mellan trygg och otrygg bas (Bowly, 1994). Om relationen till 

föräldrar och andra viktiga personer är positiv och överensstämmer med verkligheten får 

barnet inre arbetsmodeller som har positiv effekt för barnets samspel med omvärlden, detta 

innebär att de då kan tolerera negativa erfarenheter (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm- 

Mothander, 2008). Om de negativa upplevelserna istället tar överhand kan situationen istället 

bli problematisk. Barnet kan behöva anpassa sitt eget beteende efter vad som krävs för att 

föräldern ska acceptera barnet. Otrygga inre arbetsmodeller kan leda till negativt samspel med 

vuxna och jämnåriga vilket kan förstärka barnets föreställning om hur andra är (a.a.).  

Anknytning förskoleålder till tonår 
I fyraårsåldern har barnet lärt sig att den relation som finns med föräldern inte behöver vara 

lika fysisk i samma utsträckning som tidigare, däremot ersätts den ofta med andra relationer 

som vänner (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm- Mothander, 2008). Anknytningen i 

förskoleåldern och tidiga ungdomsår aktiveras då nya hot gör inträde i barnets liv, detta 

förklaras som att barnet blir mer socialt och umgås i olika sociala sammanhang som ökar 

risken för interpersonella (mellanmänskliga) hot och aktiverar då anknytningssystemet. I 

tonåren inträder individualisering och frigörelse. Det innebär att tonåringen nu kan välja i 

vilka situationer han/hon vill vända sig till föräldrarna. Finns en trygg anknytning till 

föräldern och tonåringens anknytningssystem är aktiverat betyder det att tonåringen inte 

behöver söka sig till dem utan litar på sig själv (a.a.). För att tonåringen ska kunna lita på sig 

själv krävs det att föräldrarna fortfarande visar barnet tydligt att det finns en trygg bas att falla 

tillbaka på om behov finns. Är anknytningen otrygg innebär det att tonåringen istället inte 

litar på sina föräldrars förmåga att hjälpa honom/henne. I förlängningen kan detta leda till att 

tonåringens känslor blir svåra att hantera och kan leda till ett utagerande eller destruktivt 

beteende (Perris, 1996; Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm- Mothander, 2008).  
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Anknytning i vuxenlivet  
Enligt Bowlby är människans inre arbetsmodeller från anknytningsrelationen aktivt under 

hela livet men påverkas av senare erfarenheter (Perris, 1996). De flesta individer byter i vuxen 

ålder ut deras anknytningsperson mot någon annan t ex en parrelation (a.a.).  

Bowlbys teori om anknytning är att den utgör en grundläggande drivkraft i barnets liv. 

Tidigare upplevelser av förlust av nära relation menar han kan påverka förluster senare i livet 

främst när det gäller reaktioner. Barn utvecklar förståelse i nära relationer, detta blir sedan 

barnets erfarenheter som kan påverka livet även i vuxen ålder (Payne, 2008). 

Fortsatt forskning om anknytningens betydelse 
Det beskrivs som att det i dag sker mycket snabb kunskapstillväxt just om anknytning 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm- Mothander, 2008). Bowlys teori om anknytning 

ligger till grund för vidare forskning och utvecklas allt mer av andra forskare (a.a.).  

Ainswort med kollegor beskrev förälderns lyhördhet som det allra viktigaste för att uppnå 

trygg anknytning, detta beskrivs ha bekräftats av ett stort antal studier (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm- Mothander, 2008)  

Payne (2008) skriver om Howes beskrivning av anknytningsteorin som handlar om den tidiga 

utvecklingen och relationen mellan barn och föräldrar. Denna teori är byggd på 

forskningsresultat och visar betydelsen av tidiga anknytningserfarenheter. Tillsammans med 

trygga och responsiva föräldrar (eller annan anknytnings person) bildas en viktig grund för 

senare social kompetens. Detta påverkar även de inre arbetsmodeller som bland annat består 

av hur personen upplever sig själv och andra människor samt relationer mellan sig själv och 

andra. De erfarenheter som utvecklas leder till förväntningar som formar en social verklighet. 

Det beskrivs som att vissa tidiga erfarenheter är formativa, med det menas att de är av speciell 

vikt för skapandet av fungerande relationer och lärande. Värme, ömsesidighet, stöd och 

trygghet är sådana kvaliteter som en fungerande relation består av. Detta påverkar sedan 

”självet” längre fram i livet (Payne, 2008). Ett barn som inte fått trygg anknytning får inte 

heller fungerande inre arbetsmodeller. Barn ses även ha olika temperament och personlighet 

som påverkar utvecklingen av samspel och sociala relationer (a.a.). Genom sociala situationer 

skapas och utvecklas inre arbetsmodeller om sig själv och hur världen fungerar, till exempel 

ser barnet hur andra människor reagerar på dem som i sin tur utvecklar en känsla av 

egenvärde och självkänsla. Detta är en början till utvecklingen av inre arbetsmodeller för hur 

världen fungerar (Payne, 2008). 
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Karlsson (2004) menar att anknytningen har betydelse för barnets framtida beteende i vuxen 

ålder (a.a.). Det har visat sig att barn med trygg anknytning anpassar sig bättre socialt, klarar 

sig bättre i skolan, har högre självkänsla och bryr sig mer om andra. En otrygg anknytning 

kan tendera till att ett barn blir mer aggressivt, klarar sig sämre i skolan samt uppvisar 

beteendestörningar av olika slag. Detta kan handla om att barnet t ex söker uppmärksamhet på 

ett överdrivet sätt (Karlsson, 2004). Forskningen har dock inte hunnit följa så många upp i 

vuxen ålder, det innebär att det fortfarande är antaganden, men att det finns kopplingar (a.a.). 

Grundläggande tillit 
Vi kommer nu att beskriva grundläggande tillit. Den grundläggande tilliten handlar i liknelse 

med anknytning om något som grundläggs tidigt i livet. Enligt Eriksons (1981) teori om 

grundläggande tillit så påverkas den av föräldrars emotionella närvaro och hur de svarar på 

barnets behov. Vi tänker att det därför finns en koppling mellan anknytningsmönster och 

utvecklingen av den grundläggande tilliten.  

Erik H Eriksons (1981) definierar tilliten som ett grundläggande fenomen som utvecklas 

under det första levnadsåret:  

”allmänt tillstånd av att man lärt sig att lita på att de utanförstående givarna finns kvar och är desamma och 

att man litar på sig själv och sina inre organs förmåga att klara av ens behov; att man kan anse sig själv så 

tillförlitlig att givarna inte behöver vara på sin vakt eller gå ifrån” (s.88) 

Erikson skriver att utvecklingen av en grundläggande känsla av tillit till själva tillvaron eller 

en känsla av misstro är beroende av erfarenheterna under det första levnadsåret samt att det 

påverkar det vuxna livet (Erikson, 1977; Karlsson, 2004). Erikson skriver att en misstro mot 

omvärlden påverkar förmågan att uppnå närhet till andra människor i vuxen ålder (Karlsson, 

2004).  

Göran Johansson studier om tillit har sin utgångspunkt i Erik H Eriksons psyksociala teori om 

den grundläggande tilliten. Den tidiga anknytningen och omvårdnaden beskrivs som viktig för 

framväxten av tillit (Johansson, 2009). Tillit menar Johansson är bland det viktigaste i den 

allra tidigaste relationen mellan vårdnadshavare och barn (a.a.). Under de första levnadsåren 

är tryggheten till föräldern helt avgörande för hur barnet i vuxen ålder kommer att uppleva 

världen. Erfarenheterna av föräldrarnas förmåga att tillfredställa de grundläggande behoven 

hos barnet och förmågan att ge kärlek och uppmärksamhet avgör huruvida barnet kommer att 

utveckla grundläggande tillit eller misstro till omvärlden. En positiv utveckling sker om 

barnet får övervägande tillit med sig i bagaget (Karlsson, 2004).  Det är viktigt att 

vårdnadshavaren under det första levnadsåret förmedlar en känsla av pålitlighet och 

konsistens i tillvaron för barnet. Detta leder inte bara till att barnet lär sig att vårdnadshavaren 
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är en trygg och pålitlig del i tillvaron utan också att lita på sig självt och på den egna kroppens 

förmåga att handskas med kraven som kommer inifrån (Eriksson, 1977). På så sätt utvecklas 

en identitetskänsla som i vuxen ålder förenas med känslan att vara ”sig själv” (Eriksson, 

1981). Enligt Johansson (2009) är förhållandet mellan tillit och gemenskap viktigt. Det 

handlar om ömsesidighet. Barnet introduceras till tillit genom sina omvårdare och ger 

förutsättningar för senare upplevd gemenskap i familj, släkt och vänkrets (a.a.).   

Även Blennberger (2009) har studerat utvecklingen av den grundläggande tilliten. Han 

menar att förutsättningen för tillit grundläggs tidigt i livet i relation med föräldrarna eller 

annan vårdnadshavare (a.a.). Den grundläggande tilliten förklarar Blennberger (2009) som ett 

centralt personlighetsdrag, en del av personlighetens kärna. Tillit skapas, utvecklas och 

upprätthålls av människor vi känner och träffar ofta, av främlingar vi möter och av personer 

som vi möter i deras professionella roll. Alla dessa möten formar eller deformerar vår tillit, 

och är en avgörande karaktär för hur tilliten utvecklas (a.a.). Tilliten till främlingar kan ses 

som en naturlig överspridning av den grundläggande tilliten och står i direkt samspel med 

förmågan till kärlek, frihet och livsglädje (Blennberger, 2009).  

Generell och partikulär tillit 
Eric Uslaner är professor i statsvetenskap vid universitetet Maryland College Park i USA. 

Den vanligaste synen på tillit är att förtroende är lätt att förstöra när andra sviker oss 

(Uslander, 2002). Uslaner beskriver istället att det finns olika typer av tillit. Att ha tillit till 

främlingar är moralisk tillit och att ha förtroende för människor vi känner är strategisk tillit 

(a.a.).  Uslaner (2002) beskriver att tillit är något som uppstår i barndomen genom den 

socialisationsprocess som sker i familjen (a.a.). Tillit är något vi lär oss. Det handlar om 

föräldrarnas inställning, handlingar, beteenden som i sin tur formar vilken tillit vi får. Uslaner 

(2002) menar att föräldrarnas uppfattning om t ex samhällets institutioner och till människor i 

vår omgivning, överförs och präglar barnets syn på människan. Att ha tillit och förtroende för 

andra människors är enligt Uslaner en moralisk norm kopplad till optimism och som skapas 

(eller inte skapas) under barndomen. Man kan se det som att föräldrarna är våra moraliska 

lärare (a.a.)  

Moralisk tillit är en allmän syn på människans natur och kan ses som oberoende av 

information om andra individers pålitlighet (Uslaner, 2002). Enligt Uslaner (2002) kan vi, 

utifrån vår moraliska tillit, välja att lita på människor vi inte känner. Att lita på främlingar 

innebär att vi valt att acceptera dem och när vi väl gör det förväntar vi oss att de fullgör sina 

löften (a.a.). Den vanligaste visdomen när det gäller tillit till människor är att vi litar på andra 
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människor för att vi vet mycket om dem. Uslaner (2002) menar istället att den moraliska 

tilliten är ett bestående värde som inte förändras mycket över tid. Den moraliska tilliten 

innebär en tro om ett förväntat beteende hos andra eftersom vi har en inneboende gemensam 

moral (a.a.).  

 Den strategiska tilliten handlar om personliga erfarenheter och antaganden om hur 

människor uppför sig (Uslaner, 2002). Den strategiska handlar mer om en slags 

riskbedömning som styr hur man väljer att lita på en annan människa eller inte. 

Sammanfattningsvis kan den strategiska tilliten förklaras som ett antagande, beroende av våra 

värderingar, om hur andra människor kommer att agera, medan moralisk tillit är ett antagande 

om hur människor borde agera (Uslaner, 2002).  

I en surveystudie som analyserats av Uslaner (2002) har två olika typer av ”litare” kunnat 

urskiljas. Uslaner benämner dessa som partikulära som har en mer strategisk tillit och 

generella ”litare” som mer moraliska(a.a.). Dessa skiljer sig åt vad gäller uppfattningar kring 

människosyn och värderingar. Partikulär tillit innebär att individen har förtroende enbart för 

en mindre krets personer, ex familjen och mycket nära vänner, eller om de lever som en etnisk 

eller social minoritet. Allt utanför denna krets av personer ses som hotande och fientliga 

(Uslaner, 2002). Uslaner (2002) beskriver de partikulära ”litarna” mer som att de försöker 

segregera sig själva från omvärlden genom t.ex. ritualer, symboler och andra kännetecken 

specifikt för gruppen eller medlemmarna (a.a.). De har dessutom en pessimistisk syn, både på 

framtiden och framförallt på den egna möjligheten och förmågan att förbättra sin situation. De 

misstror folk i allmänhet och har vidare en syn på att samhällets institutioner vill behandla 

dem orättvist. Deras misstro leder dem till att anse att världen utanför är hotfull och något 

som de inte har kontroll över. Därmed har de oftare svårigheter med personliga relationer 

(Uslaner, 2002).  

De generella litarna är av motsatt slag till de partikulära. De har en optimistisk syn på 

framtiden och på sina möjligheter att påverka den egna situationen (Uslaner, 2002). De är 

beredda att som en slags moralisk norm, att lita på andra människor i allmänhet och inte bara 

på sin egna närmare krets. De uppfattar inte det omgivande samhället som hotande. De är av 

uppfattningen att om man följer spelets regler blir man också gott belönad (a.a.). De 

generaliserande ”litarna” har en positiv syn på människan och de anser inte att det är riskabelt 

att lita på andra människor. De är även mer toleranta och välkomnande mot människor som är 

annorlunda än dem själva (Uslaner, 2002). De är i allmänhet mer lyckliga och ser andra 

människor som en tillgång än att de medför risker. De har en tro att de kan lära av andra.   
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De har en integrerad syn på samhället och de utgår från att de flesta människor i olika 

sammanhang som de möter är hederliga och kommer att behandla dem väl (a.a.). 

Figur 1 
Nedanstående figur förklarar hur vi tänker att barndomens erfarenheter påverkar det vuxna 

livet. Vi vill med denna figur förtydliga och förenkla vårt resonemang för läsaren. Denna 

figur förklarar att om det finns ett alkoholmissbruk i familjen medför det att föräldern inte är 

tillgänglig för barnet. Att inte vara närvarande kan påverka anknytningen då barnet inte får 

sina behov tillgodosedda. Om barn inte får dessa behov tillgodosedda, skapas en osäkerhet 

inom dem själva som kan resultera i bristande tillit. Att inte ha tillit till sig själv kan även 

resultera i att inte kunna lita på andra. 
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2) Metod 

Förförståelse 
En av oss författare är själv ett vuxet barn som har erfarenheter av att växa upp i en familj 

med alkoholmissbruk. Denna författare har även tidigare i livet tagit del av ACoA:s 

stödverksamhet. Att en av författarna har denna erfarenhet ser vi som en tillgång för studien 

då det bidrar med en djupare förståelse för hur det kan se ut i en familj med 

missbruksproblematik samt kunskap i hur ACoA:s verksamhet fungerar. Vi tänker även att 

erfarenheten kan ge en behaglig öppning i mötet med de vi valt att intervjua, då 

intervjupersonerna kan uppleva att det finns en ömsesidig förståelse. Vi tänker att vi som 

författare kompletterar varandra bra, då den andre av oss inte har egen erfarenhet. Detta ser vi 

som positivt eftersom det ger oss olika infallsvinklar och därmed inte påverkas av personliga 

erfarenheter. Båda har under studie tiden tagit del av litteratur som rör barn som växer upp 

med missbrukande förälder. Vi har båda många i vår närhet som vuxit upp med denna 

problematik och som berättat att de blivit påverkade av sin uppväxt samt att de i vuxen ålder 

upplevt svårigheter i nära relationer. Detta har gjort att vi har förstått att ett barn som växer 

upp under dessa omständigheter påverkas på ett eller annat sätt. Detta behöver inte innebära 

att det går dåligt i livet, tvärtom, dessa personer upplevs många gånger vara mycket duktiga 

på det de tar sig an, men har ofta problem med sin tillit till sig själv och/eller sin omvärld. 

Denna förförståelse har gjort oss intresserade av att gå djupare in i tilliten hos vuxna barn. Det 

innebär att vårt val av uppsats ämne har påverkats av den kunskap vi hade sedan tidigare.  

Val av metod 
Utifrån uppsatsens syfte, att undersöka hur vuxna barn upplever tillit till andra människor 

samt om de tror att det finns ett samband mellan den nuvarande tilliten och uppväxten, valdes 

en kvalitativ ansats. Detta för att vi ville ta del av människors unika upplevelser av ett visst 

fenomen. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden där 

det som sägs förvandlas till texter som ska tolkas (Kvale, 1997). Tolkningen är 

analysredskapet och framhäver det unika bakom text och tal samt för forskningsobjektet 

(Sohlberg, 2009; Kvale, 1997; Ödman, 2007).  

Vi har även tagit del av relevant litteratur samt tidigare forskning för att skapa oss en 

förståelse för tillit som begrepp samt för de vuxna barnen. 
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Urval och undersökningsgrupp 
Sammanlagt bygger studien på intervjuer med sex personer. För att komma i kontakt med 

vuxna barn som växt upp i en familj med alkoholmissbruk har vi använt oss av tre 

tillvägagångssätt. Till en början vände vi oss till frivillig föreningen ACoA. Detta ser vi som 

ett strategiskt tillvägagångssätt för att vi hade kännedom om att de personer som söker sig dit 

hade ämnesspecifika erfarenheter i det ämne vår studie berör (Neuman, 2003). Genom 

ACoA:s verksamhet kom vi i kontakt med fyra lämpliga intervjupersoner. Den femte 

intervjupersonen kom vi i kontakt med genom en så kallad snöbollsmetod som innebär att vi 

genom de redan befintliga intervjupersonerna kom i kontakt med ytterligare en lämplig 

intervjuperson (Widerberg, 2002). Den sista intervjupersonen är en släkting till en av 

författarna. De kriterier som vi utgick från var att intervjupersonerna skulle ha växt upp med 

en eller flera föräldrar med någon form av alkoholproblematik samt har gett uttryck för att 

deras tillit i vuxen ålder på något viss har blivit påverkad av uppväxten.  

 Vi hade kännedom om ACoA därför att en av författarna tidigare medverkat på ACoA:s 

möten. Det var därför en naturlig ingång för oss att söka oss dit för att komma i kontakt med 

de individer som besitter kunskap om det ämne vår studie berör. Även tidsaspekten och det 

faktum att ACoA:s verksamhet var lättillgänglig för oss påverkade också valet av att vi 

avgränsade oss till denna grupp. Vi besökte ett anordnat möte för att informera om vår 

uppsats. På föreningens anslagstavla lämnade vi en kopia med information om vår uppsats 

samt våra kontaktuppgifter. Efterhand sökte fyra personer kontakt med oss som var 

intresserade att vara med i studien. Sammanlagt bestod vår undersökningsgrupp av fem 

kvinnor och en man mellan åldrarna 24-55. Samtliga är yrkesverksamma och fem av 

intervjupersonerna har partner och/eller egna barn.  

Tillvägagångssätt och bearbetning av data 
Två av intervjuerna ägde rum på caféer i centrala Stockholm, två i författarnas bostad, en på 

intervjupersonens arbetsplats samt en i intervjupersonens bostad. Intervjuerna varade mellan 

40 minuter till en timma. Samtliga intervjuer registrerades genom en bandspelare för att 

undvika att gå miste om någon värdefull information samt för att vi ville ha möjligheten att 

använda oss av citat. Bandinspelning hjälper intervjuaren att koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i samtalet, där man registrerar data i form av tonfall, ansikts- och kropps uttryck 

och andra faktorer som kan vara viktiga för datainsamlingen (Kvale, 1997). Innan utförandet 

av intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide som hjälp för att komma ihåg de olika 

områden som vi ville undersöka, samt som hjälp till intervjuns struktur. Intervjuguiden 
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delades in i fyra teman som berörde bakgrund, den generella synen på tillit, uppväxten samt 

tilliten i den nuvarande livssituationen. Under de olika temarubrikerna hade vi formulerat 

olika frågor som vi sökte svar på. Dessa teman och frågor utvecklades utifrån vår förförståelse 

och teoretiska föreställning och formulerades utifrån syftet och frågeställningarna. De har 

även legat till grund till det följande avsnittet resultat och analys (Kvale, 1997). Samtliga 

bandade intervjuer skrevs ut till skriftlig text för att vi skulle ges möjlighet att kunna utveckla 

det som sagts samt för att strukturera materialet inför analysen (a.a.).   

Vid analysen och tolkningen av materialet använde vi en hermeneutisk ansats och det 

innebär att tolkningen är analysredskapet (Sohlberg, 2009; Kvale, 1997; Ödman, 2007). Hur 

materialet tolkas bygger på forskarens referensram och förförståelse (Widerberg 2002). 

Materialet har tolkats utifrån vår förförståelse och teoretiska föreställning, och 

utgångspunkten har varit att söka förståelse och mening för det som sagts.  

Presentationen av resultatet delades upp tematiskt efter de teman som ingick i 

intervjuguiden. Vi utvecklade även underkategorier utifrån intervjupersonernas svar. Detta 

gjorde vi för att lättare få en överblick av resultatet, men också för att tydligare kunna svara 

på de frågor som studiens syfte och frågeställningar söker. Enligt Kvale (1997) är det vanligt 

att vid analysen av en kvalitativ intervju först läsa igenom intervjun för att skaffa sig en 

allmän mening över textinnehållet. Sedan går man tillbaka till vissa teman och särskilda 

uttryck för att söka utveckla deras mening (a.a). Resultatet och analysen redovisades i olika 

kapitel, med uppdelade underrubriker i form av de teman som fanns i intervjuguiden samt de 

underkategorier som vi utvecklade efterhand. Vi använde citat från olika teman för att få en 

hjälp i att upptäcka mönster och sammanhang. Dessa mönster och sammanhang blev sedan 

vår utgångspunkt i analysdelen (Widerberg, 2002).  

Intervjuernas struktur 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få ta del av den intervjuades livsvärld i 

avsikt att tolka och beskriva den levda vardagsvärlden (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) är 

det genom samtalet vi människor lär känna varandra och där får vi kunskap om varandras 

erfarenheter, förhoppningar och känslor i den värld den andre lever i (a.a.). För att söka svar 

på vårt syfte och frågeställningar behövde vi ta del av detta så därför valdes en 

halvstrukturerad intervjumetod då vi önskade djupgående och breda svar inom de teman vi 

ville beröra. Metoden kunde även ses som ett hjälpmedel för oss till att få en tydlig ram och 

struktur för intervjun.  
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En halvstrukturerad intervjuform innebär ett en rad teman och förslag till relevanta frågor, 

men med möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd (Kvale, 

1997). Detta innebar att intervjuguiden hade vissa förutbestämda teman och frågor, men vi 

som författare var inställda på att tillåta intervjun vara flexibel och gav intervjupersonerna 

möjlighet att utveckla sina tankar och svar.  

Intervjuguiden var uppdelad i fyra olika teman som berörde bakgrund, den generella synen 

på tillit, uppväxten samt tilliten i den nuvarande livssituationen. Under de olika 

temarubrikerna formulerade vi olika frågor som vi sökte svar på. Dessa teman och frågor 

formulerades utifrån syftet och frågeställningarna.  

Litteratursökning  
Inledningsvis använde vi Google som sökmotor för att hitta litteratur och tidigare forskning 

som var relevant till uppsatsens ämne. Vi använde oss av Socialstyrelsens hemsida för att 

finna en senare utgiven lägesrapport över alkoholmissbrukets omfattning för att få reda på hur 

många barn som kan tänkas växa upp med missbruk. Vi använde sökordet: alkoholmissbruk 

och fick 167 träffar. Denna sökning gav oss en uppsjö av träffar varvid vi valde att avgränsa 

till enbart publikationer för att vi visste på ett ungefär vad vi ville söka reda på. 

Avgränsningen gav oss 42 träffar. Där fann vi en rapport, Individ och familjeomsorg: 

Lägesrapport 2008, som vi bedömde var relevant till vårt ämne.  

 Socialstyrelsens rapport om Barn till alkoholmissbrukare (SoS 1993:18) och rapporten från 

Statens offentliga utredningar, Barn- Föräldrar-Alkohol (SOU 1994:29) blev vi intresserade 

av därför att deras titlar innehöll det vi sökte. Vi kom i kontakt med dessa genom att 

sökmotorn Google. De var inte tillgängliga på Internet så vi lånade dem på Statsbiblioteket.  

På samtliga databaser som vi har behörighet till via Ersta Sköndal Högskola sökte vi efter 

en studie som tog upp missbruksproblematik hos förälder kontra tillitsproblem för det vuxna 

barnet, men utan resultat. Via databasen Academic Search Premier fann vi dock en studie om 

skilsmässobarn av Amy J L Bakers.  I denna studie kunde vi se liknande mönster i en familj 

med skilsmässa som i en familj med alkoholproblem när det gällde besvikelser och 

ohälsosamma relationer under barndomen. Under sökningen gick vi in på advanced search där 

vi använde sökorden: abuse alcohol; och underrubrik trust och sedan child* (* för att ordet 

ska finnas med i texten). Sammanlagt fick vi 20 träffar. Vi avgränsade till fulltext och fick då 

18 träffar. Vi fann inget av intresse då vi var ute efter en studie som på något sätt mätt 

individers tillit/förtroende. Vi valde därför att ändra första ordet till adult children, då vi letar 

efter vuxna barns upplevelse av tillit. Vi avancerade vår sökning som tidigare och använde då 
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sökordet: adult children och fyllde i kompletterande sökord trust; och under trust fyllde vi i 

alcohol. Vi fick 12 träffar. Vi bedömde att nr 5 var relevant eftersom det var en studie om hur 

händelse i livet, i detta fall skilsmässa påverkat det vuxna livet och där det framgick att 

förtroendet påverkats negativt av föräldrarnas hantering av skilsmässan. Vi kunde göra en 

koppling till de barn som haft föräldrar med alkoholproblem. Vi menar då att studien tog upp 

faktorer som påminde om att växa upp med missbrukande föräldrar. 

 Vi använde även sökmotorn Google för att finna andra studenters uppsatser för att få 

vägledning till relevant litteratur. Även här använde vi sökorden alkoholmissbruk och tillit, 

samt med en utökning till vuxna barn. Vi fann en intressant C-uppsats som var en kvalitativ 

studie om vuxna barn till alkoholister ”Upplevelser av att växa upp i en familj med 

alkoholmissbruk (2009)”. Denna uppsats blev en vägledning för oss inför insamlingen av 

relevant litteratur. Denna litteratur förde oss sedan vidare till annan relevant litteratur. 

Förutom litteratur som vi tillhandahåller själva har vi även tagit del av Ersta Sköndal 

Högskolebiblioteks utbud samt Stockholms Statsbibliotek.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Frågan om validitet och reliabilitet är begrepp som ofta dyker upp i diskussionen om den 

kvalitativa forskningens legitimitet (Kvale,1997). Vissa forskare anser att dessa begrepp är 

omöjliga att uppnå i kvalitativ forskning då resultaten enbart bygger på subjektiva tolkningar. 

Vissa kvalitativa forskare ignorerar begreppen för att de anses stå i vägen för en skapande och 

emancipatorisk kvalitativ forskning (a.a.). Andra forskare har formulerat om begreppen till 

mer vardagliga termer som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet 

(Kvale, 1997).  

Begreppet validitet i en kvalitativ studie är inte enbart relaterad till själva datainsamlingen, 

snarare genomsyrar den hela forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2003). Under arbetes 

gång försökte vi därför vara självkritiska och reflekterande. Vi ifrågasatte kontinuerligt de 

egna tolkningarna i resultatprocessen samt övervägde den använda metoden. Detta 

förhållningssätt sägs stärka studiens validitet (Kvale, 1997; Widerberg, 2002). Under 

resultatredovisningen eftersträvade vi noggrannhet och exakthet utifrån vår bedömning av vad 

som var relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. I analysen eftersträvade vi en god 

inre logik där de olika delarna skulle ge läsaren en meningsfull helhet av studien (Patel & 

Davidsson, 2003). Vi ansåg att intervjuerna gett oss den information som vi behövde för att 

svara på syftet och frågeställningarna. Enligt vår uppfattning tog intervjupersonerna studien 

och intervjuerna seriöst och de gav oss fullständiga svar. Intervjupersonerna gavs även 
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möjlighet att ställa frågor om det som var oklart, och därav kunde missförstånd undvikas. 

Under transkriberingen av intervjumaterialet eftersträvade vi att skriva ut intervjun ordagrant 

för att undvika att påverka texten inför arbetets analys (a.a.). Vi tog med en del kroppsspråk 

för att betona vissa delar som kunde vara av vikt för resultatredovisningen, bland annat vid ett 

tillfälle då en av de intervjuade tog sig om hjärtat för att markera att de ständiga besvikelserna 

under barndomen var tunga att bära.  

Begreppet reliabilitet får också en annan innebörd i den kvalitativa forskningen. 

Reliabilitet bör ses mot bakgrund av den det unika sammanhang som råder vid 

intervjutillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i variation i 

svaren så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls (Patel & Davidsson, 2003). Då vår 

studie var av en kvalitativ art där vi ville undersöka människors upplevelser och tankar kring 

ett visst fenomen blev det svårt att uppnå en hög reliabilitet. När det gäller levande varelser 

kan en mätning inte alltid upprepas eftersom det kan ha skett en påverkan eller inlärning vid 

varje testtillfälle som förändrar utgångsläget för nästa test (Wallen, 1993). I den kvalitativa 

forskningen behöver inte forskarna komma fram till samma sak, variation kan istället berika 

studien (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån detta kunde vi ändå se att studiens reliabilitet var 

tillräckligt god då delar av vårt resultat hade liknande svar som andra studier fått gällande 

vuxna barn. Vi tänkte även att våra intervjupersoner var representativa för hur vuxna barn ser 

på sin tillit till andra människor för att de hade vuxit upp under liknade omständigheter, 

oberoende av ålder eller tidsskillnad. Även den stora ålderskillnaden mellan 

intervjupersonerna borde beaktas, då de alla uttryckt att deras tillit till andra människor på 

något vis blivit påverkad, även här oberoende av ålder och tidsskillnad. Det faktum att fyra av 

intervjupersonerna hade en koppling till ACoA såg vi som stärkande för reliabiliteten för att 

det visade att de på något vis bearbetat eller hade insikt om hur det är att växa upp med 

missbruk, samt att de reflekterat över sin situation idag. Den intervjuperson som är släkting 

till en av författarna hade med hjälp av terapi fått insikt i sin barndom och hur det påverkat 

livet idag. Det faktum att personen inte hade någon koppling till ACoA tänkte vi därför inte 

påverkat reliabiliteten. Den sjätte intervjupersonen hade ingen koppling till vare sig ACoA 

eller annan form av bearbetning. Detta borde inte påverka reliabiliteten i någon större 

utsträckning, utan vi såg det istället som intressant och stärkande för studien då 

intervjupersonens svar skulle kunna skilja sig från de övrigas.  

 En annan detalj som borde beaktas var att vårt syfte även ville undersöka om 

intervjupersonerna trodde att det fanns ett samband mellan den nuvarande tilliten och 

uppväxten. Vi var medvetna om att det inte var självklart att man som vuxen vet vad det är i 
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barndomen som påverkat vad i vuxenlivet. Men vi trodde även här att deras koppling till 

ACoA och/ eller annan verksamhet visade att de hade insikt om sin uppväxt och att de hade 

reflekterat och bearbetat sin situation, samt att det var deras upplevelse som var det 

intressanta i studien. Vi som intervjuare ska vara medvetna om vår egen roll som intervjuare. 

Det finns alltid en risk att intervjuarens verbala och kroppsliga reaktioner kan inverka negativt 

eller positivt på intervjupersonens svar (Kvale, 1997). En forskningsintervju är ett samspel 

mellan två människor och de reagerar och påverkar varandra ömsesidigt. Det är viktigt att 

forskaren tar hänsyn till detta i intervjusituationen och under analysen vilket vi försökt att 

göra (a.a.). En annan detalj som borde beaktas var att vår undersökningsgrupp består av fem 

kvinnor och en man. Man kan fråga sig om resultatet hade sett annorlunda ut om det hade 

varit lika många män som kvinnor. 

Begreppet generaliserbarhet upplevs ofta som problematiskt i kvalitativa studier, men kan 

göras om urvalet skett systematiskt, vilket inte innefattade vår studie (Patel & Davidsson, 

2003). Dock kan viss generalisering ske genom att vi undersökte ett visst fenomen och vilka 

variationer som detta fenomen uppvisade i relation till sitt sammanhang. Generaliseringen 

kunde då göras i relation till andra snarlika situationer eller kontexter (a.a.). För att studien 

ska kunna ses som vetenskaplig måste dock en diskussion kring de faktorer som kan tänkas 

påverka generaliserbarheten ske (Wallen, 1993). Vi var inte ute efter att generalisera, utan vi 

var ute efter att få en inblick och förståelse för hur intervjupersonerna som vuxit upp med 

alkoholmissbruk upplevde tillit till andra människor samt om de trodde att det fanns ett 

samband mellan uppväxten och bristande tillit till andra människor. Denna uppsats uppnådde 

inte heller de krav som ställs för att den skulle ses som ”vetenskaplig”, så vi bedömde därför 

att en generalisering inte var nödvändig för vår uppsats (a.a.). 

Etiska överväganden 
Frågor som rör etik bör behandlas och tas ställning till under hela forskningsprocessen 

(Widergren, 2002). Redan i början av forskningsprocessen formulerade vi ett brev som 

innehöll information om uppsatsens syfte och intervjun. Vi kände att vi redan på ett tidigt 

stadium ville göra intervjupersonerna medvetna om hur vi ställer oss etiskt till det material 

som intervjun gav samt hur processen skulle se ut. Informationsbrevet innehöll information 

om hur lång tid intervjun kunde tänkas ta, att intervjun skulle bandas men att bandet skulle 

förstöras när arbetet väl var klart, att alla uppgifter skulle behandlas med största 

konfidentialitet samt att deltagandet var frivilligt.  
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Vid utformandet av intervjuguiden så reflekterade vi mycket över etik och moral. Till en 

början ville vi ställa mera frågor kring barndomen, men efter etiska överväganden med vår 

handledare kom vi fram till att det inte var passande för att barndomens upplevelser i sig 

kunde verka ångestskapande hos intervjupersonen. Frågornas fokus formulerades istället 

utifrån situationen idag. Inför varje intervju tog vi kontakt med intervjupersonerna per telefon. 

Vi tog reda på hur intervjupersonen ville ta del av informationsbrevet, om de ville ha det 

hemskickat eller elektroniskt. Vi berättade lite om intervjuns struktur samt att frågorna skulle 

handla om den nuvarande situationen och att vi inte skulle ställa frågor kring barndomen. 

Vidare informerade vi om anonymitet, frivillighet och om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, 

det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vid intervjutillfällena började vi med att presentera oss själva, uppsatsens syfte och målet 

med intervjun. Ytterligare en gång informerade vi om Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vi 

var även tydliga med att göra intervjudeltagarna väl medvetna om att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta intervjun eller deltagandet. I slutet av varje intervju 

frågade vi samtliga intervjupersoner om de var något de ville tillägga eller ändra. För att säkra 

intervjupersonernas integritet så informerade vi intervjupersonerna att de kunde få ta del av 

det färdigställda materialet innan inlämningen. Under redovisningen av resultatet 

avidentifierades intervjupersonerna.  

Vi anser att vi under hela forskningsprocessen förhållit och tagit hänsyn till de etiska 

riktlinjer framtagna av Vetenskapsrådet. De etiska riktlinjerna sammanfattas i fyra huvudkrav 

på forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet slår fast att medverkande i 

studien skall informeras om uppsatsens villkor och att de har rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande. Intervjupersonen måste även ge sitt godkännande till sitt deltagande och ska 

därför informeras enligt samtyckeskravet. För att sedan försäkra intervjupersonerna om att de 

kommer att avidentifieras i redovisningen av materialet, har vi tagit hänsyn till 

konfidientialitetskravet. Vi har även informerat om att personuppgifterna kommer att förvaras 

på ett sätt som förhindrar obehöriga att ta del av dem, samt att insamlingsmaterialet endast 

kommer at användas till studien och att det därefter kommer att förstöras så att också 

nyttjandekravet på ett riktigt sätt uppfyllts (a.a.). 

Analysmetod och teoretiskt perspektiv 
Resultatmaterialet analyserades utifrån anknytningsteorin, grundläggande tillit samt Eric 

Uslaners teori om partikulär/ generell tillit. Uslaners teori gav en förklaring på hur tilliten kan 

formas i vuxen ålder, medan den grundläggande tilliten mer gav en djupare beskrivning av 
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tillitens utveckling. För att senare ge en vidare förklaring på hur tilliten utvecklas använde vi 

anknytningsteorin som lyfte fram vikten av föräldrarnas roll i samspel med barnet för att 

kunna utveckla tillit till sig själv och andra. 
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3) Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av de 6 intervjuer som vi genomfört. Vi har valt att 

presentera resultatet i de teman som vi funnit. För att förtydliga och skapa struktur har vi 

utvecklat underrubriker till våra teman, samt för att förenkla inför arbetes analys. Detta 

tillvägagångssätt hjälper oss att tydligare kunna svara på de frågor som studiens syfte och 

frågeställningar söker. Vi har även använt citat som kan kopplas samman med de olika teman 

och underkategorier för att i analysen utveckla deras mening. Intervjupersonerna har i 

resultatredovisningen avidentifieras och benämns intervjuperson 1-6.  

 Inledningsvis kommer vi att göra en kort presentation av de 6 intervjupersonerna. 

Intervjuperson 1:  40 år. Särbo, inga barn. Inga syskon, föräldrar skilde sig som liten, uppväxt 

främst med modern, umgänge med fadern som hade alkoholproblem.  

Intervjuperson 2: 34 år, ensamstående med ett barn, äldst av 3 syskon, föräldrar skilde sig när 

intervjupersonen var ett år, uppväxt främst med modern som hade alkoholmissbruk samt med 

moderns olika partners som även de haft någon form av missbruksproblem. Umgänge med 

fadern varannan helg.  

Intervjuperson 3: 55 år. Sambo. Tre barn samt barnbarn. Föräldrarna skilde sig när 

intervjupersonen var 5 år, flera halvsyskon. Modern skaffade nya partners flertal gånger. 

Modern samt partners hade alkoholproblem. Fadern försvann.  

Intervjuperson 4: 27 år, gift, ett barn. Föräldrar skilde sig när intervjupersonen var liten. 

Uppväxt med fadern som hade alkoholproblem. Fadern omgift. Ett biologiskt syskon, två 

styvsyskon samt ett halvsyskon. Äldst i syskonskaran. Liten kontakt med modern som bodde 

på annan ort.  

Intervjuperson 5: 51 år, gift, 3 barn samt barnbarn. Uppväxt med morföräldrar, mostrar och 

morbröder, sammanlagt 8 personer i familjen. Bodde under vissa perioder hos modern som 

hade alkoholproblem samt med hennes partners som även de hade alkoholproblem.  

Mormodern hade också alkoholproblem. Ingen kontakt med pappa.  

Intervjuperson 6: 24 år, ensamstående, inga barn, föräldrar skilde när intervjupersonen var 

tonåring, uppväxt med fadern som har alkoholproblem, umgänge med modern som även hon 

har alkoholproblem. Har precis flyttat till egen lägenhet. 
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Vad tillit är 
För att förstå hur intervjupersonerna beskriver sin egen och andras tillit, hade vi frågor som 

berörde tillit generellt, vilket var avsett att få inblick i hur de tänker om andra människors 

tillit. Det framkom av resultatet att intervjupersonerna har olika upplevelser av hur människor 

litar på varandra.  

Generellt om tillit 
Intervjuperson 4 tror att människor generellt litar på varandra mer till skillnad från vad 

intervjupersonen själv gör:  

Jag hoppas att människor litar på varandra. Uppenbarligen så litar folk på varandra eftersom man knyter 
nya kontakter hela tiden, man släpper ju in folk i sitt liv hela tiden, det måste ju betyda att man känner 
tillit till varandra. Jag känner att andra gör så mer än vad jag gör, men jag vet inte… 
 

Även intervjuperson 2 tror att människor normalt litar på varandra och att det gör livet 

enklare: 

 Jag tror generellt att folk litar på varandra, i normala fall så gör man det. Det är nog svårt att inte kunna 
lita på människor, det är mycket enklare och bekvämare att lita på. Jag tror nog att folk generellt är mer 
stabila och trygga i sig själv, de kan låta andra liksom finnas där för dem . 
 

Intervjuperson 1 önskar att människor generellt bör lita mer på varandra: ”Jag tycker nog att 

vi ska försöka lita mer på varandra, bli mer medmänniskor för varandra”. 

Intervjuperson 3 tror däremot inte att människor generellt litar på varandra då det upplevs 

finnas mycket människor som inte mår bra:  

Jag tror att det är många som har det som jag. Jag märker också det, att jag är långt ifrån ensam. Generellt 
så tror jag att man inte mår sådär jättebra. Jag tror att det är mer människor som är ärrade på något vis i 
sin tillit än vad det är människor som är hela. 
 

I liknelse med intervjuperson 3 beskriver Intervjuperson 5 att människor generellt inte riktigt 

litar på varandra men att det handlar om olika kategorier av människor:  

Det går inte riktigt att svara på men jag tror nog att människor överlag inte litar på varandra utan man ser 
sitt eget och till sitt eget bästa. Jag tror att det finns olika kategorier av människor och om man frågar de 
olika kategorierna om tillit så skulle man få olika svar på vad det betyder för dem. 
 

Intervjuperson 6 tror att den egna misstänksamheten bottnar i att människor inte litar på 

varandra: ”Det är väl så idag, jag kan vara väldigt misstänksam, jag tror att det är väldigt 

mycket fler människor som inte litar på varandra än litar på varandra”.  

Vad tillit betyder och varför det viktigt  
Vi har funnit att svaren har haft mycket gemensamt.  De beskriver att tillit handlar om 

förtroende och en slags öppenhet inför människor som de själva upplever ha svårigheter med. 

De har nämnt tillit till sig själv som en grund för att i huvudtaget kunna känna tillit till andra.  
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Intervjuperson 4 beskriver tillit till andra människor som: ”Tillit till en annan person är att 

jag kan öppna mig utan att känna mig bedömd eller värderad. Eller att jag kan lita på någon 

annan person, att det jag säger inte förs vidare om jag ber om det”. En egen avsaknad av 

självkänsla uttrycks vara ett hinder för att kunna känna tillit till någon annan: ”Om inte du tror 

på dig själv har jag väldigt svårt att tro att andra kan tro på dig. Om du inte tycker om dig 

själv, hur ska då andra kunna göra det?”  

Intervjuperson 6 ser tillit som ett förtroende och att detta är beroende av om det finns en 

självkänsla: ”Det handlar väl mest om att ha ett förtroende, att kunna lita på folk, och att 

svårigheterna bottnar i en brist på självkänsla”  

 Intervjuperson 1 beskriver tillit så här: ”Det betyder att man kan lita på andra människor, att 

de finns där helt enkelt”. Tilliten ges sedan en djupare innebörd där tilliten till sig själv 

beskrivs som viktig: ”Sen är det väl tillit till mig själv också tror jag. Att jag kan lita på mig 

själv. Jag tror att det mer handlar om tilliten till mig själv och vad jag klarar av att göra”. 

Intervjuperson 3 ställer sig frågande till tillitsbegreppet, men talar om tillit ur två perspektiv 

som intervjupersonen själv saknar: ”Vad är tillit, vad betyder det? Jag saknar väl tillit väldigt 

mycket, och självtillit också.  

Intervjuperson 2 menar att tillitsbegreppet är svårt, men beskriver att begreppet kan ses ur 

olika sammanhang och att den mest intima tilliten är den delen som har varit svårast: 

Det är ett ganska svårt begrepp, vad är tillit egentligen? Jag tänker att det är olika nivåer, jag kan lita på 
något som har planerats, men sen finns det tillit där man liksom blottar sig med sina känslor och vad man 
tycker och tänker, det tror jag egentligen att jag inte har. 

 
Intervjuperson 5 beskriver att begreppet tillit blev bekant först i vuxen ålder och att det mer 

handlar om en självkänsla som gör att man kan lita på människor: 

Tillit är ett ord som kommit upp i min värld de senaste 15 åren. Tillit fanns inte utan det handlade mer om 
självförtroende. Idag skulle jag nog säga att det handlar om ens egna självkänsla, har man inte självtilliten 
så är det  svårt att kunna lita på andra. 

Vad bristande tillit är och vad det beror på 
Intervjupersonerna beskriver att det finns en bristande tillit och att det handlar om dåliga 

erfarenheter som de får med sig från barndomen.   

Intervjuperson 4 beskriver att bristande tillit beror på att du blivit sviken många gånger: ”Brist 

på tillit handlar om att du varit med om mycket som gör det svårt att lita på människor, för att 

du blivit sårad, att du fått det förtroendet sviket flera gånger”. Intervjuperson 4 tror att tilliten 

utvecklas med de erfarenheter man får från föräldrarna: ”Jag tror att det har mycket att göra 

med det man bär med sig, erfarenheter, man lär sig från sina föräldrar” Intervjupersonen ser 

även föräldrarnas misstänksamhet mot omvärlden som en bidragande faktor till bristande 
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tillit: ”han var väldigt misstänksam mot andra människor, framförallt mot auktoritära 

människor i allmänhet. Generellt tror jag att dom (föräldrarna) snackade så mycket skit om 

folk, misstrodde folk och det smittade av sig väldigt mycket”. 

Denna misstänksamhet uttrycker även intervjuperson nr 3 har bidragit till den bristande 

tilliten: ”Min mamma och pappa var ju väldigt rädda för myndigheter. De ville inte ha med 

dem att göra, då har man väl fått ärva lite av det också”. 

Intervjuperson 1 beskriver en bristande tillit som en förväntan om att saker och ting inte 

kommer att ske: ”Om man blir sviken gång på gång kan man till slut inte lita på det som ska 

ske. Jag tror att det handlar om någon form av grundtrygghet, att det byggs på grundtrygghet”.   

Intervjuperson 6 ser också att tilliten är beroende av uppväxtens erfarenheter och att de brutna 

löftena under barndomen är grunden till svårigheterna att lita på andra ”Jag har varit inne i 

den här bubblan med mina föräldrar där jag inte kunnat lita på dem. Jag har blivit besviken 

många gånger så det är väl därför, jag har känt att de inte har trott på mig och jag har inte trott 

på dem.” Intervjuperson 2 ser föräldrarnas svikna löften under barndomen som det som 

påverkat tilliten idag: 

Jo det är väl att man har insett att det från när man var liten att det inte alltid fanns någon där. Man har fått 
så många löften som har brutits. Det handlar väl om att man typ har lärt sig att det inte går att lita på 
någon, därför att om du inte kan lita på dina egna föräldrar att de gör det allra bästa för din uppväxt, vem 
kan man då lita på egentligen?  

 

Anknytningens betydelse för tillit 
Samtliga intervjupersoner tror att tillit utvecklas under barndomen och att detta sker i samspel 

och i relation med föräldrarna. Alla beskrev en saknad av samspel med föräldrarna under 

uppväxten och att detta påverkat den egna självkänslan och tilliten till sig själv, som i sin tur 

påverkat andra mänskliga relationer. 

Föräldrarnas roll 
Intervjuperson 4 beskriver vikten av att få bekräftelse från vuxna, då det påverkar den egna 

självkänslan som i sin tur påverkar tilliten till sig själv: ”Tillit till sig själv, att lita på sina 

förmågor handlar om självkänsla, om andra människor inte tror på dig så är det svårt att göra 

det själv”. 

Intervjuperson 3 belyser också vikten av att föräldrarna bekräftar barnet för att få tillit till sig 

själv: ”Föräldrarna är viktiga, framförallt för självtilliten, att våga tro på det jag känner, det 

fick ju inte vi, det var fel det, eller det skojades ju bara bort av våra föräldrar, mamma då 

framförallt”. Intervjuperson 3 fortsätter att beskriva hur moderns beteende och nonchalans lett 
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till svårigheter med att sätta ord och förstå sina egna känslor, som har påverkat tilliten till sig 

själv negativt: 

Självtilliten, den har väl aldrig kunnat byggas upp, det är framförallt det här känslomässiga, jag fick ju 
aldrig sätta ord på mina känslor, jag fick aldrig någon bekräftelse på vad jag kände, det var ingen som 
brydde sig om vad man kände. Jag kommer inte ihåg en endaste gång som jag har fått en kram, det där 
med fysisk närhet, det existerade liksom inte. 

 

I vuxen ålder har intervjuperson 3 förstått att en trygg anknytning är det som skapar tillit till 

sig själv. Intervjuperson 3 utgår då från sin dotter som ammades länge och menar att en trygg 

start i livet har gett dottern en trygg bas i sig själv. Detta har gjort att dottern, trots svårigheter 

i livet, kunnat ha en tilltro till sig själv och med det klarat sig väl: 
Jag har en dotter, som ammade väldigt länge. Att få den här närheten hela första året det tror jag är jätte 
viktigt. Det är därför hon har blivit så trygg, så då tänker jag att det måste ju ha med det grundläggande att 
göra, den här närheten. 

 
Intervjuperson 1 utgår från vad en uppväxt i en trygg familj ger: ”Jag tror att om man har 

vuxit upp i en trygg familj då har man kunnat lita på vuxna i sin omgivning och då är det väl 

ganska enkelt att känna tillit”. Intervjuperson 1 menar istället att sin egen uppväxt präglats av 

osäkerhet då fadern förändrades under sitt drickande: ”Från att vara helt fantastisk och 

kärleksfull till att, i och med att han har druckit så har han förändrats som människa, i 

karaktären och allting. Det blir jätte osäkert, som sen skapar en osäkerhet hos mig”. Bland 

annat nämns en situation som påverkat tilliten: ”När jag var ännu yngre, 7-8 år, då hade han 

glömt bort att vi skulle ses, att han skulle träffa mig, då satt han istället på krogen, och jag 

hade inga nycklar hem till honom” 

Intervjuperson 5 ser föräldrarnas roll som en självklar faktor för hur tilliten utvecklas: ” Det 

är såklart att tillit grundar sig i uppväxten naturligtvis, kan man inte lita på sina närmsta som 

kan vara tydliga och sanna för en som liten, då fattas det något i en, det är ju så”. 

Intervjuperson 5 menar vidare att föräldrarnas förmåga att ge bekräftelse är viktig och att det 

påverkar det framtida livet: ”Har man inte haft vuxna som har sett och bekräftat och gett en ett 

värde då så tror jag att det blir en skada som finns kvar hela livet”. Fortsättningsvis bekräftas 

vikten av en tidig anknytning då det är den som påverkar tilliten: ”Det finns olika anledningar 

till varför den här anknytningen tidigt inte blir av, men jag är helt övertygad om att det är där 

det brister”. 

Det egna föräldraskapet har för intervjuperson 2 tydliggjort vad tillit grundar sig i och att det 

handlar om den tidiga uppväxten: ”I grund och botten handlar tillit om grundpelare man måste 

ha. Det handlar om att knyta band tror jag. Det är ju en liten individ, jag menar du måste lära 

dem, vem ska annars göra det om inte föräldrarna” 
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Relationer i det vuxna livet 
På grund av osäker anknytning till förälder/föräldrar har det för samtliga intervjupersoner 

medfört bristande tillit. Denna brist på tillit har i sin tur påverkat relationer senare i livet.

 Intervjuperson 1 beskriver att relationen till vänner varit bra, men att det varit svårare i 

kärleksrelationer: 

Tillit till mina vänner har jag alltid haft, jag har väldig tur, jag har väldigt mycket vänner. Det är verkligen 
skönt, de har alltid funnits där. Om man går till kärleksrelationer är det väl allmänt känt att man går till 
det som man känner igen i sitt liv, har man haft kaos så söker man sig gärna till kaos, och gärna till en 
person som har missbruksproblem, och det har hänt mig, inte bara men också kan man säga. 

 
Fortsättningsvis relaterar intervjuperson 1 sin osäkerhet i relationer till sin otrygga uppväxt:  

När jag mår dåligt, som jag gör i perioder, då har jag inte möjlighet att ha kontakt med folk. Jag har insett 
att det handlar om att jag faktiskt tappar självförtroendet och tilliten till mig själv, och tron på livet och 
sådär. Och jag tror att jag gör det för att jag har vuxit upp som jag har gjort, det är en grundosäkerhet 
någonstans. 

 
Intervjuperson 3 menar att den egna bristen på tillit har lett till en svårighet att uttrycka sina 

känslor vilket har försvårat möjligheterna att skapa en djupare relation:   

Jag kan ju bli väldigt berörd i kärleksrelationer, men jag vet inte hur jag ska handskas med det, det blev 
ingen djupare personlig relation, Jag kan ha rent personliga relationer på ett begränsat djup på ett ganska 
ytligt plan, men så fort jag blir rörd, då kan jag bli rädd. Jag tror att det mer handlar om tilliten till mig 
själv. Jag har haft jättesvårt att uttrycka det jag känner, jag har ju inte vågat, jag vill ju, men jag vågar 
inte. 

 

Intervjuperson 2 beskriver den egna osäkerheten som anledningen till att det tidigare 

äktenskapet inte fungerat: 

Jag tror att jag har väldigt svårt med relationer. I tillbakablickandet, t.ex. ett misslyckat äktenskap så 
valde jag nog den partnern för att det var säkert, det var inga upp och ned gångar, samtidigt så var 
partnern ju egentligen inte riktigt där, det är man ju van vid, eller snarare att man har ingen rätt att be om 
något annat, man är inte värd något annat ändå.  

 
Denna osäkerhet beskrivs handla om en känsla om att inte vara värdefull: ”Men det handlar 

nog mycket om tror jag att man inte känner att man är värd någonting, varför skulle den här 

personen som knappt känner mig ge mig sitt ord”.  

Intervjuperson 5 har först i vuxen ålder fått nära vänner då den bristande tilliten har 

inneburit ett hinder att våga låta någon komma nära: 

Nu kommer vi till tilliten som jag absolut inte haft någon aning om, men jag har verkligen aldrig skaffat 
mig vänner som står så nära att det har gjort något att de har försvunnit, jag klarar mig ju alltid på något 
vis, jag var ju duktig och jag kan själv.  
 

Det beskrivs även funnits svårigheter med tillit i kärleksrelationer. Svårigheterna beskrivs 

som att det funnits någon slags oförmåga att våga stanna kvar i förhållandet: ”Jag har 

jättesvårt med tilliten, jag var på väg ut hela tiden, som jag alltid har varit, alltid en dörr öppen 

åt något annat håll, eftersom jag vet att jag alltid klarar mig”.  
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Intervjuperson 4 tror att brist på självtillit kan leda till svårigheter att kunna lita på 

varandra i en relation.  Det beskrivs finnas starka förtroendefulla relationer, men att de är få 

och att det är svårt för andra människor att komma nära: 

Jag hade alltid min lilla kärna av närmsta vänner som jag lärde känna tidigt, de kunde jag absolut lita på, 
men det har varit svårt för andra att lära känna mig, man måste gräva ganska djupt för att nå bakom mig. 
Blygare människor har jag svårt att lära känna för jag släpper inte in folk så lätt. 

 

Intervjuperson 4 ser den nuvarande relationen som bra, men att det tog tid att lära sig att lita 

på partnern då det fanns rädslor ”Det tog ett och ett halvt år innan jag sa till min partner att jag 

litade helt och fullt ut, jag var inte svartsjuk utan rädd för andra saker jag kan inte komma på 

vad jag var rädd för”. 

Andra områden som påverkas av bristande tillit 
Det är inte bara relationer som blir påverkade av bristande tillit, utan det beskrivs även kunna 

påverka andra delar av livet. Bland annat beskriver intervjuperson 5 att den bristande tilliten 

kan öka risken för att hamna i andra svårigheter: 

Man blir en överlevare liksom och då får man självförtroende, men självkänslan finns ju aldrig där. Den 
gör sig påmind när det händer något i livet, att man inte har självkänslan, för då rasar det. Det kan 
generera att man blir utbränd, hamnar i depression eller/ och missbruk senare i livet. Liksom att man inte 
förstår att man inte mår bra, det är så jag tror. 

  

Intervjuperson 1 menar i liknelse som ovanstående att brist på tillit kan leda till andra 

konsekvenser i livet: ” Det är en massa saker som kan hända. Man kanske inte vågar skaffa 

familj”.  

 Intervjuperson 3 uttrycker att avsaknad av tillit kan leda till ensamhet: ” Om man inte har 

självtillit då begränsar det livet om jag varken har tillit till mig själv eller andra för att om jag 

inte vågar tro på och lita på andra, då blir jag ju väldig ensam då” 

Intervjuperson 6 beskriver sin egen brist på tillit som en osäkerhet i mötet med människor: 

”Jag är mest orolig över vad folk tycker och tänker om mig, att de ska tänka dåliga saker om 

mig som de inte säger”. Intervjuperson 6 fortsätter att beskriva att en uppväxt med 

missbrukande föräldrar lett till för mycket ansvar som liten och har resulterat i ett stort 

kontrollbehov. Detta handlar om att inte lita på att andra kommer att genomföra det de åtagit 

sig: 

Jag har väldigt mycket kontrollbehov. Mycket tror jag på grund av mina föräldrar, jag kände att jag fick ta 
väldigt mycket ansvar som liten. Hellre gör jag det bra själv än att det inte ska bli gjort, fast jag kanske 
inte borde göra det. 
 

Intervjuperson 2 beskriver att bristande tillit kan leda till ensamhet, och vad vi förstår ett slags 

kontrollbehov 
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Jag tror nog, att det på lång sikt kan bli väldigt ensamt och jobbigt. Man kan ju inte ta på sig allting, man 
kan ju inte ha fullständigt koll på allt, speciellt inte när man ska leva tillsammans med någon, då måste 
man ju släppa in den personen och lita på at den personen faktiskt kan göra ett bra jobb. 

 
Intervjuperson 5 menar att det egna föräldraskapet kan bli påverkat om man har bristande 

tillit: ”om man får barn själv och inte fått tillit och inte förstått då har du ju inte förmågan att 

ge det själv så då går det i generationer” 

Vikten av bearbetning 
Någon form av bearbetning har startats. Genom den har intervjupersonerna upplevt 

förbättringar med den bristande tilliten. Detta har skett i form av en förtroendefull relation till 

någon, eget föräldraskap eller genom samtalskontakt i kombination med ålder och mognad.  

Intervjuperson 1 upplever att förmågan att känna tillit till andra har förbättrats med åren, 

mycket tack vare ny gemenskap som skapat förtroendefulla relationer: 

 Nu har jag ett självhjälpsprogram som jag går i. I det programmet har jag träffat väldigt många nära 
vänner. Det är väldigt skönt, som en trygghet, man har otroligt mycket gemensamt, man förstår varandra 
och visar varandra respekt. Det handlar om att man kan lita på folk, att det man har sagt där i rummet 
stannar där. 
 

Detta kopplas ihop med att intervjupersonen fått större tillit till sig själv ”Det kan också 

handla om att min tillit blivit starkare. Tillit till det jag vill göra och till det som är viktigt för 

mig”. I nuvarande relation beskrivs det att det skett en förändring och att det idag finns en 

öppenhet och förståelse för varandra i relationen som gjort att tilliten blivit starkare: ”som jag 

har nu har vi varit väldigt öppna med varandra och det känns väldigt okej. Vi har liknande 

bakgrund och kan förstå varandra på ett djupare plan”.  

Intervjuperson 4 beskriver att relationerna till de närmsta vännerna fungerat som en form av 

samtalshjälp. ACoA nämns ha fungerat som en form av gruppterapi och intervjupersonen 

menar att de tidigare känslorna av att vara ensam i sin situation blivit mindre ”denna 

gemenskap finns inte någon annanstans, jag känner att jag inte är ensam. Det hjälpte mig 

väldigt mycket i kombination med att man mognar, ålder, erfarenheter”. I dag beskrivs det 

som lättare att lita på andra än tidigare: ”Det finns inte mycket kvar nu för jag har jobbat så 

mycket med det, men för några år sedan då kände jag att jag inte dög, jag var rädd att bli 

bedömd hela tiden”.  

Intervjuperson 3 beskriver också att tilliten blivit bättre med stöd av ACoA och att det idag 

blivit lättare att lita på sina känslor:  

Den har blivit bättre därför att jag inte längre har någon rädsla och oro i magen. Jag har börjat prata om 
vad jag känner och vågat acceptera och inte gömma mig, med hjälp av de tolv stegen. Jag har en 
fungerande relation idag, jag kan berätta mina innersta funderingar och sådär, och det är jätteviktigt och 
bra, det har ju jag, det är skönt, jätte skönt är det. 
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 Fortsättningsvis beskrivs det dock finnas fortsatt behov av hjälp med detta: ”alltså, jag tror att 

min tillit, det är mig själv jag måste växa i för då kan jag få det bra med andra, jag har börjat 

förstå vad jag känner”.  

Intervjuperson 2 beskriver att bristen på tillit som skapats under uppväxten går att rätta till, 

men att man måste lära känna sig själv och det genom någon form av bearbetning: 

visst kan man väl försöka att rätta till det, eller man kan lära sig att förstå sig själv intellektuellt. Men i 
stundens hetta handlar man inte med huvudet, då är det snarare det här lilla barnet som blir jätte ledsen för 
en liten bagatell, det är lite jobbigt, men jag får väl fortsätta att gå i terapi. 

 

Intervjuperson 5 har under sin utbildning fått kunskap om psykologi och beskriver att detta 

har varit en hjälp till en förståelse om sig själv: 

Den har blivit bättre på så vis att jag har fått kunskap om hur jag fungerar när bristen visar sig i olika 
situationer. Jag vet att jag duger, men jag har ju fortfarande bristen i mig, den går ju inte att laga, men 
självkänslan har blivit bättre helt enkelt. 

 

Den nuvarande kärleksrelationen beskrivs på ett positivt sätt, att partnern lyckats övertyga att 

förhållandet håller och att det är på riktigt ”Så jag har vågat släppa taget och har en tro på att 

det håller, så visst har det hänt saker, jag blir alldeles rörd när jag tänker på det”.  

Intervjuperson 6 har vid ett tillfälle skrivit ett brev till en kurator. Det beskrivs vara en 

början till att våga anförtro sig åt någon som kan ge stöd.  ”när jag skrev var det var verkligen 

som att en sten lossnade, det var skönt, det kanske händer igen med någon annan”. Det 

beskrivs fortfarande vara svårt att anförtro sig och prata om det som varit, men att det börjat 

bli lättare att öppna sig och att det går framåt: 

Jag säger såhär, är man längst ner i livet då finns det bara en väg och den är upp. Och jag är på väg uppåt, 
men det är en uppförsbacke, man har så mycket tankar och drömmar om livet, det kommer, det är bara att 
vänta. 
 

Vänskapsrelationerna är det som intervjuperson 6 ser som stärkande och hjälp för den 

osäkerhet som finns inombords: ”Förut var mitt kontrollbehov ännu värre och jag var väldigt 

osäker på mig själv, ingen självkänsla eller självförtroende, men det har ju växt väldigt 

mycket tack vare mina vänner”. Fortsättningsvis beskrivs den tidigare misstänksamheten mot 

främmande personer, men att det idag finns en medvetenhet om att det handlar om sig själv 

och samspelet med andra: ”Jag känner att folk kan lita mer på mig och jag kan lita mer på 

dem, jag ska inte dra fel slutsatser om folk”.  

Strategier  
Det vi tydligt kan se är att samtliga intervjupersoner har funnit olika strategier för att hantera 

svårigheter med tillit till andra människor.  
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Intervjuperson 2 beskriver att det fortfarande finns svårigheter i att känna tillit till andra, men 

uttrycker att det blivit lättare att hantera. Det handlar om att våga släppa taget:  

ja det har blivit bättre, det måste jag säga, det handlar väl om att jag har gått i terapi och fått barn, man 
måste släppa lite på något sätt, jag vill kunna vara glad och avslappnad och inte behöva ha beredskap och 
vara på flykt, men jag har nog en lång väg kvar. 

 
Intervjuperson 6 menar att tilliten till sig själv behöver stärkas innan en kärleksrelation kan 

inledas: ”Men idag de senaste åren har det inte funkat eftersom jag inte mår bra i mig själv. 

Jag vill inte att någon ska ta hand om mig och sig själv för att jag går in i en relation, jag vill 

kunna må bra först, sen kan jag satsa på kärleken”. 

I dag menar intervjuperson 6 att det krävs arbete med den bristande tilliten och att detta är en 

form av strategi för att nå målet att må bra i sig själv: ”Man måste ju bygga upp det själv för 

att kunna tro på sig själv. Jag måste ju kämpa för att kunna lita på folk och mig själv för att 

kunna må bra”.  

Intervjuperson 5 har funnit en strategi som urskiljer vilka som går att lita på eller inte: 

Idag, nu när jag har lärt mig lite grann så är jag mer försiktig. Jag har hittat vissa verktyg hos mig själv 
som jag följer idag och är att om jag blir nervös i en människas sällskap då ska jag inte ge mig in där. När 
jag blir nervös i andra människors sällskap eller känner obehag då tänker jag att det här är människor som 
inte riktigt är äkta så jag har valt att lita på den känslan och därmed lita på de människor som jag känner 
mig bekväm med. 
 

Intervjuperson 3 beskriver att det går att välja vem man ska lita på och att detta grundar sig i 

en känsla: 

Jag har väl lite olika personer med tillit till. Vissa personer kan jag ju prata med om precis vad som helst, 
det känns ju bra. Sen har jag andra som jag kanske inte kan prata så mycket med eller som jag väljer att 
inte göra det med. Jag behöver inte det. 

 

Intervjuperson 4 har, efter att själv ha blivit förälder, valt att ge sin dotter det som saknades 

under sin egen barndom ”Jag tror att jag har vänt på det, att jag vill ge henne det som inte jag 

fick”. Fortsättningsvis beskrivs ett nytt sätt att förhålla sig i tillvaron:  

Jag har lärt mig att jag är en person som är värd att lära känna, om de vill lyssna och inte missbruka 
informationen. Det är ingen omöjlighet att börja lita på människor, det går, det kanske tar längre tid, men 
jag lovar det går. 

 

Intervjuperson 1 berättar att tilliten till sig själv blivit starkare vilket lett till att det idag blir 

lättare att egna gränser ”Det handlar om att min tillit blivit starkare, tillit till det jag vill göra 

och till det som är viktigt för mig” Intervjupersonen vänder känslor av misslyckanden till att 

lyckas. Ett exempel beskrivs utifrån sin fars alkoholproblem: ”När jag har tagit ett glas vin då 

känns det som om jag har vunnit över min pappa. För jag har inte behövt bli nykterist, jag kan 

använda alkohol på ett fint sätt”.  
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Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera och tolka det resultat som presenterats i kapitlet ovan. 

Vi kommer att analysera materialet utifrån anknytningsteorin, grundläggande tillit samt Eric 

Uslaners teori om partikulär/ generell tillit. För att få en sammanhängande text och för att 

undvika onödiga upprepningar kommer analysen inte bestå av underrubriker som resultatet 

bestod av. Viss upprepning kommer dock ske då delarna i resultatet och därmed analysen 

intimt hänger i hop.    

Vad tillit är 
Under denna rubrik analyseras resultatet utifrån Uslaners teori om partikulär/ generell tillit.   

Resultatet visar att det finns skillnader i intervjupersonernas beskrivning om andra 

människors tillit. Några upplever att människor normala litar på varandra då det ständigt knyts 

nya kontakter, vissa hoppas att människor litar på varandra och en del tror inte att människor 

litar på varandra. 

 Att kunna lita på andra människor beskrivs vara en förmåga kopplad till att vara stabil och 

trygg i sig själv. Detta beskrivs vara positivt då det upplevs göra livet enklare och bekvämar. 

Detta kopplar vi till Uslaners teori om de generella ”litarna” som han menar har en tillit som 

inte förändras mycket över tid utan mer är ett bestående värde (Uslaner 2002). De generella 

”litarna” beskrivs vara mer lyckliga i sitt liv då de har en mer moralisk tillit, vilket innebär att 

de förväntar sig att andra har samma inställning som de själva och att de kommer att bli 

behandlade väl (Uslaner 2002). Dessa “litare” har en optimistisk syn på framtiden och därför 

större möjligheter att påverka den egna situationen. De generella ”litarna” beskrivs få ut mer 

av andra människor i allmänhet, eftersom de vågar lita på andra som inte bara består av den 

närmsta kretsen. Men det finns även upplevelse av att det är många människor som har 

bristande tillit då de inte mår bra i sig själva. Detta tror två av intervjupersonerna och det 

beskrivs som att det antingen är olika kategorier av människor eller att man är ärrad på något 

viss i sin tillit. Detta tolkar vi som en sorts inställning om att det finns en vilja hos 

intervjupersonerna om att kunna lita på människor, men att den generella tilliten faktiskt inte 

riktigt finns.  

Det gemensamma för alla intervjupersoner var att de tror att andra människor litar på 

varandra mer än vad de själva gör. Grunden för detta beskrivs som en inre osäkerhet som 

leder till misstänksamhet gentemot andra. Eric Uslaner (2002) beskriver att tillit är något som 

uppstår i en socialisationsprocess i barndomen och att tillit är något vi lär oss från våra 

föräldrar (Uslaner 2002). Samtliga intervjupersoner tror att tillit grundas i barndomen i 
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samspel med föräldrarna. Föräldrarnas roll för utvecklandet av tillit handlar enligt Uslaner 

(2002) framförallt om föräldrarnas egna inställning, handlingar och beteenden. Vad föräldern 

har för människosyn och därmed tillit till andra överföras till barnen. Ur resultatet kan vi se 

att det finns koppling mellan egna svårigheter att lita på andra människor och föräldrarnas 

inställning och beteende. Den egna misstänksamheten beskrivs vara präglat av bland annat 

den misstänksamhet föräldrarna hade mot främmande människor. Denna misstänksamhet 

upplever intervjupersonerna själva har påverkat deras egen upplevelse av tillit. Uslaner (2002) 

menar att om föräldrarna själva har tillit och förtroende till andra människor, är det moralisk 

tillit som överförs till barnet. Uslaner beskriver detta som att våra föräldrar är våra moraliska 

lärare (Uslaner, 2002).  

Det moraliska och strategiska förhållningssättet är inte renodlat utan sätts in i det som 

Uslaner beskriver är generell eller partikulär tillit. Uslaner (2002) menar att de med partikulär 

tillit kännetecknas av en pessimistisk syn både på framtiden samt den egna möjligheten att 

förbättra sin situation. Uslaner menar att dessa partikulära ”litare” misstror folk i allmänhet 

och tror att de kommer att bli behandlade på ett orättvist sätt.  Denna misstro leder det till att 

världen utanför ses som hotfull och som något som personerna inte har kontroll över. De 

partikulära ”litarna” beskrivs oftare än generella ”litare” ha svårigheter i personliga relationer. 

Resultat visar att det finns misstänksamhet och osäkerhet i mötet med människor. Detta 

beskrivs vara en brist på tillit som medfört svårigheter i relationer.  Vi tolkar det som att 

intervjupersonerna har en mer partikulär inställning framför allt med tanke på den 

misstänksamhet som de beskriver samt den osäkerhet de har som upplevs påverka deras liv.  

I vårt resultat framgick att föräldrarna själva hade ett partikulärt förhållningssätt som då 

kan tolkas ha överförts till barnen. Till exempel visar resultatet att intervjupersonernas 

föräldrar haft en misstänksamhet mot andra vilket de beskriver har överförts till deras egen 

uppfattning om andra. Intervjupersonerna kan därmed själva ha blivit partikulära ”litare”. De 

partikulära litarna beskrivs välja vilka de litar på och att det främst handlar om att lita på dem 

som liknar dem själva, som då framförallt handlar om dem som finns nära till exempel 

familjen (Uslaner, 2002). Den bristande tilliten beskrivs av intervjupersonerna påverka dem i 

mötet med människor. Istället för att ha fokus på själva mötet hamnar det istället på en slags 

självfokusering där tankarna mer går kring hur andra uppfattar dem vilket kan tolkas som en 

känsla om att människor ses som hot. Vi tolkar att de har en sorts misstro mot omvärlden som 

gör att de utgår från att andra inte vill dem väl. Denna förhandsställning gör att de intar en 

strategisk position där de försöker ta reda på hur personen uppfattar dem och vad denne vill få 

ut av mötet. Under barndomen har det ur resultatet framgått att samtliga intervjupersoner har 
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haft svårigheter att tro på sig själv och därmed haft svårt att tro på andra. Vi tänker att den 

bristande självkänslan skapat en sorts osäkerhet i hur de ska bete sig i mötet med andra 

människor.  

Tilliten ges en djupare innebörd än den Uslaner beskriver. Det verkar inte enbart handla 

om föräldrarnas syn som överförs på barnet, utan det beskrivs även som att föräldrarna haft 

oförmåga att tillgodose barnets behov som i sin tur skapar bristande självtillit. Vi tolkar det 

som att föräldrarna inte kunnat vara moraliska lärare för sina barn, men även att det är av stor 

vikt att föräldrarna tillfredställer barnets behov, för att kunna utveckla grundläggande 

självkänsla, och därmed grundtillit.  

Anknytningens betydelse för tilliten 
Att inte ha tillit till andra människor grundar sig enligt intervjupersonerna i att de blivit svikna 

på många sätt av sina föräldrar, vilket även präglar deras erfarenheter.  Erfarenheter från 

barndom beskrivs enligt Blennberger (2009) följa med barnet, även upp i vuxen ålder. Detta 

leder oss logiskt ner till fortsatt analys utifrån anknytningsteorin och teori om grundläggande 

tillit. 

Föräldrarnas roll 
Erikson (1981) beskriver tillit som ett grundläggande fenomen som utvecklas under 

barndomen i samspel med föräldrarna. Med en grundläggande tilltro till sig själv och andra 

menar intervjupersonerna att det skapas förutsättningar för att kunna klara sig väl och bli 

trygg som person. Resultatet visar att det inte finns någon tvekan om att föräldrarna spelar en 

viktig roll för utvecklandet av tillit. Det beskrivs som att föräldrarna är de som först skapar ett 

förtroende och trygghet för barnet. Vad de upplevt som barn formar vad deras erfarenheter 

kommer att bli. Att föräldrarna ger omvårdad och trygghet är viktigt för framväxten av tillit 

menar Johansson (2009). Erfarenheter av hur väl föräldrarna hade förmågan att ge kärlek, 

närhet och uppmärksamhet beskrivs vara det som utvecklar tillit kontra misstro (a. a). Dessa 

erfarenheter påverkar även förmågan till närhet med andra människor senare i livet (Karlsson, 

2004). Det ska finnas en känsla av pålitlighet och konsistens i tillvaron för att ett barn ska 

kunna handskas med de krav som kommer inifrån, detta beskrivs vara en del i utvecklandet av 

barnets identitetskänsla (Johansson, 2009). 

Tillit handlar enligt intervjupersoner om en slags grundpelare som finns med hela livet. De 

menar att tillit grunda sig tidigt i livet och är något man måste ha för att förstå sig själv. Vi 

tolkar det som att det är viktigt att det finns en ömsesidighet till närhet och att föräldrarna ses 

som extra viktiga under de första åren för framväxt av upplevd tillit både till sig själv och 
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andra. Att växa upp med förälder som har alkoholproblem beskrivs dock ge avsaknad av 

samspel då resultat visar att de fått bristande bekräftelse och respons på sina känslor. 

Föräldrarna har inte bekräftat dem, utan istället undvikit eller skojat bort olika känslor. Detta 

har för intervjupersonerna inneburit svårigheter att förstå sina egna känslor och påverkat deras 

syn på sig själva negativt.  Att inte få respons på sina känslor under barndomen leder till att 

barnet inte heller får tillgång till sina känslor (Socialstyrelsen, 1993) . Osäkerheten inombords 

beskrivs även handla om att föräldern varit oförutsägbar genom att de växlat i sitt beteende.  

Att bli bortglömd och sviken som barn leder till insikten om att inte kunna lita på sina närmsta 

menar intervjupersonerna. Att inte kunna lita på sina egna föräldrar och att de gör det allra 

bästa för uppväxten upplevs vara erfarenheter som finns med dem och leda till brist på tillit 

till andra människor.  

Den grundläggande tilliten hör ihop med anknytningsteorin som beskriver barnets första 

tre år som mycket viktig för dess fortsatta utveckling (Broberg, Granqvist, Ivarsson & 

Risholm-Mothander, 2008). En anknytning beskrivs behöva innehålla en kärleksfull och intim 

relation och bygger på olika faktorer. Den ska bland annat ha varaktighet och en ömsesidig 

vilja till närhet. Resultat visar att det inte fanns denna ömsesidighet och varaktighet, kanske 

fanns kärleksfulla stunder, men det upplevs inte vara tillräckligt för att en god anknytning 

skulle kunna knytas (a.a.) 

  Anknytningsteorin beskriver att anknytningen blir trygg om barnet får sina behov 

tillfredställda. Att få behov tillfredställda kan till exempel handla om att små barn söker tröst 

och beskydd hos sin förälder, om de känner att föräldern finns där, skapas trygghet (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2008). Dessa intervjupersoner beskriver att de 

inte fått sina behov tillgodosedda, då relationen istället präglats av oförutsägbarhet, svek och 

oförmåga att ge bekräftelse. Vilket vi tolkar leder till otrygg anknytning (a.a.). Hos barnet 

skapas även inre arbetsmodeller om sig själv och andra. För att kunna skaffa sig väl 

fungerande arbetsmodeller krävs det att föräldern ger gensvar och tillfälle för barnet att få 

trygghet, genom det kan barnet finna balansen mellan trygg och otrygg bas (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2008). Om detta samspel är positivt kan barnet få 

inre arbetsmodell som har positiv effekt för det fortsatta samspelet med omvärlden, vilket ger 

tolerans för en del andra negativa erfarenheter (a.a.). Om de istället får negativa erfarenheter 

kan det bli problematiskt. Barnet kan behöva anpassa sitt beteende till föräldern, vilket inte 

gynnar barnets utveckling. Det kan istället leda till negativt samspel med andra människor 

som i sin tur kan förstärka föreställningen om hur andra är. Negativa samspel med andra kan 

ge bekräftelse till de redan otrygga inre arbetsmodeller som börjat formas (Perris, 1996). 



 43 

Resultatet visar att föräldrarna inte kunnat ge dem gensvar på ett positivt sätt, vilket vi tolkar 

blir erfarenheter som skapat deformerade inre arbetsmodeller om sig själv och andra. Detta 

kan tolkas som att den grundläggande tilliten blir ett centralt personlighetsdrag som skapats i 

samspelet med föräldrarna och som påverkar samspelet med andra (Blennberger, 2009). 

Bowly menade att de inre arbetsmodellerna från anknytningsrelationen är aktivt under hela 

livet men att de påverkas av senare erfarenheter, vilket vi tolkar tydligt beskrevs av 

intervjupersonerna (Perris, 1996). Senare forskning beskriver att vissa tidiga erfarenheter är 

formativa (av särskilt stor vikt) för att senare skapa fungerande relationer (a.a.). Värme 

ömsesidighet, stöd och trygghet är det som kännetecknar goda relationer och som sedan 

påverkar känslan av sig själv (självet) längre fram i livet. Ett barn som inte fått trygg 

anknytning får alltså inte fungerande inre arbetsmodeller (Payne, 2008).  Dessa 

intervjupersoner har därför inte fått utveckla en känsla av egenvärde och självkänsla, som är 

det som utvecklingen av inre arbetsmodeller handlar om (a.a.). Ny forskning visar att en 

förälder som har alkoholproblem ofta har många egna stora problem (Cleaver, Unell, Aldgate, 

2009). Detta innebär att föräldern inte är emotionellt närvarande och då inte kan relatera till 

barnet. Barnets behov blir därför inte tillfredställda och leder till att anknytningen skadas. 

Dessa intervjupersoner har tydligt påpekat att de blivit negligerade när det gäller de 

psykologiska behov som påverkar de inre arbetsmodellerna (a.a.).  

Resultatet visar att alla intervjupersoner har eller haft bristande tillit och att det leder till 

andra konsekvenser i livet. Det beskrivs bland annat kunna leda till ensamhet, att man inte 

vågar skaffa familj, destruktiva relationer eller avståndstagande för att gå in i djupare 

relationer.  Enligt Eriksons teori ses de ständiga besvikelserna under barndomen som ett 

hinder för att kunna uppnå närhet till andra människor i vuxen ålder (Karlsson 2004). De 

ständiga besvikelserna under barndomen kan ha bidragit till att de som vuxna förväntar sig att 

bli svikna i relationer (Socialstyrelsen, 1993). Vi tolkar att intervjupersonerna kan ha svårt i 

en relation för att de inte har några egna referensramar för hur en bra relation ser ut. De 

referenser som finns och som de utgår ifrån är föräldern/ föräldrarnas relation/er som inte har 

fungerat väl. Har man inte fått uppleva en fungerande relation präglad av värme, 

ömsesidighet, stöd och trygghet som vi beskrev tidigare i texten, tänker vi att det kan bli svårt 

att uppnå och utveckla det i en egen relation (Payne, 2008). Detta leder naturligt ner till 

fortsatt analys om relationer i det vuxna livet. 
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Relationer i det vuxna livet.   
Blennberger (2009) menar att samspel handlar om att känna gemenskap med förälder samt 

andra viktiga personer under bardomen. Denna gemenskap beskrivs vara av stor vikt för 

senare upplevd gemenskap med andra människor (a.a.).  På grund av en otrygg anknytning 

menar intervjupersonerna att det medfört svårigheter i relationer till andra. En del upplever att 

de kunnat ha nära vänner, medan andra upplever att de inte haft närheten till någon, då de inte 

litat på eller känt förtroende. Alla upplever dock ha haft det svårt i kärleksrelationer.   

Anknytningsteorin beskriver utvecklingen i förskoleålder till tonår som att relationen till 

föräldrar inte behöver vara lika nära och att barnet börjar ersätta relationen med till exempel 

vänner, dock utsätts barnet för nya hot i och med större sociala sammanhang och söker sig då 

tillbaka till föräldern om det finns en trygg bas. Finns det en trygghet kan barnet senare lita på 

sig själv (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2008). Utifrån resultatet 

beskrivs det finnas avsaknad av trygg bas som vi då tolkar lett till svårigheter att lita på sig 

själv.  Emotionella problem eller som intervjupersonerna själva uttrycker en osäkerhet 

inombords, har medfört problem i relationer. Att känna en inre osäkerhet beskrivs handla om 

en slags grundosäkerhet som bottnar i en ostabil självkänsla Att kunna få en fungerande 

relation beskrivs kräva att man är hel i sig själv. Med det menas att det måste finnas en tillit 

till sig själv, då det annars kan resultera i att man antingen tar avstånd eller slukas upp av sin 

partner och inte tar hand om sig själv och sina egna vänskapsrelationer. Intervjupersonerna 

uttryckte även att deras grundotrygghet medför svårigheter till att ge trygghet till någon annan 

som t.ex. i relationer eller i eget föräldraskap. “Man lär det man kan” menar en del av 

intervjupersonerna. 

Anknytningsteorin bekräftar vikten av att få behov tillgodosedda och att brist på detta kan 

medföra emotionella problem och svårigheter i senare relationer (Payne, 2008). Att varken få 

uttrycka känslor eller få dem bekräftade under barndomen menar intervjuperson har försvårat 

möjligheterna att skapa djupare relationer. Det handlar om att man inte lärt sig att handskas 

med känslor som då i stället blir till rädsla. Detta upplevs handla om brist på tillit till sig själv 

som bottnar i tidigare erfarenheter. En del erfarenheter beskrivs som speciellt viktiga för 

skapandet av fungerande relationer. Erfarenheterna som utvecklats tidigt i livet leder till 

förväntningar som formar människans sociala verklighet (Payne, 2008).  

Det upplevs ha varit svårt att våga släppa in människor i livet, vänrelationer kan ha 

fungerat men har ändå präglats av en försiktighet. Kärleksrelationerna är dock mer 

komplicerade. Det beskrivs vara vanligt att man söker sig till det man har tidigare erfarenheter 

av till exempel att välja partner som har liknande problem som sin förälder. Det beskrivs 
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handla om ett avsaknad värde inom personen, att inte vara värd mer, eller ta det man är van 

vid. I grund och botten handlar det om den dåliga självkänslan som säger att det inte riktigt 

går att lita på någon.  Enligt anknytningsteorin är det föräldrarnas oförmåga att tillfredställa 

barnets behov som leder till bristande utvecklingen av självet och därmed självkänslan 

(Perris, 1996). Det har även visat sig att anknytningserfarenheter bildar en grund för senare 

social kompetens (Payne, 2008). 

Tidigare i livet beskrivs tillit till andra var något som man inte reflekterar över, utan hittat 

någon slags strategi för att hantera den omedvetenheten. Denna strategi beskrivs handla om 

att vara mycket duktig eller att bli en så kallad överlevare. En överlevare beskrivs vara någon 

som alltid klarar sig trots att relationer tar slut. Detta beskrivs resultera i att man alltid håller 

en dörr öppen och är en oförmåga att våga stanna kvar i en relation. Det beskrivs i dag finnas 

en fungerande relation/er men att det tagit mycket lång tid, det har handlat om att överbevisa 

en tro på att det finns en framtid. Johansson (2009) menar att den tillit som föräldrarna 

introducerar ger förutsättning för senare upplevd gemenskap i familj, släkt och vänkrets (a.a.). 

I vuxen ålder beskrivs det som att tilliten till sig själv blivit större och att man i dag vågar 

förändra och göra det som är viktigt för en själv. Detta har skapat nya relationer där det finns 

öppenhet och förståelse, och där man vågar gå in djupare. Detta tolkar vi som att de inre 

arbetsmodellerna är aktiva under hela livet, men att det påverkas av senare erfarenheter 

(Perris, 1996) 

Vikten av bearbetning utifrån anknytning och grundläggande tillit 
Alla intervjupersoner har genomgått eller startat någon form av bearbetning. Detta har till 

exempel skett genom samtalsterapi, möte med förtroendefulla människor där de vågat öppna 

sig och lita på eller/och genom medverkan i ACoA:s verksamhet. Bearbetningen har skett i 

takt med att de blivit äldre, kopplat till en känslomässig mognad som bidragit med 

självreflektion, vilket i sin tur ökat förståelsen för sig själv och sitt känsloliv. Nya positiva 

erfarenheter av livet har medfört ett nytt perspektiv på upplevelsen av tillit.  

Hur uppväxten påverkar de vuxna barnen kan tolkas vara beroende av om de får/ fått hjälp 

att bearbeta sina erfarenheter samt om de har fått sin historia bekräftad av andra. Att få sin 

historia bekräftad innebär ett svar på att förhållandena under uppväxten är verkliga 

(Socialstyrelsen, 1993). Om man inte kan få sin verklighet bekräftad av andra är man ensam 

om upplevelsen och har inte någon att spegla sig i. Att inte bli speglad kan leda till att det blir 

svårt att få upplevelsen bearbetad och blir något som man inte kan förhålla sig rationellt till 

(a.a.). Samtliga intervjupersoner uttryckte ACoA:s verksamhet som en del av bearbetningen. 
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Vi tänker att gemenskapen och sammanhållningen i verksamheten bidrar med bekräftelse och 

kan den ses som ett instrument för att växa i sig själva. Flera av intervjupersonerna ansåg att 

förståelsen från andra som upplevt liknade händelser, bidragit med en känsla av att de inte är 

ensamma, utan att det finns andra som känner och mår som dem. Att känna igen sina 

upplevelser i andras berättelser sägs också vara en del av bearbetningen (Socialstyrelsen, 

1993).  

Blennberger (2009) menar att tillit skapas, utvecklas och upprätthålls av människor vi 

känner, men även främlingar vi möter och personer i en professionell roll (a.a.). Vi tolkar 

resultatet som att den grundläggande tilliten skapas av anknytningens erfarenheter och att 

detta blir de inre arbetsmodellerna för barnet. De otrygga arbetsmodellerna leder till en form 

av osäkerhet i mötet med andra, vilket då kan tolkas som en misstro gentemot människor 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2008; Erikson, 1981). Även om 

bearbetningen förbättrat tilliten uttrycker samtliga att det fortfarande finns en sorts brist på en 

inneboende ”grundtillit”. Vilket vi tolkar som att det ändå finns bristande självkänsla som 

medför en grundosäkerhet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm-Mothander, 2008). Dock 

fortsätter dessa intervjupersoner att utveckla sin tillit. Genom bearbetning som innefattar 

förståelse för hur de själva fungerar, leder det dem till att få större tilltro både till sig själva 

och till andra människor, då det finns en upplevelse om att tillit är positivt i livet.  

Strategier utifrån partikulär/generell tillit och den grundläggande tilliten 
Vi tolkar att intervjupersonerna på olika sätt har lärt sig att hantera sin vardag för att få ett mer 

fungerande liv med ökat välbefinnande. Genom bearbetning av sig själva har de funnit någon 

slags strategi som leder dem vidare i livet. 

Resultatet visar att alla har en saknad av en sorts grundtillit, som påverkar den naturliga 

känslan av tillit. Samtliga intervjupersoner har dock funnit olika strategier för att få ökad tillit.  

Dessa strategier tolkar vi innebär en inställning samt medvetenhet om att ökad lycka och 

välbefinnande är kopplad till att känna tillit till andra människor. Detta skulle då bekräfta 

Uslaners teori om att de med moralisk tillit och de generella ”litarna” är lyckligare än de som 

tillhör en mer strategisk och partikulär grupp (Uslaner, 2002). Intervjupersonerna kan ses 

välja att lita på andra för att de vet att det gör livet mer hanterbart. En av intervjupersonerna 

har medvetet avstått från att gå in i kärleksrelationer på grund av sin bristande tillit. Detta 

tolkar vi som en form av strategi för att ägna tid åt att bearbeta sig själv för att i längden 

kunna få en fungerande relation. En annan strategi är att flera av intervjupersonerna väljer 

vilka det går att lita på, vilket tydligt kan tolkas som en strategisk form av tillit (Uslaner, 



 47 

2002). Hur de väljer bygger på en sorts känsla de får kring en viss person. Denna känsla 

används i mötet med människor och är ett sätt att välja vem man kan lita på eller inte. Är 

känslan obehag eller osäkerhet tolkas det som att man inte ska gå in i en djupare relation.  Om 

man istället känner välbehag och trygghet kan man lita på. Det egna föräldraskapet ses också 

som en form av strategi av två intervjupersoner. Denna strategi innebär att de väljer att ge sina 

barn det de själva inte fick som barn. Vi tolkar denna inställning som en sorts vägledning för 

att kunna ge sina barn en bra uppfostran. 

Att hålla inne känslorna under lång tid tolkar vi utifrån intervjuerna, har förlängt 

möjligheten att få tag på känslan av tillit. I vuxen ålder har samtliga intervjupersoner på något 

sätt bearbetat sina upplevelser, men de talar om att det fortfarande finns svårigheter. 

Bearbetningen har bland annat skett i någon form av samtalsforum tillsammans med att bli 

förälder själv, ålder, mognad, utbildning som har lett till någon form av hantering av 

vardagen. De har funnit olika strategier som för dem själva varit betydelsefulla för att kunna 

hantera svårigheterna med tilliten. Detta gör det en aning otydligt om de verkligen skulle 

kunna klassas som partikulära ”litare”, då det finns en medvetenhet. Kanske är de partikulära 

därför att de fortfarande har en misstänksamhet och tydligt väljer att lita på de som ger känsla 

av att trygghet. Det som då skulle kunna motsäga Uslaners teori är att tillit till andra är 

bestående, och därmed inte förändras övertid.  Intervjupersonerna själva upplever att tilliten 

förändrats och att de i dag har större tillit till människor. Det som passar bäst ur vår tolkning 

är då det som Blennberger (2009) menar och som vi nämnt tidigare, att tillit skapas, utvecklas 

och upprätthålls av människor vi känner, främlingar vi möter och personer i en professionell 

roll. 

Diskussion och slutsatser 
Denna studie hade som syfte att undersöka hur vuxna barn som växt upp i en familj med 

alkoholmissbruk upplever tillit till andra människor samt om de tror att det finns ett samband 

mellan uppväxten och tillit till andra människor. Intervjuerna har gett författarna en inblick i 

hur det kan vara att växa upp i en familj med alkoholproblem samt hur detta har påverkat 

deras tillit till andra i vuxen ålder. Vuxna barn till förälder/föräldrar med alkoholproblematik 

har enligt vår studie bristande tillit. Samtliga intervjupersoner har uttryckt att den bristande 

tilliten har sin grund i barndomens erfarenheter samt att den påverkat dem på olika 

livsområden i vuxen ålder. Framförallt har den bristande tilliten märkts av i relationer då 

intervjupersonerna har haft svårt att lita på partnern. Samtliga intervjupersoner upplever att 

den bristande tilliten även visat sig i relationen till själv. Denna avsaknad handlar om en sorts 
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självtillit som beskrivs bottna i en dålig självkänsla. Den bristande tilliten grundar sig enligt 

intervjupersonerna i att de blivit svikna som barn, att inte fått bekräftelse på känslor och att de 

inte blivit uppmärksammade. Dessa faktorer sägs påverka de inre arbetsmodellerna som 

utvecklas i barndomen och som i sin tur påverkar det vuxna livet (Cleaver, Unell, Aldgate 

2009).  

Woititz, (2002) beskriver tretton karaktärsdrag som hon funnit gemensamt för vuxna barn 

till alkoholister. Det åttonde karaktärsdraget beskriver hon som att vuxna barn till alkoholister 

överreagerar på förändringar som de inte har kontroll över. Barnet lär sig att bara lita på sig 

själv, eftersom det är omöjligt att lita på någon annan. Bristen på tillit till andra leder även till 

en känsla av osäkerhet inför förändringar som de inte har kontroll över (a.a.). I vår studie 

framkom det att intervjupersonerna upplevde det omöjligt att lita på någon annan. Till 

skillnad från Woititz som beskriver att vuxna barn lär sig att enbart lita på sig själva, menar 

intervjupersonerna att de lärt sig att varken kunna lita på själva eller andra (a. a). Detta kan 

dock vara beroende av hur man tolkar begreppet tillit. Intervjupersonerna beskrev att den 

bristande tilliten skapat en inre osäkerhet samt att det finns tecken på ett slags kontrollbehov i 

situationer vilket skulle kunna tolkas som att det finns en tillit till sig, då de beskrivs klara sig 

själva. Resultatet visar att våra intervjupersoner på något sätt lyckats hantera sin vardag, 

vilket beskrivs som att de funnit en slags strategi. Denna strategi förklarades till exempel som 

att de varit ”överlevare”, vilket vi tänker inte handlar om att det funnits tillit till sig själv, utan 

att det snarare handlat om ett sätt att hantera sin vardag. 

Samtliga intervjupersoner beskrev att deras tillit i vuxen ålder blivit bättre och att de idag 

har lättare att lita på folk. Intervjupersonerna visar att det finns en koppling mellan de egna 

svårigheterna att lita på andra människor och föräldrarnas inställning och beteende. Detta kan 

kopplas samman till vad Uslaner (2002) benämner som partikulär tillit. Uslaner (2002) menar 

att tilliten utvecklas i en socialisationsprocess under barndomen samt att den är bestående. 

Intervjupersonernas berättelser motsäger att tillit är bestående som Uslaner menar. De 

uttrycker istället att deras tillit till sig själva och andra blivit bättre med åren.   

Enligt Socialstyrelsen (1993) får barn som växer upp i familjer med alkoholmissbruk svårt 

att lita på andra. Att upprepade gånger bli sviken och att inte få bekräftelse på känslor 

beskrivs leda till att barnen tidigt förstår att de inte kan lita på sina föräldrar, vilket överförs 

till att gälla andra (a.a.). Det faktum att familjen inte pratar om problemet utan istället 

bortförklarar eller förnekar det leder till att barnet får svårt att lita på andra. Socialstyrelsen 

(1993) skriver att hur barnen klarar sig är beroende av om barnen får hjälp att bearbeta svåra, 

traumatiska och obegripliga händelser. Barn i familjer med alkoholmissbruk har det ofta svårt 
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i detta avseende. Framförallt för att familjeproblemet ofta förnekas. Denna förnekelse kan 

leda till att barnet förlorar möjligheten att känslomässigt bearbeta händelserna 

(Socialstyrelsen, 1993). Resultatet visar vikten av att få bearbeta barndomens erfarenheter för 

att få en förståelse för hur de själva fungerar. Denna förståelse leder till att de får större tilltro 

både till sig själva och till andra. Vi tycker oss kunna se att intervjupersonerna försöker nå en 

känsla av sammanhang, vilket kan kopplas samman med Antonovskys teori om känslan av 

sammanhang- KASAM. KASAM innebär kort beskrivet att kunna se sig själv i ett 

sammanhang, att förstå och uppleva meningsfullhet, att känna att tillvaron är hanterbar och 

påverkbar (a.a.). En hög känsla av sammanhang innebär en mer positiv inställning till 

tillvaron och därmed större möjlighet att bemästra problem (Gjaerum, Grohult, 

Sommerschild, 2006). Genom att lära sig att förstå sig själv upplever intervjupersonerna att de 

får en mer meningsfull och hanterbar tillvaro som de kan påverka (Gjaerum, Grohult, 

Sommerschild, 2006). Resultatet visar att om man inte bearbetar sina upplevelser kan den 

bristande tilliten leda till konsekvenser i livet. Det kan bland annat handla om att inte våga 

skaffa familj, leda till ensamhet och även en ökad risk att hamna i svåra situationer som t.ex. 

att utveckla ett eget missbruk. Intervjupersonerna menar att om man lär sig att hantera den 

bristande tilliten vågar man istället investera förtroende till andra vilket beskrivs bidra till 

bättre livskvalitet. I enlighet med KASAM beskrivs denna förmåga ge en mer positiv tillvaro 

(Gjaerum, Grohult, Sommerschild, 2006).  

Samtliga intervjupersoner uppvisar en medvetenhet om hur uppväxten har påverkat dem i 

vuxen ålder samt en hög grad av självinsikt i vad den bristande tilliten lett till idag. En av 

intervjupersonerna har, till skillnad mot de övriga, inte genomgått någon form av terapi eller 

annan hjälpform. Denna person, som var yngst i undersökningsgruppen, hade nyligen flyttat 

ifrån sin alkoholmissbrukande pappa. Det kan därför antas att denna person, som uttryckte ett 

dåligt mående, inte kommit lika långt som de övriga i bearbetningen. Intervjupersonernas 

berättelser visar tydligt på vikten av bearbetning, oavsett om det sker genom professionell 

hjälp eller genom stöd från vänner eller partner.  

Man kan inte generalisera intervjupersonernas upplevelser men man kan urskilja en del 

likheter i berättelserna. Intervjupersonerna i denna studie har växt upp under liknade 

omständigheter och har många gemensamma drag. Det gemensamma är att de upplever att 

tilliten har påverkats av uppväxten samt att de i vuxen ålder gett uttryck för en bristande tillit 

till själv och andra. Det är viktigt att poängtera att de inte alltid behöver påverkas lika eller att 

konsekvenserna enbart gäller en uppväxt i familjer med alkoholproblem, utan det bör istället 

belysas att alla människor är unika och att de påverkas olika men att liknande mönster kan 
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finnas. Tidigare forskning har bland annat visat att barn som varit med om skilsmässa kan 

påverkas på liknade sätt. Framförallt om de under barndomen blev svikna samt om den ena 

föräldern försvunnit. Liknelser till en uppväxt i en familj med alkoholproblem kan ses då även 

skilsmässobarnen i vuxen ålder fått svårigheter med att bland annat lita på människor (Baker, 

2005). 

Samtliga intervjupersoner i denna studie har visat ett stort intresse för att medverka. Denna 

vilja att dela med sig av sina erfarenheter kan antas grunda sig i en vilja att öka omgivningens 

förståelse för vad ett alkoholmissbruk i familjen kan leda till för konsekvenser för det vuxna 

barnet.  
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Bilaga 1 

Vill du dela med dig av din kunskap? 
 
Vi är två studenter, Clara Käll och Jenny Kjellsdotter, som går åttonde och sista terminen på 

socionomutbildningen på Ersta Sköndal Högskola.  

 
Vi skriver en C – uppsats där syftet är att undersöka hur vuxna barn som växt upp i en familj 

med alkoholmissbruk upplever tillit till andra människor samt om de tror att det finns ett 

samband mellan uppväxten och bristande tillit till andra människor.  

 

 
Intervjun kommer att ta högst 1 timme och spelas in på band. När arbetet är klart förstörs 

bandet. Alla uppgifter som ges under studien kommer att hanteras med största konfidentialitet 

och i uppsatsen nämns inga namn.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta det. 

 

Dina erfarenheter kan ge viktig kunskap och vi är mycket tacksamma om du vill dela med 

dig. Vi är flexibla och anpassar självfallet tid och plats för intervju efter dina önskemål. 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar kring 

studien. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Jenny Kjellsdotter                                      Clara Käll                               
 
 Jenny.kjellsdotter@gmail.com                              clarakall@hotmail.com 
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Bilaga 2   
Intervjuguide  

Bakgrund – detta tar vi reda på innan intervjutillfället. 

Ålder?  

Hur ser din familjesituation ut/civilstånd?  

Hur såg din ursprungsfamilj ut när du växte upp?  

Sysselsättning?  

Generellt om tillit 

Vad betyder tillit till andra människor för dig? 

Vad tror du att tillit grundar sig i? 

Vad tror du att brist på tillit i allmänhet beror på? 

Vad tror du att bristande tillit kan leda till? 

Uppväxt 

Hur såg din relation ut till den missbrukande föräldern? Hur såg din relation ut till resten av 

familjen?  

Om du tänker tillbaka, kan du minnas att din gemenskap i vänrelationer påverkades av din 

familjesituation? 

Hade du någon som du kunde prata med eller anförtro dig åt under barndomen?  

Tillit i nuvarande livssituation 

Tror du att din tillit till andra människor idag påverkats av din uppväxt? 

Om ja, vad tror du försvårade dina möjligheter att känna tillit? Om nej, vad var det som 

gjorde att du inte tror att det påverkat?  

Tror du att du har lättare eller svårare än andra att lita på människor?  

Finns det personer i din omgivning som du känner att du kan lita på idag? 

Upplever du att din förmåga att känna tillit till andra människor har ändrats med åren? Kan du 

beskriva hur? Vad tror du det beror på? 

Tror du att din uppväxt påverkat dina relationer? I så fall hur? 

I vilken utsträckning tror du att människor generellt litar på eller misstror varandra? När? 

Hur? I nära relationer? Hur skulle du önska att det var?  

Är det något annat som du anser viktigt som vi inte pratat om? 


