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Sammanfattning  

 

Många barn växer upp i en hemmiljö med alkoholproblem och med denna studie vill 

författarna med hjälp av intervjuer undersöka barns påverkan då och i det vuxna livet. 

Resultatet och analysen visar att dessa barn upplever mycket känslor såsom rädsla, ångest, 

oro, skuld och skam som även tar sig uttryck i det vuxna livet. Några av dem har under 

uppväxten utvecklat självskadebeteende och psykisk ohälsa, något som till viss del följer dem 

även i det vuxna livet. De beskriver hur de haft olika strategier för att hantera sin uppväxt 

genom att dölja missbruket eller hålla sig borta via fritidssysslor. Skyddsfaktorerna som 

respondenterna beskriver under uppväxten är trygga relationer och skolan. Relationen mellan 

barnet och den missbrukande föräldern har i de flesta fall varit dålig under uppväxten. Av de 

respondenter vars förälder idag är nykter är relationen god. De respondenter vars förälder 

fortfarande har ett pågående missbruk finns en relation och den upplevs vara bättre än under 

uppväxten. De flesta respondenter beskriver sig som omhändertagande och omsorgsfulla, 

egenskaper de kan koppla samman med sin uppväxt. Känslan att vilja ha kontroll, lyhördhet 

och konflikträdsla är också egenskaper som beskrivs som följd av den missbrukande 

hemmiljön.  

 

En av studiens slutsatser är att alla respondenter klarat sig bra trots att missbruk präglat deras 

uppväxt, detta tror vi till stor del har att göra med trygga relationer kring respondenterna. 

Vidare visar studien att de respondenter som talat öppet om missbruket och hur det tar sig 

uttryck inte skadats i lika stor omfattning som de respondenter där missbruket varit en 

familjehemlighet och ett tabubelagt område att tala om.  

 

Nyckelord; Missbruk, vuxna barn till alkoholmissbrukare, uppväxt, vuxna livet, upplevelser, 

egenskaper, erfarenheter och påverkan.    

  



Tack! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till er fantastiska människor som medverkande i denna studie. Vi är 

medvetna om att ämnet kan uppfattas som känsligt att prata om och vi är därmed otroligt 

stolta och glada över er insats. Materialet ni givit oss har gjort att vi kunnat utföra en uppsats 

som vi är stolta över att presentera.  

 

Vi vill också rikta ett tack till vår handledare Daniel som alltid varit tillgänglig för frågor och 

handledningstillfällen. 

 

Till sist vill vi tacka er som hjälpt och stöttat vårt arbete genom att läsa igenom och ge 

synpunkter. 

 

Amanda, Ida & Veronica 
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1. Inledning 

 

Många har föreställningen att en missbrukare är en svårt alkoholiserad människa som ligger 

utslagen på en parkbänk. Men sanningen är att de flesta missbrukare ser ut som helt vanliga 

människor. Den gemensamma nämnaren för missbrukare är att de tvångsmässigt använder sin 

substans och detta leder till större skada. Samtliga missbruksformer kan leda till döden, man 

kan dricka sig till döds. Missbrukare är vanligen intelligenta och duktiga människor som inte 

har till avsikt att på något vis vara ond eller skada personer runt omkring (Ditzler, 1992).  

 

Enligt tradition betraktas missbruk som ett problem som påverkar en individ och därmed 

endast angår en själv. Fokus har legat på alkoholens skadliga verkan på den enskilda hälsan. 

Under senare tid har däremot missbrukets påverkan uppmärksammats ur ett relationellt 

perspektiv. Missbruk ses numera som skadligt för hela familjen och inte bara för den enskilda 

individen. Alkoholbruket kan redan innan det övergår till ett missbruk varit plågsamt för 

övriga familjemedlemmar trots att alkoholmängden inte övergått till att vara hälsofarlig för 

den som brukar alkohol (Hansen, 1995). 

 

Alla känner vi någon som lever eller har levt tillsammans med en förälder som missbrukar. 

Det finns olika typer av missbruk såsom alkohol-, narkotika-, spel- eller sexmissbruk. 

Anhöriga som lever i en missbruksmiljö eller har levt är sällan helt och hållet opåverkade. 

Missbruk inom familjen kan ofta vara en familjehemlighet. Det förekommer vanligen 

tillsammans med skuld och skam bland de anhöriga och det är därmed svårt att identifiera hur 

många barn som lever i familjer med missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2013). Den funna 

statistiken visar att 4,2 % av Sveriges vuxna befolkning är alkoholberoende vilket motsvarar 

318 000 personer. Tittar man på både alkoholberoende och alkoholmissbruk så motsvarar det 

446 000 personer av den vuxna befolkningen. Enligt socialstyrelsen (2009) uppskattas en 

femtedel av barnen i Sverige leva i en familj där ett riskbruk av alkohol förekommer, detta 

utifrån folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät. 8 - 22% av alla barn lever med minst en 

förälder som har ett alkoholmissbruk enligt internationell forskning. 

 

Studier visar att unga med missbrukande föräldrar löper större risk att inte fullfölja 

grundskolan. De som gått gymnasiet fullföljer inte lika ofta som andra en eftergymnasial 

utbildning. Vidare visar studier att när en förälder vårdats för sitt missbruk är det fyra till sju 

gånger fler unga som utvecklar eget missbruk jämfört med andra. Dödligheten bland unga 

med missbrukande föräldrar är nästan tre gånger högre och risken att inte klara sig 

ekonomiskt är fyra gånger vanligare jämfört med andra (Socialstyrelsen & Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2016). 

 

Larm (2015) skriver i en artikel i Socionomen att barn till missbrukare i vuxen ålder har en 

ökad risk för antisocialt eller normbrytande beteende, kriminalitet, ångest och depression, 

självmordsförsök och arbetslöshet. Larm (2015) påtalar dock att ett problem med dessa 

studier är att de inte tagit hänsyn till andra faktorer som påverkar den psykosociala ohälsan 
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såsom föräldrars samsjuklighet med andra psykiska sjukdomar samt socioekonomisk status. 

Trots allt visar den sammantagna forskningen att barn och unga som växer upp med 

missbrukande föräldrar är en sårbar grupp med ökad risk att utveckla psykosociala problem, 

oavsett om det beror på föräldrarnas missbruk eller andra faktorer (Larm, 2015). 

 

Konsekvenserna av att växa upp i en hemmiljö med alkoholmissbruk kan bli många och det 

kan ta sig i uttryck på olika sätt. Det finns studier och forskning kring beroendeperspektivet, 

vilket stöd och vilken hjälp som finns att få för missbrukaren själv samt anhöriga (Larm, 

2015). Upplevelsen efter våra efterforskningar är dock att det inte finns mycket forskning 

kring konsekvenserna för denna målgrupp i det vuxna livet. Inte heller hur erfarenheterna hos 

denna målgrupp skulle kunna förmedlas vidare till barn och unga som lever i liknande 

hemförhållande i dagsläget. Det finns således en viss kunskapslucka och därmed stor relevans 

till att utföra denna studie.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur vuxna barn till alkoholmissbrukare kan påverkas av 

att växa upp i en missbrukande hemmiljö och hur det kan ta sig uttryck i det vuxna livet. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur upplevde respondenterna sin uppväxt? 

 Hur upplever respondenterna att uppväxtens påverkan tar sig uttryck i det vuxna livet? 

 

1.3 Avgränsningar och definitioner  

Denna studie studerar enbart begreppet missbruk kopplat till alkohol och fortsättningsvis 

kommer begreppet missbruk att användas.  

 

Missbruk definieras ofta på olika sätt och det skiljer sig vanligen åt mellan medicinska och 

samhällsvetenskapliga traditioner. Gemensamt för samtliga är att begreppen avser personer 

som använder alkohol på ett sådant sätt att det påverkar deras hälsa eller sociala liv på ett 

negativt sätt (CAN, 2016). Alkohol är det berusningsmedel som skapar mest problem när man 

talar om missbruk. Det kan vara svårt att göra en gränsdragning av alkohol när det gäller bruk, 

missbruk och beroende. Vanligtvis ökar graden av konsumtion och därmed även en gravis 

förvärring av konsekvenserna för de anhöriga, i detta fall barnen (Hansen, 1995). 

 

Studien inriktas på barn som vuxit upp i en missbrukande hemmiljö och utesluter övriga 

anhöriga. Fokus ligger på varje enskild individ och dess upplevelser, därmed är inte 

missbrukets omfattning av lika stor vikt för undersökningen.  
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1.4 Disposition  

I detta avsnitt kommer en redogörelse över uppsatsens disposition. Det första kapitlet 

inledning innehåller en inledande diskussion kring alkoholmissbruk, statistik, riskfaktorer och 

konsekvenser gällande missbruk. Vidare kommer under detta kapitel studiens syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar och definitioner. Studiens andra kapitel är tidigare 

forskning, där en redogörelse för tidigare forskning och litteratur kring missbruk görs. Det 

tredje kapitlet behandlar de teorier som är kopplade till studien vilka är systemteori och 

anknytningsteori. Kapitel fyra presenterar studiens metod, där ansvarsfördelning, urval och 

tillvägagångssätt, intervjumetod, analysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska 

överväganden beskrivs. Det femte kapitlet behandlar studiens resultat och är uppdelad i tre 

teman: Bakgrund och uppväxt, nuvarande livssituation och respondenternas påverkan i 

vuxenlivet. Därefter kommer analysen, som baseras på det resultat som tidigare sammanställts 

och följer dess tre teman, följt av en analys utifrån teorier samt en analys utifrån tidigare 

forskning. Det sjunde och sista kapitlet är studiens avslutande diskussion med tolkningar och 

reflektioner. Kapitlet är uppdelat i tre delkapitel, de tre första utifrån studiens frågeställningar 

följt av en avslutande metoddiskussion. 
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2. Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning visar att människor som lever med alkoholiserade personer lever ett 

väldigt ansträngt liv. Vänner och anhöriga manipuleras av missbrukaren och familjen tror på 

alkoholistens löften om förändringar, vilket beror på att de anhöriga vill tro på dem. Många 

barn växer upp i alkoholiserade hem men dessa barn kan vara svåra att finna. Det är först i 

vuxen ålder när barnen inte längre känner skam och skuld i samma utsträckning som det kan 

vara lättare att berätta om sin livssituation. Även om lidandet kan ta sig i olika uttryck har 

barn till alkoholister vanligen en sak gemensamt, nämligen dålig självkänsla (Woititz, 2002). 

Vidare visar tidigare forskning även att barn till alkoholister också har sämre självförtroende 

än barn från hem där man inte missbrukar. Vuxna barn till missbrukare har generellt sett 

ingen erfarenhet av vad som egentligen är normalt. Genom livet tvingas barnen att gissa sig 

till vad som är normalt och samtidigt undviker de att fråga eftersom att det finns en ständig 

rädsla att säga eller göra fel (Woititz, 2002).  

 

Ditzler och Ditzler (1992) utgår från sina mångåriga erfarenheter i arbetet med missbrukare 

och missbrukssjukdomar och beskriver hur man känner igen ett barn till en missbrukare. De 

menar att ett missbrukarbarn har svårt för att njuta av livet och dömer sig själva hårt. Många 

försöker vara perfekta och är överdrivet ansvarsfulla, medan andra har svårt att ta ansvar. Det 

är vanligt att missbrukarbarn är mycket rädda för att bli övergivna eller bortstötta. 

 

En artikel har i huvudsak undersökt ansvarstagandet, rollerna och sympati i ett hem med 

missbruk. Författarna har intervjuat vuxna barn till alkoholister där respondenterna beskriver 

att de gradvis blev medvetna om sina föräldrars missbruk och att egenskaper av att ha vuxit 

upp i en sådan hemmiljö lett till att personerna senare utvecklat oro, ångest och magsmärtor. 

Vidare visar studien även att respondenterna som barn skämdes över att ta hem vänner och att 

de ofta städade upp efter föräldrarna, plockade flaskor, handlade mat och bäddade ner 

föräldrarna i sängen. Respondenterna beskriver att föräldrarna hade svårt att visa sympati för 

sina barn, de förnekande sina problem och förstod inte vilket ansvar barnen tog (Cebolla-

Boado, Radl & Salazar, 2017).  

 

Järvinen (2015) har i sin studie intervjuat vuxna barn till missbrukare i syfte att undersöka 

barnens förståelse kring missbruket. Studien visar att bland de respondenter som ser 

förälderns missbruk som en sjukdom är förståelsen betydligt högre. Dessa respondenter menar 

att ingen väljer att bli alkoholist och det är inte deras fel, men det är alkoholistens ansvar att 

göra något åt det. De respondenter som såg missbruket som ett viljebeteende pratade mer 

negativt om sina föräldrar, många hade brutit kontakten med sina föräldrar och upplevde att 

föräldrarna valt alkoholen framför sina barn. Vidare visar studien att många är skeptiska till 

att missbruk betraktas som en sjukdom.  

 

Alkoholism inom familjen påverkar personligheten hos de anhöriga genom roller av 

exempelvis ilska eller tystnad som skymmer det sanna jaget. Det blir ett slags omedvetet 

skydd som används för att skymma den stress som finns hos personer som lever i en hemmiljö 

där missbruk förekommer. Rollerna skiljer sig åt mellan barn och vuxna, däremot anpassas 
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rollerna utifrån alkoholisten. Det finns fyra roller vid sidan av en alkoholiserad vuxen; 

Hjälparen som kompenserar för föräldern/föräldrarnas missbruk, denna roll tas ofta av det 

äldsta syskonet. Revoltören som gör allt för att få vara i rampljuset, är den roll som ofta tas av 

det andra syskonet. Tapetblomman som drar sig undan och försöker klara sig själv, är den roll 

som ofta faller på ett eventuellt tredje syskon. Clownen som genom sin charm och roliga sätt 

får uppmärksamhet, den roll som automatiskt faller på ett eventuellt fjärde syskon. Däremot 

brukar dessa roller sällan vara renodlade, dock kan de flesta barn känna igen sig i rollerna. 

Med tanke på att alkoholism drabbar hela familjen på olika sätt behövs stöd för samtliga 

familjemedlemmar när man talar om stödinsatser för missbruk (Iverus, 2008). 

 

Enligt Iverus (2008) finns fem oskrivna grundlagar inom en familj där missbruk förekommer 

och dessa präglar hela familjen för att bibehålla hemligheten inom familjen. Den första regeln 

är att alla inom familjen måste förhålla sig till alkoholistens behov av alkohol, därmed 

anpassas och planeras livet i övrigt utifrån det. Den andra regeln är att inte skylla familjens 

övriga problem på alkoholen, detta är en regel som alla familjemedlemmar är övertygade om, 

inte något som kommer från alkoholisten. Att barnen inte sköter skolan, eller att ekonomin 

inte går ihop beror helt enkelt på andra faktorer. Den tredje regeln är att inte prata om vad en 

tycker och tänker, därmed använder sig familjemedlemmarna av ett rollspel av påhittade 

känslor för att inte avslöja sanningen. Den fjärde regeln är familjens motvillighet till 

förändring, detta genom att makt och kontroll måste anpassas utifrån den förändring som görs. 

I dessa fall riskeras missbruket att uppmärksammas. Den femte regeln är att det är 

alkoholisten som är ledaren inom familjen, detta genom att eventuell partner och barn 

anpassar sina liv utifrån denne och dess missbruk.  

 

Professionella som arbetar i grupper med barn till alkoholister har mött många barn som vuxit 

upp i en hemmiljö där missbruk förekommit. De menar att växlandet mellan tillgänglighet och 

avvisande framkommit som en av de mest negativa påverkande faktorerna hos barnen. De 

beskriver även hur dessa barn upplever sina föräldrar som obehagliga när de är 

alkoholpåverkade, något som skapar ångest och förvirring. Tilliten till föräldern/föräldrarna 

försvinner genom ständig besvikelse av saker som barnet blivit lovat men inte uppfylls på 

grund av alkoholen. Barnen upplever att de alltid kommer i andra hand efter alkoholen som i 

sin tur leder till en känsla av att de är mindre värdefulla, något som följer barnen genom 

uppväxten och i det vuxna livet. Många barn tar ansvar för sin/sina föräldrar och bär med sig 

skulden för problemet som finns inom hemmet, att alkoholen är en konsekvens av något som 

barnet gjort fel. Barn som lever i en missbrukande hemmiljö riskerar att inte få stöd i 

utvecklandet av självkänsla och kroppsuppfattning, vilket kan leda till en icke färdigutvecklad 

verklighetsuppfattning (Arnell och Ekbom, 2005). 

 

Alla som växer upp i en riskfylld hemmiljö påverkas på ett eller annat sätt av det som dem 

varit med om, vilket även gäller personer som vuxit upp i en missbrukande hemmiljö. Varje 

individ skapar sina egna strategier som blir en del av ens personlighet. Det är vanligt att inte 

reagera över överskridande av gränser och dåligt uppförande, då det hör till vardagen för barn 

till alkoholister. De anpassar sig och står ut, som de alltid fått göra. I andra fall leder detta till 

motsatt reaktion, att en istället överreagerar och ställer till med en scen, något som var 
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nödvändigt under uppväxten för att få komma till tals. Dessa beteenden och sätt att reagera är 

ingjutna i benmärgen och kommer att följa en genom livet, det påverkar det vardagliga livet 

som bland annat relationer och sättet att vara (Iverus, 2008).  

 

Park och Schepp (2015) har i sin studie tittat på risk- och skyddsfaktorer för barn som växer 

upp i en alkoholmissbruksmiljö. Studien undersöker vad. som gör att vissa barn verkar 

sårbara, medan andra visar på en större motståndskraft. På en individuell nivå visar studien att 

barnets ålder är av vikt när det kommer till motståndskraft; ju äldre de är, desto större 

motståndskraft uppvisar de. Vidare är det betydelsefullt vilken självkänsla samt kognitiva 

förmåga man uppvisar. Även den akademiska förmågan är en faktor av betydelse på den 

individuella nivån. På föräldranivån kan man se att de barn som uppvisat stor sårbarhet ofta 

har en otrygg anknytning till den icke missbrukande föräldern och att föräldra- barnrelationen 

är viktig; de motståndskraftiga barnen har ofta en positiv relation till föräldrarna, medan de 

sårbara lever i en konfliktfylld relation. På den familjära nivån visar det sig att omfattningen 

av missbruket är av stor vikt, samt om det är en eller båda föräldrarna som missbrukar. Vidare 

är förekomsten av våld en riskfaktor. Om familjen uppvisar god sammanhållning och 

kommunikationsförmåga är detta en skyddsfaktor. På den sociala nivån finner vi 

skyddsfaktorer som att ha en fritidssysselsättning samt ett bra kontaktnät. 
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3. Teorier 

Teorier som är kopplade till studien är anknytningsteori och systemteori.  

Anknytningen till föräldrar spelar stor roll under barndomen men också under resten av livet. 

Utifrån studiens syfte ansågs det anknytningsteoretiska perspektivet relevant då studien i 

huvudsak undersökt respondenternas påverkan under barndomen samt hur det tagit sig i 

uttryck i det vuxna livet.  

Systemteori innebär att familjer kan betraktas som någon form av system och syftar till att 

förstå huruvida ett system fungerar eller inte fungerar. En familj vars missbruk förekommer 

riskerar att hamna i ett slutet system som många gånger kan vara icke fungerande. Detta kan i 

sin tur påverka relationer och omgivningen kring varje individ.  

Nedan presenteras kortfattade beskrivningar av innehållet i anknytningsteori och systemteori. 

Teorierna kommer under analyskapitlet kopplas och analyseras utifrån det som framkommer i 

respondenternas berättelser i resultatet.   

3.1 Anknytningsteori 

Anknytningsteori handlar om känslomässiga band mellan barn och dess föräldrar som skapas 

i en tidig relation. Den psykiska och fysiska närvaron spelar stor roll i hur anknytningen tar 

sig uttryck mellan dessa. Utifrån den anknytning som skapas mellan barn och föräldrar 

utvecklar barn modeller för hur de ser sig själva, relaterar till och samspelar med andra. En 

trygg och stabil anknytning skapar förutsättningar för att barnet senare i livet enkelt kan knyta 

an och skapa trygga relationer till andra. Brister i den tidiga anknytningen kan leda till att 

barnet har svårt att knyta an till andra människor och därmed svårigheter med att skapa trygga 

relationer. Vidare kan den otrygga anknytningen vara en bakomliggande sårbarhet som i 

kombination med andra risker som barn utsätts för leda till att barnet utvecklar psykisk ohälsa 

och missbruk (Alborn & Fahlke, 2012).  

 

Mirick & Steenrod (2016) har i sin studie sett ett samband mellan missbruk och otrygg 

anknytning. När en förälder är berusad försämras dennes sätt att se barnets känslomässiga 

behov, vilket barnet i sin tur uppfattar. Det leder även till en osäkerhet för barnet om föräldern 

stundtals är nykter och ser till barnets bästa och annan tid är berusad och tar avstånd från 

barnet. Det kan leda till att barnet inte vet hur den ska vara mot föräldern vilket även brukar ta 

sig i uttryck till andra relationer som vänner eller partnerskap senare i livet. En trygg 

anknytning utvecklas när föräldern är lyhörd för barnets känslomässiga behov, detta genom 

att föräldern svarar till barnets olika behov och agerar.  

 

Anknytning handlar om hur barn och vuxna utvecklar och bevarar förmågan att använda sig 

av utvalda personer till trygghet och beskydd när situationer kan uppfattas som hotade. 

Anknytning till andra människor påbörjas genast vid barnets födsel, barnets signaler leder till 

omvårdande beteende från människor runt omkring. Därefter pågår anknytningen genom hela 

livet, det kan handla om anknytning till föräldrar, syskon, vänner eller partner. Barn som 

utvecklar ambivalent/motspänstig anknytning har svårt att lära sig vad det kan förvänta sig av 

föräldern. Föräldrar med exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk kan vara en bra förälder 
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när denne är nykter eller frisk men det kan snabbt övergå till att föräldern återigen blir 

frånvarande. Dessa barn har vanligen ett mindre förtroende för sin egen förmåga och riskerar 

därmed att bli allt mer passiva (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008).  

 

3.2 Systemteori 

Systemteori är en teori som genom sina begrepp och uppfattningar rymmer en giltighet när 

det gäller sociala relationer. Genom samspel utvecklar människorna ett system hur man 

anpassar och orienterar sig i förhållande till sociala relationer runt omkring (Moe, 1996). 

Systemteori kan hjälpa oss att se varför systemen fungerar som det gör eller varför det inte 

fungerar. Teorin öppnar för nya perspektiv, kritik och begreppsutveckling. Systemet måste 

självt bestämma vad det ska leta efter och därefter finna nödvändiga samband (Moe, 1996).  

Öquist (2003) menar att om man ska förstå mänskligt beteende ur ett systemteoretiskt 

perspektiv måste man betrakta människan i sitt totala sammanhang. I det mänskliga systemet 

är beteendet hierarkiskt uppbyggt, vilket innebär att beteenden högre upp är överordnade på 

det sätt att de ställer in eller kalibrerar beteenden på lägre nivåer. När systemperspektivet 

anläggs på enskilda individer, menar man att individen kontrolleras av kalibreringspunkter på 

olika nivåer i systemet och individens beteenden organiseras och kontrolleras uppifrån och 

ned genom hierarkin. Individen formas av sina omgivande referenssystem, såsom familjen, 

arbetskamraterna och släkten. Gällande biologiska system är ett utmärkande drag att de är 

öppna, vilket innebär att de har förmågan att utbyta information om omgivningen för att på så 

vis växa och utvecklas. Ett slutet system däremot, kommer till slut att gå mot sin upplösning, 

just på grund av bristen på information utifrån. Detta gäller även mänskliga system, som kan 

bilda kretslopp med mycket liten kontakt med omgivande system. Om denna isolering får 

fortgå kan det innebära en tilltagande ritualisering och förstelning som kan utgöra förstadiet 

till desorganisation och i slutändan sönderfall av systemet som helhet (Öquist, 2003). 

 

Även Hårtveit och Jensen (2005) pratar om familjen som ett system. De menar att systemet är 

mer än summan av delarna, vilket innebär att en familj är något mer än summan av sina 

familjemedlemmar. Varje familj har sin egen identitet och sin egen sammansatta målsättning, 

den har en egen kultur och är till syvende och sist ett eget värde som måste tas hänsyn till. I 

detta systemteoretiska tänk menar de att vi bör lägga fokus på samspelet mellan de olika 

elementen i systemet hellre än på studiet av de enskilda elementen (Hårtveit & Jensen, 2005). 
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4. Metod 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer i syfte att ta del av respondenternas egna upplevelser, 

berättelser och erfarenheter (Fejes & Thornberg 2015). Den kvalitativa forskningen fokuserar 

på ord och har ofta en induktiv syn på sambandet mellan teori och praktik. Tyngden ligger på 

en förståelse av den sociala verkligheten baserat på hur deltagarna i en särskild miljö tolkar 

verkligheten.  

 

Att intervjua respondenter en och en tar mycket tid både gällande förberedelser samt vid 

bearbetning av resultatet och därmed valdes sex personer ut för deltagandet i studien. Detta 

gav förutsättningen att arbeta med ett hanterbart material utifrån den tidsramen för studien 

(Ejvegård, 1996). 

 

4.1 Ansvarsfördelning 

Alla tre författare var från ett tidigt skede enade om att träffas och skriva denna uppsats 

tillsammans. En projektplan gjordes där studiens upplägg och struktur planerades utifrån 

tidsramen. Intervjuerna utfördes gemensamt, förutom i de fall där intervjupersonen 

uttryckligen ville intervjuas av en enskild person. Sedan transkriberades två intervjuer 

vardera. Vidare användes google drive i syfte att gemensamt utforma texten. Samtliga kapitel 

är skrivna av författarna tillsammans, något som valdes för att texten skulle bli enhetlig och 

följa en röd tråd. Författarna läste slutligen igenom uppsatsen och skrev ned enskilda 

kommentarer som sedan kompletterades gemensamt innan uppsatsen skickades in. 

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Snöbollsurval eller även kallat kedjeurval är ett bekvämlighetsurval. Studien använder sig av 

denna urvalsmetod som innebär att ett mindre antal människor som utifrån sin bakgrund var 

relevanta för undersökningen kontaktades. De flesta respondenter är individer som författarna 

känner till sedan tidigare, vilket var till fördel vid uppsökandet av respondenter. Det var en 

person som frivilligt hörde av sig och ytterligare en person fick författarna tips om. Samtliga 

personer kontaktades och fick information om studien, därefter inväntades ett godkännande 

innan processen gick vidare. En person tackade nej till att medverka vilket är studiens enda 

bortfall (Bryman, 2011).  

 

Efter att respondenterna kontaktats fick de utskickat skriftlig information om den tänkta 

studien samt dess syfte och frågeställningar. Respondenterna gavs utrymme till betänketid och 

när de bestämt sig och svarat ja skickades ett informationsblad (se bilaga 1) ut samt 

intervjuguiden (se bilaga 2). Detta för att respondenterna skulle kunna förbereda sig på 

frågorna samt ha chansen att avbryta deltagandet om det kändes för känsligt. 
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Detta urval är inte på något vis slumpmässigt och problemet med snöbollsurval kan vara att 

det är osannolikt att representera hela populationen (Bryman, 2011). Utifrån syftet och 

frågeställningarna kändes det mest relevant att använda ett snöbollsurval då det är svårt att 

göra ett slumpmässigt urval kring detta tema. Dels kan denna studie uppfattas som känslig och 

personer kan ta illa vid sig, samtidigt som det kan vara svårt att hitta respondenter. Det är inte 

heller tänkt att denna studie ska vara representativ för hela befolkningen, denna studie riktar 

sig först och främst till barn som vuxit upp med föräldrar som har alkoholmissbruk. Däremot 

är samtliga respondenter okända för varandra, det vill säga att de enskilda individerna inte har 

någon koppling till varandra vilket leder till ett mer representativt resultat än om exempelvis 

personer som lever i samma familj intervjuats.  

 

4.3 Intervjumetod 

Intervjuerna har inspirerats av narrativ intervjumetod genom att det lagts stor vikt på 

respondenternas livshistorier kring att växa upp i en familj där missbruk förekommer, samt 

hur detta påverkat individen. En intervjuguide har använts, där en struktur utifrån tre olika 

rubriker följts; bakgrund, uppväxt och nuvarande livssituation. Respondenterna fick möjlighet 

att prata fritt kring ämnet. Frågorna var mer öppet formulerade än i strukturerade intervjuer. 

Författarna hade möjlighet att ställa ytterligare frågor än de som fanns i intervjuguiden 

(Bryman, 2011). Varje intervju spelades in med diktafon för att materialet skulle finnas 

tillgängligt under hela forskningsprocessen. Ljudfilerna transkriberades ordagrant och var det 

som låg till grund för resultatet (Bryman, 2011).  

 

4.4 Analysmetod 

Studiens resultat inspireras av kvalitativ innehållsanalys, där ett narrativt angreppssätt använts 

i syfte att framhäva respondenternas egna berättelser. Detta innebär att resultatet presenterar 

en sammanfattning av varje respondents enskilda berättelse (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Under analyskapitlet analyseras resultatet med hjälp av följande utgångspunkter från den 

kvalitativa innehållsanalysen; 

- Koder: Meningsbärande enheter plockades ut.  

- Kategorier: De meningsbärande enheterna kopplas samman och bildar kategorier för 

att framhäva likheter och skillnader i berättelserna.  

- Teman: Utifrån kategorierna formulerades fyra teman (Bryman, 2011).     

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Begreppet validitet handlar om huruvida man i sin studie identifierar, observerar eller mäter 

det man säger sig mäta (Bryman, 2008). Att validera innebära att lägga en kritisk syn på sin 

analys, samt att avgöra om den valda metoden är en lämplig metod för att studera det som var 

tilltänkt att studera (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarnas syfte var att undersöka hur 

vuxna barn till alkoholmissbrukare upplevt sin uppväxt i en missbrukande hemmiljö, samt hur 

det tagit sig i uttryck i det vuxna livet. För att kunna undersöka detta och få fram relevant 

information med möjlighet för respondenterna att tala relativt fritt, ansågs den kvalitativa 

metoden som mest lämplig. Författarna strävade efter god validitet genom att ge 

respondenterna möjlighet att förbereda sig väl för att kunna besvara frågorna på ett 

genomtänkt och seriöst vis. Detta upplevs ha uppnåtts genom att intervjuguiden skickades ut i 



15 
 

god tid innan intervjutillfällena. Författarna anser sig ha fått svar på de frågor som ställts i 

syfte och frågeställningar. 

 

Begreppet reliabilitet avser att man mäter en studies tillförlitlighet gällande intervju, utskrift 

samt analys (Kvale, 1997). Författarna har insikt i att studiens reliabilitet hade kunnat ökas 

genom ett större antal intervjuer, men med de givna tidsramarna ansågs sex intervjuer vara det 

maximala antalet intervjuer som kunnat genomföras för att kunna göra det på ett så pass 

djupgående sätt. Åldersspannet bland våra respondenter är 23-52 år, och författarna är 

medvetna om att minnena och upplevelserna kan påverkas av att lång tid i vissa fall har 

förflutit sedan uppväxten. Vidare måste hänsyn tas till att det är svårt för respondenterna att 

avgöra vilka problem och egenskaper i deras vuxna liv som kan ha sin grund i uppväxten. 

Eftersom att författarna själva är det huvudsakliga mätinstrumentet i forskningen, så är det 

viktigt att medvetandegöra den egen förförståelse och hur författarna påverkas och påverkar 

själva forskningsprocessen. Det är av stor vikt att man håller isär sin egen och 

respondenternas upplevelser och skapar ett tryggt och förtroendefullt klimat vid intervjuerna 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.6 Etiska överväganden 

Genomgående under studien har författarna sett till fyra forskningsetiska riktlinjer; 

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om sitt deltagande. Ett 

informationsbrev (se bilaga 1) och intervjuguide (se bilaga 2) innehållande studiens syfte och 

frågeställningar samt deras rättigheter och författarnas skyldigheter skickades med post till 

varje respondent. Genom detta informerades respondenterna om anonymitet, att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Alla uppgifterna 

som respondenterna lämnar har och kommer fortsättningsvis att bevaras så att ingen obehörig 

kan komma åt dem (Svedmark, 2016). 

 

Vidare har det tagits hänsyn till samtyckeskravet som innebär att respondenterna fick tid att 

fundera över sitt deltagande efter att de fått information om studien och därefter tacka ja eller 

nej till deltagande. Eftersom att endast vuxna personer intervjuats krävdes inget ytterligare 

samtycke från någon part.  

 

Konfidentialitetskravet har också beaktats där alla personuppgifter har och fortsättningsvis 

behandlas med största möjliga konfidentialitet.  

 

Slutligen har det tagits hänsyn till nyttjandekravet där de enskildas berättelser enbart använts 

till forskningens ändamål (Bryman, 2011).  
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5. Resultat  

 

Under kapitlet presenteras respondenternas berättelser. Varje respondent har fått ett kodnamn, 

det vill säga att respondenterna i själva verket heter någonting annat än det som redogörs i 

studien. Intervjuguiden (se bilaga 2) är uppdelad i tre teman; bakgrund, uppväxt och 

nuvarande livssituation. Därmed har kapitlet delats upp utifrån dessa tre teman där bakgrund 

och uppväxt slagits ihop. Vidare följer ytterligare ett tema; respondenternas påverkan i 

vuxenlivet. 

 

5.1 Bakgrund och uppväxt  

Emma är idag 36 år gammal och arbetar som sjuksköterska. Hon bor tillsammans med sin 

man och deras tre barn. Hon är uppvuxen och bor i en stad i norra Sverige. Under uppväxten 

bodde hon tillsammans med sin mamma, pappa och storasyster. Hennes mamma hade ett 

heltidsarbete och hennes pappa hade ett eget företag och arbetade hemifrån. Emmas pappa 

hade ett alkoholmissbruk som pågick från redan innan hon var född. Hennes upplevelser och 

minnen från pappans missbruk är att det var fruktansvärt. Hon berättar att hennes pappa drack 

i perioder men att dessa perioder bara blev längre och längre.  

 

Hennes roll hemma kunde beskrivas som mammas hjälpreda. Emma agerade ofta stöttepelare 

och kunde ofta hjälpa till och styra upp. Det hon minns särskilt väl från denna tid var att en 

konstig känsla i kroppen kunde smyga sig på när det var dags att sätta sig på skolbussen på 

väg hem. Att inte veta om pappa var full när hon kom hem från skolan. Om han var onykter så 

kunde hon vanligen stänga in sig på sitt rum tills mamman kom hem, detta främst för att 

undvika konflikter. Emma var duktig i skolan och väldigt högpresterande.  

 

Emma förstod att hennes pappa var sjuk och behövde hjälp och att ingen skuld låg på henne, 

därför kunde hon vara väldigt öppen med sin hemsituation både inom och utom familjen. 

Emma hade en god relation till sina föräldrar under uppväxten, hon kunde vara öppen och 

prata om det mesta. Hennes mamma var en stöttepelare som gav henne stor trygghet.  

 

Emma fick professionell hjälp vid två tillfällen. Vid ett tillfälle ställde familjen ett ultimatum 

till pappan för att få honom att söka hjälp, vilket han också gjorde. Han åkte iväg på ett 

behandlingshem dit övriga familjemedlemmar senare fick komma på en familjevecka. Hennes 

upplevelser av familjeveckan var hemsk, det var väldigt jobbigt att behöva se sin pappa bli så 

hårt kritiserad inför andra människor. Vid det andra tillfället deltog Emma i en grupp - 

anhöriga till missbrukare. Hon tyckte egentligen inte att någon av dessa var särskilt givande. 

Emma upplever inte att hennes pappas missbruk haft någon direkt psykisk eller fysisk 

påverkan på henne. Tack vare sin mamma så kände hon inte heller att hon behövde fly 

hemifrån. 

 

Marie är idag 24 år gammal och arbetar inom handeln och på en träningsanläggning. Hon är 

född och uppvuxen i norra Sverige och bor idag tillsammans med sin sambo. Under 

uppväxten bodde Marie till en början tillsammans med sin mamma, pappa och syster. 

Föräldrarna separerade efter några år och Marie och hennes syster bodde då hos sin mamma 
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och hälsade på pappan emellanåt. Maries pappa hade ett alkoholmissbruk i perioder som 

hennes mamma var medveten om, men som Marie inte upptäckte förrän hon gick andra året 

på gymnasiet. Hon upplevde att pappan släppte kontakten med henne och hennes syster när de 

flyttade med sin mamma, något hon då inte förstod anledningen till, men som på senare år till 

viss del kan kopplas samman med pappans alkoholmissbruk.  

 

Pappa var ju verkligen min stora hjälte, eller var man nu ska säga…Men sen blev relationen dålig, jag 

ville ju alltid vara med han, prata med han och åka till han. Men jag fick inte möjlighet att göra det, men 

jag ville. Så vi hade ju inte en jättebra relation sen vi flyttade. 

 

Efter separationen träffade både Maries mamma och pappa nya partners vilket resulterade i att 

Marie fick två halvsyskon, ett på mammas sida och ett på pappas sida. Hon beskriver att 

kontakten till pappan var bättre under den tiden han levde tillsammans med sitt halvsyskons 

mamma, hon såg till så att Marie och systern hälsade på oftare. Efter deras separation blev 

kontakten sämre igen. När Marie väl upptäckte att pappan hade ett alkoholmissbruk så var det 

många bitar som föll på plats.  

 

Det förklarade ju varför han var som han var mot mig, han kunde bli jättearg lätt. Han var annorlunda 

när han var i alkoholsvängarna. 

 

Det var svårt för Marie att veta när pappan var påverkad eller när han var nykter, han var inte 

den som drack sig stupfull. Hon visste aldrig vad som skulle komma, vilket resulterade i att 

hon upplevde att hon gick på nålar inför sin pappa.  

 

Marie berättar att relationen till sin mamma, syskon och övrig familj var bra. Hon hade sin 

trygga punkt hos dem. De pratade sällan om pappans missbruk, det var först när Marie blev 

äldre och själv upptäckte det som det kom på tal. Hon upplever att relationen till vänner var 

bra, hon kunde prata öppet om sin pappas alkoholmissbruk trots att hon upplevde att hennes 

vänner inte förstod allvaret i det.  

 

Marie bröt kontakten med sin pappa sommaren innan hon skulle börja tredje året på 

gymnasiet efter en incident som utspelat sig under sommaren. Detta ledde till att Marie fick 

problem med magen och därmed var hemma mycket från skolan. Hon var under denna period 

väldigt stressad och mådde psykiskt dåligt på grund av situationen kring pappan. Hon fick i 

samband med detta rekommendationer från skolan att prata med en kurator, vilket hon också 

gjorde vid ett tillfälle. Hon upplevde inte själv att hon behövde någon professionell hjälp och 

avslutade kontakten. Hon beskriver sin träning som en strategi för att hantera den jobbiga 

situationen kring sin pappa.  

 

Stina är 23 år gammal och arbetar som konsult. Hon bor tillsammans med sin sambo i en stad 

i norra Sverige. Hon är uppvuxen i en annan stad i norra Sverige och bodde växelvis hos sin 

mamma och pappa tillsammans med sin äldre syster. Stinas pappa hade ett alkoholmissbruk i 

perioder och minnet kring när hon förstod det är diffust. Det var först efter en incident när 

Stina trodde att hennes pappa var allvarligt sjuk som hon fick veta att det var alkohol som var 

problemet. Hon uppskattar sin ålder till 13 år vid den händelsen. Stinas upplevelser av 
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pappans alkoholmissbruk är att hon var väldigt rädd och eftersom att missbruket var så 

oförutsägbart så gick hon med en ständig rädsla och ångest. Hon upplevde även att hon hade 

svårt att säga nej.  

 

Stina kunde prata mycket om detta med familjen och släkten på mammans sida. Hon pratade 

med pappan om det en gång efter en incident där han lovade att ändra sig, men ingenting 

hände. På pappans sida var det svårare att prata om det, det var mer tabubelagt. Rollen och 

vardagen hemma var lite olika beroende på om pappan var onykter eller inte. Men hon 

varnade alltid kompisar för att han kunde vara onykter. De gånger som han var onykter så fick 

hon hjälpa honom när han fick infall att exempelvis gå och handla. Hon hjälpte honom på 

med jacka och skor och höll armkrok för att han inte skulle ramla. Stina skämdes väldigt 

mycket vid dessa tillfällen. 

 

Ibland så brukade han komma och lägga sig och sova hos någon av oss. Inga otrevligheter så, han var 

inte på oss på det sättet men det var bara sjukt obehagligt. Det ledde till att jag ibland inte ville gå och 

lägga mig så då gick jag och bada till typ kl 24 på natten. Jag höll mig som undan. 

 

Stina och hennes syster ropade förgäves efter hjälp, dels från släktingar men även från 

allmänheten. Detta trots att det var folk som bevittnade deras pappa köra onykter med barnen 

i bilen, eller när Stina fick hålla armkrok med honom på affären. Stinas relation till sin pappa 

under uppväxten präglades av rädsla och stor respekt för honom. Han var dock en helt annan 

person när han var nykter, men bilden av honom försämrades när saker som han gjort när han 

varit onykter ständigt låg i bakhuvudet.   

 

Till övriga familjemedlemmar, vänner och skolan kände Stina en stark trygghet. Hon gick och 

pratade hos skolsyster, som lovade att inte berätta något vilket hon inte heller gjorde. I vuxen 

ålder kan Stina känna att det blev fel och att skolsyster troligtvis borde ha berättat för att 

kunna hjälpa henne. Stinas skolgång påverkades till följd av pappans missbruk då hon ibland 

inte kunde sova på nätterna för att hon var rädd. Dessutom pressades hon hårt av sin pappa att 

prestera i skolan under hans onyktra perioder. 

 

Den gången han körde onykter med mig och min syster i bilen skulle han ta med oss ut och lära oss att 

åka skidor. Han trillade där ute i skogen och vi visste inte vart vi skulle. Man tänker att man som barn 

ska tänka att vad är det här nu skiter jag i allting men det blev tvärtom, jag fick högre krav på mig själv. 

 

De strategier som Stina hade för att hantera sin familjesituation var att försöka hålla sig borta 

så mycket som möjligt under de perioder pappan var onykter. Hon besökte ofta en anhörig 

som skötte om dem de gånger som pappan inte kunde, bortsett från de veckor som de var hos 

sin mamma. Stina har påverkats psykiskt av sin pappas missbruk:  

 

Det är väl rädsla och ångest. På något sätt kände jag mig lite övergiven men också att känna krav. 

 

Ella är idag 25 år gammal och bor tillsammans med sin sambo i hus i norra Sverige. Hon 

pluggar på distans samtidigt som hon arbetar halvtid. Hon är uppvuxen med sin mamma, 

pappa och hund. Mamman arbetade skift några mil från bostaden. Pappan arbetade på annan 
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ort och var hemma på helgerna. Det var Ellas pappa som hade ett alkoholmissbruk; han var 

periodare och drack torsdag till söndag då han var ledig från arbetet. Ella beskriver att pappan 

druckit alkohol på helgerna så länge hon kan minnas, till en början förstod hon inte att det inte 

var normalt. Hon minns en incident kopplad till alkoholen från då hon var ca fem år gammal, 

men beskriver att hon inte förstod pappans problematik förrän hon var 12-13 år.  

 

Ella hade sin trygga punkt hos sin mamma som alltid fanns där för henne, hon var en bästa 

vän som Ella alltid kunde prata med. När mamman arbetade skift fanns mormor där som stöd. 

Hon beskriver relationen till pappan som dålig, hon upplevde inte att hon behövde honom då 

hon hade sin mamma.  

 

Ella pratade aldrig med någon utöver sin mamma om pappans alkoholmissbruk. Hennes 

mamma hade en kollega och Ellas farmor som hon pratade med. Mamman konfronterade 

även pappan kring alkoholen, men missbruket var en familjehemlighet.  

 

Det är som mamma säger, det blir ett medberoende… Hon skämdes, vi skämdes ju. Så därför ville man 

ju hålla tyst. Fast egentligen är det ju han som ska skämmas! Men så tänkte man ju inte då… Då tyckte 

man att det var pinsamt, det var skämmigt… Ja, ett medberoende. Något man dolde, det var ju en skam. 

 

Hon beskriver att hon upplevde pappans missbruk som jobbigt. Att inte kunna ta hem 

kompisar och att behöva fundera på hur helgen skulle bli var påfrestande. Dessutom tvingades 

hon lyssna till hur föräldrarna bråkade. 

 

Det är hemskt att säga men det var skönt när han var borta och jobbade, för då var det bara jag och 

mamma. 

 

Ella beskriver sig själv som social, hon tycker om att träffa nya människor. Relationer var 

ingenting som hon hade svårt med. Hon talade inte om missbruket och ville inte ta hem 

kompisar när pappan var hemma, så på helgerna åkte hon hem till dem istället. Ella berättar 

att hon hade höga krav på sig själv i skolan, hon sökte uppmärksamhet och ville få beröm 

genom att vara duktig i skolan. Att skriva dikter, noveller och berättelser blev en tillflyktsort 

under Ellas uppväxt, hon beskriver att hon skrev utifrån dagsformen och det hon kände just 

då.  

 

När hon var 13 år gammal utvecklade hon anorexia, vilket enligt henne skulle kunna kopplas 

samman med det hon upplevt under sin uppväxt. Hon beskriver att hon hade mycket problem 

med ångest och nedstämdhet som resulterade i ett självskadebeteende. Hon fick professionell 

hjälp för sin ätstörning, men alkoholmissbruket kom aldrig på tal.  

 

Eva är idag 37 år och lever tillsammans med sin man och deras tre barn i en stad i norra 

Sverige. Hon arbetar som lärare i en förskoleklass. Hon växte upp tillsammans med sin 

mamma, pappa och storasyster. Evas mamma hade ett alkoholmissbruk i perioder och Eva 

uppskattar sin ålder till 10-12 år när hon insåg sin mammas missbruk. Anledningen till varför 

hon förstod var för att en föreläsare hade varit och föreläst om föräldrar med missbruk i 
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hennes systers klass, vilket ledde till att poletten föll ner och systrarna ställde en rak och ärlig 

fråga till deras pappa som då berättade om mammans missbruk.  

 

Evas upplevelser av mammans missbruk var att det var jobbigt. Det fanns en skam men också 

en stark frustration över att hon inte gjorde något åt sitt problem. Inom familjen kunde de 

prata om problemet till viss del, men det var vanligtvis Eva som tog upp det. Med övriga 

släktingar och andra så pratade de inte om det, det stannade mellan familjens fyra väggar. Eva 

kunde däremot prata med sin syster och en nära vän som också hade en förälder med 

missbruksproblem.  

 

Eva flydde sin hemsituation genom att hålla sig aktiv med olika fritidssysslor, men samtidigt 

kunde hon hjälpa sin mamma med olika hemsysslor i hopp om att mamman skulle hålla sig 

nykter, vilket hon ändå inte gjorde.  

 

När Eva var 21 år åkte hennes mamma på behandling för första gången efter att hon och 

systern ställt ett ultimatum till mamman. Efter behandlingen var mamman nykter i några år 

innan hon tog ett återfall igen. Återfallet uppdagades dock inte förrän några år senare eftersom 

Eva bor långt ifrån sina föräldrar och varken hennes mamma eller pappa berättade om 

återfallet till en början. Därefter fick Eva sina föräldrar att skriva under ett kontrakt på att 

mamman skulle påbörja ytterligare en behandling. Eva motiverade mamman genom att påtala 

att det endast handlade om ett år av hennes liv, vilket fick mamman att ge med sig.  

 

Eva upplever relationen till sin mamma som bra. Hon var en mamma som alltid fanns där för 

dem de nyktra dagarna, även om Eva kunde hata henne och hennes missbruk i vissa stunder. 

Relationen till pappan och systern har alltid varit bra. Pappan har alltid funnits där för Eva och 

hennes syster.  

 

Eva tyckte att det var jobbigt att ta hem kompisar och om hon gjorde det och mamman hade 

somnat onykter på soffan så kom Eva med olika bortförklaringar till hennes vänner för att hon 

skämdes. Eva har alltid presterat bra i skolan.  

 

Den psykiska påverkan som Eva upplever har drabbat henne till följd av hennes mammas 

missbruk är ensamhet. Trots trygga och goda relationer till sin pappa, syster och vänner kunde 

Eva känna sig ensam i att ha en missbrukande förälder.  

 

Liselott är idag 52 år gammal och lever tillsammans med sin familj i norra Sverige. Hon har 

två barn, ett som bor hemma och ett som flyttat hemifrån. Liselott jobbar halvtid som 

förskolepedagog. Hon växte upp tillsammans med tre småsyskon, sin mamma och pappa. Det 

var Liselotts pappa som hade ett alkoholmissbruk. Hon berättar att han druckit på helgerna så 

länge hon kan minnas, men att det var först vid 14-15 års ålder som hon förstod att det var ett 

problem. Till en början drack pappan endast på helgerna, men från att han blev pensionär i 

förtid utvecklades det och blev fler och fler dagar. Liselotts mamma arbetade på ett städjobb 

fyra kvällar i veckan. Hon berättar att hon var äldre än sina syskon och därmed hade ett större 

ansvar i familjen. Hon fick välja mellan att sköta syskonen eller följa med mamma och städa 
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om kvällarna och då valde hon att följa sin mamma. Hon beskriver att hon hade ett stort 

ansvar och fort fick bli vuxen.  

 

Liselott berättar att hon hade en bra relation till sin mamma och syskon under uppväxten, de 

var nära varandra trots att de inte pratade särskilt mycket om missbruket som hon beskriver 

som en mörk zon inom familjen. De pratade heller inte med någon utanför familjen om de 

problem som fanns. Enda gången pappan involverades i samtalen kring alkohol var vid de 

tillfällen Liselott hittat gömd sprit som hon hällt ut, vilket resulterade i att pappan blev arg och 

ifrågasatte. Han kunde inte själv se sina problem. Under uppväxten var relationen mellan 

Liselott och pappan inte alls bra, hon beskriver att hon inte hade någon tillit till honom. Hon 

berättar att hon provocerade honom för att hon var arg, vilket ledde till att han var arg tillbaka. 

 

Liselott beskriver sin pappas alkoholmissbruk som jättejobbigt. Hon ville inte ta hem 

kompisar när pappan var påverkad och ville inte själv heller vara hemma. Så att hon höll sig 

borta från hemmet beskriver hon själv som en strategi för att hantera problematiken.  

 

Jag visste att vid ja, halv 11-11 om jag ville gå hem, så hade han förmodligen somnat… så att då kunde 

jag gå hem. 

 

Skolgången upplevs inte ha påverkats av Liselotts uppväxt, vilket hon tror är tack vare att 

mamman alltid funnits där som stöd och hjälp. I övrigt hade Liselott ett stort nätverk omkring 

sig under sin uppväxt, men det fanns ingen som hon kunde anförtro sig åt gällande pappans 

alkoholmissbruk. Hon hade bortförklaringar och en mamma som alltid ställde upp, så hon 

blev aldrig ifrågasatt.  

 

Liselott berättar att hon utvecklade ett enormt kontrollbehov. Hon ville kontrollera sin egen 

pappa och ha full kontroll över sina syskon. Liselott beskriver sig själv som överbeskyddande 

mot dem. Hon berättar att hon även utvecklade en ätstörning som funnits med henne sedan 

tonåren samt den ständiga rädsla och oro som hon burit med sig.  

 

Jag har alltid en katastrofkänsla i magen … att man är rädd att det ska hända nånting… Och fysiskt rent 

så har det ju… ja, alltså min psykiska hälsa har ju inte varit på topp jämt och… genom att jag inte har 

pratat med nån så har jag ju burit det inom mig och det blir ju som en klump. En ångestkänsla… som 

jag tror att jag har dövat med min ätstörning helt enkelt. 

 

5.2 Nuvarande livssituation 

Emma har idag en väldigt god relation till sin pappa. Han har varit nykter i cirka 12 år. När 

Emma var gravid och hennes pappa hade varit nykter i ett år så sa hon till honom: 

 

Om du någonsin dricker igen så kommer du aldrig få se mina barn. 

 

Detta ledde till att han slutade med hjälp av sin egen vilja. Relationen till mamma och syster 

är precis likadan nu som den var under uppväxten. Övriga relationer så som vänner, partner 

och kollegor är väldigt bra och hon är öppen med de personer som hon släpper in i sitt liv.  
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Emma har ingen rädsla att själv utveckla ett eget missbruk och hon är noga med att inte dricka 

ett glas fredagsvin, eller för att det är semester. När hon dricker så är det för festlighetens 

skull. 

 

Marie har idag fortfarande lika bra relation till mamma, syskon och övrig familj. Hon 

upplever att hon en bättre relation till sin pappa, de bor inte i samma stad men håller 

telefonkontakt. Hon beskriver att hon har flera nära och kära i staden han bor, men när hon är 

där för att hälsa på bor hon hos sin pappa. Hon beskriver att pappan fortfarande har ett 

periodvist alkoholmissbruk. Han arbetar skift och kan därmed sköta sitt jobb, vilket hon inte 

tror han klarat med ett vanligt 7-16 arbete. Hon beskriver att hon förlåtit sin pappa för det hon 

upplevt under sin uppväxt. 

 

Jag accepterar ju egentligen hans missbruk genom att jag inte gör någonting åt det. Alla säger ju att man 

måste hjälpa sin förälder som har problem, och säga åt dem och så. Då får jag så dåligt samvete. Jag är 

ju mer så att, ja vadå, sup bort ditt liv om du vill. Det känns ju såklart jättehemskt. Men samtidigt så 

erkänner han ju inte att han har alkoholproblem. 

 

Hon beskriver att hon har en god relation till sina vänner, kollegor och till sin mammas släkt. 

Pappans släkt har hon som tidigare inte lika god relation till. Marie har inte någon rädsla att 

utveckla ett alkoholmissbruk.  

 

Stina har idag en god relation till alla; mamma, pappa, syster, övriga släktingar, vänner och 

partner. Samtidigt finns det kvar en rädsla. De gånger som hon besöker sin hemstad väljer hon 

att bo hos sin mamma då hennes pappas missbruk kvarstår. Stina tror att missbruket nästan 

kan vara värre idag men att relationen ändå har blivit bättre då hon längre inte behöver leva i 

det. Pappan kan dock höra av sig ibland när han är onykter. Stina har inte förlåtit sin pappas 

missbruk, hon anser att det finns så mycket att göra åt det och som situationen är idag skulle 

hon aldrig lämna sina framtida barn till honom.  

 

Stina känner även idag en psykisk påverkan till följd av sin pappas missbruk: 

 

Psykiskt det är väl att jag kan få stresspåslag om jag märker av obehag, eller när jag får ett SMS av 

pappa och märker att han är onykter. Så på så sätt går jag och trippar på tårna. Jag har även en rädsla att 

göra andra arga och typ konflikträdd och hjälpa andra, jag tar på mig mer än jag ska ibland. 

 

Stina har idag en öppen syn till alkohol i måttlig mängd och i den mån att det inte skadar 

andra. Hon är inte rädd att själv utveckla ett eget missbruk då hon känner sig avskräckt.  

 

Ella har idag en annan relation till sin pappa än vad hon hade under sin uppväxt. Hon 

beskriver att de kan ringa varandra och kolla läget, något som aldrig hände förut.  

 

Han är ju typ världens bästa pappa när han är som jag kallar det normal, alltså när han är nykter och det. 

 

Hon berättar att pappans alkoholmissbruk minskade under en period efter att han kört bil 

onykter och krockat med en annan bil, vilket ledde till att han blev dömd till fotboja. 
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Incidenten gjorde att han höll sig helt nykter under en period, men ju mer åren har gått så har 

incidenten bleknat. Hon beskriver att rädslan och oron alltid finns där. Att hon alltid ringer sin 

mamma innan ett besök hos föräldrarna. Hon är orolig över hur pappans beteende ska ta sig 

uttryck när han druckit och bär därmed alltid med sig en slags rädsla.  

 

Nu såhär efter att jag blivit äldre har vi pratat när han varit nykter. Typ familjemöten. Men nu har den 

där incidenten glömts bort och han blir bara irriterad, han tycker att jag och mamma är poliser… Varför 

får han inte ta en öl som alla andra? Han förstår inte att han inte kan det… 

 

Hon berättar att hon förlåtit sin pappa och att hon accepterat att han har ett missbruk, men att 

hon önskar att han själv kunde acceptera det för att kunna få hjälp och därmed kunna få ett 

slut på problemet. 

 

Relationen till mamman och även till andra personer i omgivningen är lika god i dagsläget 

som under uppväxten. Ella beskriver att hon aldrig haft svårt med relationer och att hon i 

dagsläget är väldigt öppen med allting kring sin pappas missbruk 

 

Det är ju inte så att jag säger: Hej, jag heter Ella och min pappa har alkoholmissbruk - men det är inte så 

att jag döljer det längre. 

 

Ella beskriver att hon varit rädd för att utveckla ett eget missbruk med tanke på att hennes 

pappa har ett. Men i dagsläget känner hon ingen rädsla för det. Hon beskriver att hon har en 

spärr och att hon aldrig skulle använda alkohol för att döva sorg, hon skulle aldrig heller 

dricka ensam eller dricka alkohol bara för att det är gott. Hon förstår sig inte på människor 

som dricker bara för att dricka. Alkohol är enligt henne till för speciella tillfällen.  

 

Eva lever som tidigare nämnt tillsammans med sin familj långt ifrån sina föräldrar och den 

stad hon vuxit upp i. Hennes mamma är idag nykter alkoholist och har varit det i snart sju år. 

Eva upplever att hon har ett väldigt bra liv och hon har förlåtit sin mamma för det hon upplevt 

under uppväxten. Eva har en väldigt god relation till sina föräldrar, de har mycket 

telefonkontakt och hennes föräldrar är duktiga på att hälsa på Eva och hennes familj. 

Relationen till andra, så som vänner, partner och kollegor är också väldigt bra. Eva beskriver 

att hon har ett sunt förhållningssätt till alkohol, att ta ett glas vin mitt i veckan kan kännas som 

en varningsklocka för henne. Eva anser att alkohol och barn inte hör ihop och därmed väljer 

hon att tänka på sin alkoholkonsumtion i sällskap med barnen. Hon kan dricka ett eller två 

glas vin till middagen men inga större mängder. Hon berättar att hon har en viss rädsla att 

själv utveckla ett missbruk men tror samtidigt inte att sannolikheten är särskilt stor med tanke 

på hennes syn på alkohol.  

 

Liselott beskriver att hon idag har ett bra liv. Hon lever tillsammans med sin familj och livet 

går upp och ner som för alla. Hennes pappa är nykter sedan ungefär sju år tillbaka, han blev 

svårt sjuk och slutade därmed självmant med alkoholen. Hon berättar att hon förlåtit sin pappa 

för det som varit och vill blicka framåt och ta vara på tiden med honom. Relationen är 

jättebra, hon beskriver att hon har en pappa som bryr sig och finns där för henne. Hon kan 

prata med sin pappa om det som varit trots att han inte riktigt vill inse hur illa hon faktiskt 
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upplevt missbruket. Relationen till mamma och syskon är fortfarande väldigt bra. De pratar 

fortfarande inte särskilt mycket om vad de upplevt, något hon tror kan bero på att syskonens 

relation till pappan ser olika ut. Hon har aldrig varit orolig för att själv utveckla ett missbruk 

då hon är en stor motståndare till alkohol.  

 

Asså, om jag säger så här; jag hatar alkohol. Jag är inte absolutist. Absolut inte. Men jag känner inget 

behov av att dricka. Det är inget som får mig att… jag har mer ett behov av att kunna vara redo om 

någonting händer, så jag väljer bort det.    

 

5.3 Respondenternas påverkan i vuxenlivet 

Emma upplever att hon idag kan ha användning för de egenskaper hon fått av att växa upp i 

en familj med alkoholmissbruk. I arbetet som sjuksköterska kan hon ha en annan förståelse 

för patienter med missbruk men även dennes anhöriga. Hon tror även att hon kan ha lättare att 

ställa krav och våga säga ifrån.  

 

Marie beskriver att hon som ung druckit alkohol, men idag har hon ett mer reserverat 

förhållningssätt till alkohol. Hon berättar det kan vara jobbigt att möta alkoholrelaterade 

situationer. 

 

Jag blir som såhära, inte misstänksam... men ja, när det gäller alkohol främst mot min partner. Det är 

jobbigt, för jag får som en känsla och är då på min vakt. 

 

Hon berättar att hon alltid bär på en rädsla och har svårt för lukten av alkohol, främst öl. Att 

dricka alkohol fredagar och lördagar var något som hennes pappa gjorde. Marie beskriver 

därmed att hon har svårt att förstå det här med att dricka på helgen trots att hon vet att det är 

“normalt” att göra det. Men blir ifrågasättande, vilket påverkar relationen till partnern.  

 

Stina tror att valet att flytta från sin hemstad kan ha med pappans missbruk att göra. Hon 

säger att hon inte flyr problemet men att hon behöver distans för att må bra, samt att hon som 

tidigare nämnt väljer att bo hos sin mamma de gånger hon besöker sin hemstad. Hon är också 

noga med att välja vänner och partner som inte skadar henne. Egenskaper som hon dragit på 

sig till följd av pappans missbruk är att hon vet hur hon vill ha det och hon vet vad hon kan 

göra för att försöka undvika rädsla och obehag. Den analytiska förmågan har ökat och hon är 

öppen med andra människor. Stina upplever att hon har lätt att läsa av andra människor.  

 

Ella beskriver att hon har kontrollbehov, hon undviker att prova nya saker och vill ha koll på 

allting omkring sig. Hon vill veta hur exempelvis arbetsdagen ska se ut för att ha en god 

struktur. Denna kontroll tror hon själv grundar sig i det hon upplevt under sin uppväxt. Hon 

kan fortfarande känna ångest och nedstämdhet men hon känner att hon har läget under 

kontroll. Hon beskriver att hon är självkritisk och rädd för att misslyckas, vilket hon kopplar 

samman med att hennes pappa aldrig haft tålamod till att låta henne misslyckas.  

 

Hon tror själv att hon blivit en mer självständig person som fixar saker kring sig på grund av 

det hon varit med under sin uppväxt. Att ta hand om andra personer, bemöta andras problem 

är något hon gärna tar till sig.  
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Jag vet inte om det är en erfarenhet eller om det är att jag vill ta igen från min uppväxt, att jag vill 

hjälpa andra för att jag inte kunde hjälpa pappa… 

 

Eva tror inte att det är en slump att hon valt att bli lärare, ett mer omhändertagande yrke där 

hon får ha blickarna utåt. Eva kan på så vis använda sin egenskap till något positivt.  

 

Till att se de här barnen som har det tufft. Så det är nog det jag skulle tänka. Yrkesvalet, så… Där 

hoppas man ju kunna göra skillnad för de barn som är i det. 

 

Valet att flytta från sin hemstad tror hon också har med hennes dåvarande hemsituation att 

göra. Det tog för mycket tid och energi för Eva att ta hand om sina föräldrar vilket ledde till 

att relationen till hennes sambo blev drabbad.  

 

Liselott har som tidigare nämnt beskrivit kontrollbehov som en påverkansfaktor från sin 

uppväxt som tar sig uttryck kring hennes omgivning. Hon vill ha kontroll för att se till att alla 

och allting är okej. Vidare berättar hon att hennes psykiska ohälsa och att hon ätit 

antidepressiv medicin för sin kraftiga ångest är en psykisk påverkan från det hon upplevt. 

Ätstörningen som hon utvecklade under tonåren beskriver hon som en metod till 

självmedicinering för sitt mående.  

 

Den erfarenhet hon har med sig är att hon inte pratade med någon, vilket ledde till att hon bar 

på en hemlighet som i sin tur gjorde att hon mådde dåligt. Hon önskar att hon fått hjälp för det 

tidigare. Vidare ser hon det som en egenskap att hon ser omgivningen på ett annat sätt och 

vågar ifrågasätta när det gäller andra och använda sina egenskaper för att få dem att förstå.  

 

Det som kan vara lite lurigt när man är öppen och rak, det är ju att de kan välja bort en… 
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6. Analys 

 

Under detta kapitel följer en analys av resultatet som även det är uppdelat i teman. Dessa är; 

bakgrund och uppväxt, nuvarande livssituation samt respondenternas påverkan i vuxenlivet.  

Vidare görs en djupare analys utifrån teorierna; anknytningsteori och systemteori. Slutligen 

presenteras en analys utifrån tidigare forskning. 

 

6.1 Bakgrund och uppväxt  

Detta avsnitt är uppdelat i kategorierna: känslor, hantering av livssituation, skyddsfaktorer 

och missbruket. Alla dessa kategorier innehåller koder som är gemensamma nämnare bland 

respondenterna. 

 

6.1.1 Känslor 

Under denna kategori påfanns koderna oro och ovisshet, ångest, rädsla, skuld och skam, 

besvikelse samt ilska och frustration. 

 

Känslor som respondenterna kunde känna i samband med förälderns missbruk var bland annat 

oro och ovisshet. Gemensamt för alla respondenter var att de beskrev att de kunde känna en 

stark oro för sina föräldrar och eventuella syskon. Ångest var också en återkommande känsla 

bland fyra respondenter varav två beskrev en omfattande ångestproblematik under uppväxten. 

Ytterligare en känsla som respondenterna beskrev var rädsla. En respondent beskrev en rädsla 

för föräldern som uppkom när föräldern var onykter. Två respondenter beskrev en rädsla för 

konflikter. Vidare kunde känslan av skuld och skam konstateras bland respondenterna. 

Samtliga respondenter utom en kunde beskriva att de kände skam för sin förälders missbruk. 

Respondenterna kunde även uttrycka skuld i en viss mån. Besvikelse var en känsla som 

samtliga uttryckte i form av att föräldrarna på olika sätt valde alkoholen före dem. Hälften av 

respondenterna gav uttryck för en ilska och frustration, det gjorde att de satte förälderns 

gränser på prov genom att provocera eller med avsikt försöka såra föräldern. 

 

6.1.2 Hantering av livssituationen 

Under denna kategori hittades koderna flykt, koll, omsorg, prestation och självskadebeteende. 

Fem av sex respondenter beskrev att de genom olika strategier försökte fly från missbruket. 

Detta genom att hålla sig borta hos kompisar, anhöriga eller via olika fritidsintressen. 

Gemensamt mellan alla var vikten av att ha koll på läget bland annat genom att planera utifrån 

förälderns alkoholpåverkan. Omsorg om den missbrukande föräldern beskrevs av fem 

respondenter. Detta innebar att hjälpa föräldern med kvällsbehov, handla mat, tömma 

spritflaskor samt hjälpa föräldern att kontakta behandlingshem. Vad gäller prestation var fyra 

respondenter högpresterande i skolan. Två av respondenterna utvecklade ett 

självskadebeteende i form av ätstörning, varav den ene även skar sig själv.  
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6.1.3 Skyddsfaktorer 

Under denna kategori behandlades koderna skolan och trygga relationer. 

Alla respondenter var duktiga i skolan och skötte skolgången. Samtliga berättade att de hade 

trygga relationer omkring sig som kunde beskrivas som fasta punkter i deras 

liv.                                                                                                            

 

6.1.4 Missbruket 

Under denna kategori konstaterades koderna periodvist alkoholmissbruk, oförutsägbarhet 

samt ålder och relationen till den missbrukande föräldern. 

 

Samtligas föräldrar hade ett periodvist alkoholmissbruk. Fem av sex respondenter har eller 

hade pappor med alkoholmissbruk. I det sista fallet var det modern.  

Fyra respondenter berättade att missbruket var väldigt oförutsägbart, det var svårt att förutspå 

när drickandet satte igång då det handlade om att föräldrarna i perioder var nyktra och i andra 

perioder konsumerade en större mängd alkohol. Samtliga upplevde missbruket som väldigt 

jobbigt. Gemensamt för fyra av sex respondenter var att de uppskattade sin ålder till 12-13 års 

ålder när de förstod att deras föräldrar hade ett alkoholmissbruk. En av dessa uppgav åldern 

till 18 år. Fyra respondenter beskrev relationen till den missbrukande föräldern som dålig 

under uppväxten. Två beskrev relationen som god.    

 

6.2 Nuvarande livssituation 

Under detta avsnitt konstaterades kategorierna: Missbrukande föräldern, alkohol och 

relationer. Alla dessa kategorier innehåller koder som är gemensamma bland respondenterna. 

 

6.2.1 Missbrukande föräldern 

Under denna kategori hittades koderna missbruket, relationen samt acceptans och förlåtelse. 

Hälften beskrev att deras föräldrar i dagsläget har ett pågående missbruk. Övriga respondenter 

har idag föräldrar som är nyktra alkoholister. Gemensamt för samtliga är att de har en bättre 

relation till föräldern idag än under uppväxten. Fem av respondenterna har till viss del eller 

helt accepterat och/eller förlåtit sina föräldrar för det de upplevt under uppväxten. Två av 

dessa kan dessutom se missbruket som en sjukdom. En respondent har varken accepterat eller 

förlåtit missbruket.  

 

6.2.2 Alkohol 

Under denna kategori påfanns koderna ingen rädsla att utveckla ett eget missbruk, konsumtion 

och obehag.   

 

Fyra av respondenterna känner ingen rädsla att själva utveckla ett eget missbruk. Två beskrev 

att de känt en rädsla men att de inte tror att sannolikheten är särskilt stor. Gällande konsumtion 

beskrev samtliga att de har en sund inställning till alkohol. Två av respondenterna kan 

uppleva ett obehag när de vistas med onyktra personer medan de själva är nyktra. Resterande 

uttrycker inget obehag kring detta. 
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6.2.3 Relationer 

Under denna kategori konstaterades koderna familj samt släkt och vänner. 

 

Majoriteten av respondenterna beskrev att de har goda relationer till familjen i dagsläget. Alla 

har en god kontakt med sin icke missbrukande förälder. Fem av respondenterna beskrev 

kontakten till syskonen som god. Samtliga har en god relation till släkt och vänner.  

 

6.3 Respondenternas påverkan i vuxenlivet 

Under detta avsnitt behandlades kategorierna känslor och påverkan. Kategorierna innehåller 

koder som är gemensamma nämnare mellan respondenterna. 

 

6.3.1 Känslor 

Under denna kategori konstaterades koderna oro och rädsla samt ångest och nedstämdhet. 

Fem respondenter upplever oro och rädsla i det vuxna livet. Två tredjedelar beskrev att de 

kan känna av ångest och nedstämdhet. En respondent utmärkte sig kring detta då denne 

varken upplevde oro, rädsla, ångest eller nedstämdhet. 

   

6.3.2 Påverkan 

Under denna kategori hittades koderna egenskaper, problematik och svårigheter samt 

misstänksamhet. 

 

Fem av respondenterna säger sig ha med sig egenskaper i det vuxna livet som en följd av det 

de upplevt under sin uppväxt. Dessa egenskaper är empatisk förmåga, omsorgsförmåga, 

omhändertagande samt att stå upp för andra och ta obekväma konfrontationer. Fem 

respondenter beskrev problematik och svårigheter som tar sig uttryck i det vuxna livet. Detta 

genom stora kontrollbehov, överdriven självkritik, stresspåslag, överdriven omsorg och 

svårigheter med relationen till partner i alkoholrelaterade situationer. Hälften gav uttryck för 

en misstänksamhet. Detta genom att leta efter tecken på alkoholpåverkan. 

 

6.4 Analys utifrån teorier 

Under detta avsnitt redogörs en djupare analys kopplat till teorierna; anknytningsteori och 

systemteori. 

 

6.4.1 Anknytningsteori  

Gemensamt för samtliga är att de haft en trygg och god relation till den icke-missbrukande 

föräldern. Författarna förutsätter dock att anknytningen till den missbrukande föräldern i de 

flesta fall påverkas och många gånger är otrygg. Majoriteten av respondenterna har både 

under barndomen och i det vuxna livet kunnat knyta an och skapa trygga relationer till andra. 

Brister i anknytningen kan enligt Alborn och Fahlke (2012) leda till att relationer i det vuxna 

livet till bland annat partners kan påverkas vilket kan ses i Liselott och Maries fall. Alborn & 

Fahlke (2012) menar att en otrygg anknytning kan leda till att barn utvecklar psykisk ohälsa, 

vilket uppenbarar sig i både i Liselott och Ellas fall. Vidare kan en otrygg anknytning leda till 

en osäkerhet för barnet om föräldern stundtals är nykter och annan tid ser till barnets bästa 
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(Mirick & Steenrod, 2016). Detta beskrivs av Eva, Marie och Stina som under uppväxten på 

grund av osäkerhet kring förälderns tillstånd tassade på tå kring denne. 

 

Marie, Eva och Stina beskriver en misstänksamhet genom att de alltid är lyhörda till sin 

förälder för eventuella tecken på alkoholpåverkan. Ella uttrycker denna misstänksamhet 

genom att hon alltid ringer hem till föräldrarna innan ett besök. Detta kan kopplas samman 

med den ambivalenta/motspänstiga anknytningen, där barn har svårt att lära sig vad det kan 

förvänta sig av föräldern. Likväl kan barn med denna typ av anknytning ha svårt att tro och 

lita på sin egen förmåga (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008). Ella 

beskriver sig själv som självkritisk och rädd för att misslyckas, vilket resulterar i att hon har 

svårt för att prova nya saker. Detta är ett typiskt tecken hos barn som vuxit upp med en 

missbrukande förälder. De respondenter som var högpresterande i skolan kan också tänkas ha 

en koppling till att de har svårt att lita på sin egen förmåga. Fyra av respondenterna var 

högpresterande i skolan, vilket kan kopplas samman med att respondenterna hade svårt att tro 

på sig själva och lita på sin egen förmåga under uppväxten. Detta tog sig uttryck i att Stina 

försökte hålla sin pappa nykter genom att vara duktig och prestera i skolan, något som han 

ansåg vara viktigt. För Ella handlade det om att öka sin tro på sig själv genom att söka sin 

pappas uppmärksamhet och göra honom stolt till följd av goda prestationer. 

  

6.4.2 Systemteori  

För att förstå det mänskliga beteendet ur det systemteoretiska perspektivet måste man se 

människan i sitt totala sammanhang. Individen formas oundvikligen av sina omgivande 

referenssystem, såsom familjen (Öquist, 2003). Författarna kan därför ur det systemteoretiska 

perspektivet utgå från att samtliga respondenter i någon form har påverkats av att ha vuxit upp 

i en missbrukande hemmiljö. Det som kan misstänkas vara följder av att respondenterna 

påverkats av ett icke fungerande system är; Maries svårigheter kring partnerskap, Evas 

överdrivna omsorg av andra, Liselott och Ellas kontrollbehov, ångest och nedstämdhet samt 

Stinas konflikträdsla. Emma anser sig inte ha påverkats av detta, men det kan antas finnas 

någon påverkan som hon själv inte kan se eller koppla samman med sin bakgrund.    

 

Öquist (2003) menar att mänskliga system som har mycket liten kontakt med omgivande 

system till slut kan gå mot sin upplösning just på grund av bristen av information utifrån. 

Detta kan i viss mån också utläsas i Ella och Liselotts fall, där missbruket var något av en 

familjehemlighet. Ella pratade enbart om sin pappas alkoholmissbruk inom familjen och 

Liselott valde att inte prata om det alls. Båda två drabbades av ätstörningar vilket kan 

betraktas som ett resultat av att systemet inte fungerade.   

 

6.5 Analys utifrån tidigare forskning 

Eva, Ella, Stina och Marie uttrycker samtliga en besvikelse över uppkomna situationer och 

löften som ständigt bröts, något som Woititz (2002) även betonar; att vänner och anhöriga 

ständigt manipuleras att tro på missbrukarens löften. Arnell och Ekbom (2005) menar att 

tilliten blir sämre av denna ständiga besvikelse, vilket också merparten av respondenterna 

vittnar om. Många barn som växer upp i en familj med missbruksproblematik tar ansvar för 

föräldrarna och bär med sig skuld, enligt Arnett och Ekbom (2005). Detta kan vi också se i 
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denna studie. Eva och hennes syster tog ansvar för städning och tvätt i hopp om att hålla 

mamman nykter, något som grundade sig i en känsla av skuld i att de inte hjälpte till nog 

mycket hemma. Stina berättar att hon tvingats hjälpa sin pappa att klä sig och stötta honom 

för att gå till affären och Ella berättar om tillfällen då hon fått hjälpa pappan med 

nattningsbestyren för att få honom i säng. Liselott beskriver att hon fått ta ett stort ansvar och 

fått bli vuxen fort. Woititz (2002) menar att det är först när barnen inte längre känner skuld 

och skam som det kan vara lättare att berätta och prata om missbruket, något som stämmer väl 

in på både Ella och Liselott. Stina och Ella beskriver båda en ständig rädsla att säga eller göra 

fel eller misslyckas, något som Woititz (2002) menar kan bero på att missbrukarbarnen 

genom livet tvingas gissa sig till vad som är normalt. 

 

Ditzler och Ditzler (1992) menar också att missbrukarbarn som i Ellas fall dömer sig själva 

hårt och därmed försöker vara perfekt och överdrivet ansvarsfull. Liselott beskriver ansvaret 

som en kontroll över sina nära och kära. Eva uttrycker att hon känner ansvar över de barn hon 

möter i sitt yrke. Vidare menar Ditzler och Ditzler (1992) att missbrukarbarn vanligtvis som i 

Stinas fall är rädd för att bli övergivna eller bortstötta. Hon beskriver att hon därmed är 

noggrann med att välja partner och vänner. 

 

Det är vanligt att medvetandet kring missbruket gradvist ökar hos de anhöriga. Bland de 

intervjuer som gjorts beskriver majoriteten att det var först vid 12-13 års ålder som de förstod 

att föräldern hade ett missbruk. Gemensamt respondenterna emellan är att när missbruket väl 

uppdagades kunde de se sambandet mellan förälderns beteende och missbruket från en längre 

tid tillbaka. Vanliga symtom som oro, ångest och magsmärtor beskrivs som vanligt 

förekommande hos barn som växer upp i en missbrukande hemmiljö. Dessa symtom kan 

författarna se samband till. Samtliga beskriver att de upplevt och fortfarande upplever oro. 

Ångest beskrivs av Ella, Stina, Liselotte och Emma. Magsmärtor uttrycker Marie vara något 

hon upplevt på grund av sin pappas missbruk. Ytterligare något som är vanligt förekommande 

hos dessa barn är att det under sin uppväxt känner skam inför att ta hem vänner, något som 

kan kopplas samman med fyra av respondenterna (Cebolla-Boado, Radl & Salazar, 2017).  

 

Järvinen (2015) har i sin studie sett att förståelsen kring missbruket kan vara bättre om det 

betraktas utifrån ett sjukdomsperspektiv. Barn som anser att deras föräldrar har en sjukdom 

som leder till att de dricker för mycket hyser inte lika stor aggressivitet och besvikelse som 

barn som förstår förälderns missbruk utifrån ett viljebeteende. Författarna kan se vissa 

samband kring detta utifrån denna studie. Emma har alltid betraktat sin pappa som sjuk och 

uttrycker varken ilska eller besvikelse på grund av hans drickande. Stina, Ella, Marie och 

Liselott menar att deras föräldrar valt att dricka och att föräldern kan få det att upphöra. Eva 

kunde däremot förstå sin mammas missbruk utifrån ett sjukdomsperspektiv men samtidigt 

som ett viljebeteende, hon beskriver det som att hennes mamma kunde vara nykter när hon 

hade jour men inte för familjens skull.  

 

De roller som främst kunde konstateras utifrån respondenterna var hjälparen men också 

revoltören och tapetblomman (Iverus, 2008). Samtliga är mån om att hjälpa andra och ser 

många gånger till andras behov före sina egna. Emma och Liselott beskrev att de under sin 
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ungdom gjorde viss revolt. I Liselotts fall tog det sig uttryck som en frustration gentemot sin 

pappa. Emma beskriver det mer som en ungdomsrevolt där hon bland annat började röka. 

Stina kan förutom hjälparen också betraktas utifrån tapetblomman. Hon är det yngre syskonet 

i syskonskaran och hon berättar att hennes syster många gånger fick ta emot pappans 

aggressioner medan Stina höll sig undan. Hon beskriver också att hon under pappans 

alkoholpåverkade perioder gjorde allt för att hålla sig undan.   

 

Iverus (2008) beskriver fem grundlagar som familjer med missbruk vanligen förhåller sig till. 

Sammantaget så handlar dessa grundlagar om att familjen tvingas spela ett rollspel för att 

förhålla sig, planera och strukturera utefter missbrukarens behov av alkohol. Allt detta för att 

bevara familjehemligheten. Likheter kring detta kan ses hos de respondenter där missbruket 

varit en hemlighet inom familjen. Detta uttrycktes väldigt tydligt i Ella och Liselotts fall som 

valde att inte prata om familjens problem och istället utvecklade egna problem till följd av 

missbruket. Stina planerade sitt liv utifrån sin pappas missbruk i den bemärkelse att hon höll 

sig undan så fort hon misstänkte att hennes pappa var alkoholpåverkad. Eva höll sig aktiv med 

musiken och kunde på så vis fly sin hemsituation. Hon planerade tillsammans med sin syster 

att försöka hjälpa deras mamma med städning och tvätt för att försöka hålla henne nykter.  

 

De samband som kan ses mellan respondenterna är att alla klarat sig bra och inte hamnat fel 

på grund av sin uppväxt. Detta kan kopplas samman med Park och Schepp (2015) som i sin 

artikel beskriver risk- och skyddsfaktorer bland missbrukarbarn. Samtliga har haft en god och 

trygg relation till den icke missbrukande föräldern, vilket beskrivs vara en skyddsfaktor. 

Vidare är förekomsten av god kommunikation och sammanhållning i familjen en ytterligare 

skyddsfaktor. Detta tar sig särskilt uttryck i Eva och Emmas berättelser. Nätverk och 

fritidssysselsättning beskrivs av Park och Schepp (2015) som ytterligare skyddsfaktorer för 

missbrukarbarn. Liselott beskriver sitt nätverk som en trygghet. För Ella, Marie och Eva var 

fritidssysselsättningar en fristad.   
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7. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel ligger fokus på att diskutera författarnas slutsatser utifrån studiens resultat.  

Kapitlets struktur är uppbyggt efter studiens frågeställningar. 

 

7.1 Respondenternas upplevelser av uppväxten 

Några av respondenterna utmärkte sig från de övriga i den mening att de under sin uppväxt 

ansåg sig ha en bra relation till den missbrukande föräldern. Dessa kunde se missbruket som 

en sjukdom. Författarna tänker att detta kan bero på att det kan vara lättare att acceptera sin 

förälders missbruk om föräldern anses vara sjuk och inte att det är förälderns val att dricka 

och såra sin familj. För de övriga respondenter som såg förälderns missbruk som ett 

viljebeteende kunde författarna utläsa att de hade en negativ syn gentemot sin förälder under 

uppväxten (Järvinen, 2015).  

 

Samtliga uttryckte, om än på olika sätt, att missbruket hade en stor negativ påverkan på 

uppväxten. Det författarna kunde utläsa utan att det egentligen alltid uttalades rakt ut, var att 

samtliga respondenter på olika sätt tog ett stort ansvar för sin förälders missbruk under 

uppväxten. Författarnas uppfattning är att ansvar kan ta sig uttryck i olika former såsom att 

dölja förälderns missbruk, ta hand om hemmet, ha dåligt samvete för att man inte gör 

någonting åt missbruket eller att gruva sig för förälderns tillstånd på vägen hem från skolan 

(Ditzler & Ditzler, 1992).  

 

De som intervjuats beskrev svårigheten i att avgöra vad som är konsekvenser av uppväxten 

som missbrukarbarn och vad som bottnar i andra omständigheter. Det författarna dock kunde 

se var att hälften har fått större konsekvenser än övriga under uppväxten. Två av 

respondenterna som hade missbruket som en familjehemlighet utvecklade under uppväxten en 

ätstörning samt en av dem ett självskadebeteende, något som författarna anser kan härledas 

till en konsekvens av missbruket, även om de själva inte såg den direkta kopplingen. Den 

tredje respondenten pratade öppet om förälderns missbruk och uttryckte tydligt att familjen 

behövde hjälp, men ingen tog ansvar. Detta upplevdes som ett stort svek från samhällets sida 

och personen kände sig övergiven. Författarna anser att samhällets svek lett till att personen i 

fråga fått större konsekvenser av sin uppväxt (Iverus, 2008).  

 

En viktig skyddsfaktor författarna kunde se under uppväxten är de fritidsintressen som 

respondenterna beskrev som strategi för att fly från verkligheten (Park & Schepp, 2015).  

 

7.2 Uppväxtens påverkan i vuxenlivet 

Det författarna kunde konstatera är att de respondenter som haft missbruket som en 

familjehemlighet drabbats av flest negativa konsekvenser i det vuxna livet (Iverus, 2008). 

Ätstörningen som två av respondenterna utvecklade under barndomen finns i viss mån kvar 

hos dem båda. Vidare konsekvenser hos dessa är att de har psykisk ohälsa i form av ångest 

och nedstämdhet. Trots att det bland respondenterna förekommer viss psykisk ohälsa, kunde 

författarna konstatera att samtliga idag har välfungerande liv. Ingen av dem har utvecklat ett 

eget alkoholmissbruk och samtliga har genomfört eftergymnasiala studier och är 
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välintegrerade i samhället. Författarna kunde se att det funnits tydliga skyddsfaktorer under 

uppväxten som kan ha bidragit till detta (Park & Schepp, 2015). Samtliga hade en trygg 

anknytning och relation till den icke missbrukande föräldern och vissa av dem hade även en 

stor trygghet i det övriga nätverket (Alborn &Fahlke, 2012). Dessutom hade alla en bra och 

välfungerande skolgång, vilket även detta är en stor skyddsfaktor (Park & Schepp, 2015).  

 

En vidare konsekvens som författarna kunde utläsa är att majoriteten av respondenterna har en 

viss problematik med oro i det vuxna livet till följd av förälderns missbruk. Denna oro tar sig i 

uttryck på olika sätt bland annat genom att SMS från föräldern kan leda till stresspåslag, oro 

över andra samt en känsla att något hemskt ska hända. En annan konsekvens författarna kunde 

koppla samman med uppväxten är att några av respondenterna beskrev en rädsla för konflikter 

medan andra beskrev att de har lätt för att gå in i konflikter och konfrontera.  

 

Författarna kunde utläsa att majoriteten både i yrkeslivet och i det vardagliga livet är 

omhändertagande personer. Tre av respondenterna har yrken som innefattar omsorg på olika 

sätt. De flesta är mån om människor i sin omgivning och ser många gånger till andras behov 

före sina egna.   

 

7.3 Metoddiskussion 

I det förberedande arbetet med denna studie tillfrågades sex respondenter, varav ett bortfall 

(Bryman, 2011). Ytterligare en person anmälde sig själv efter att den fått kännedom om 

studien. Tanken var att göra fyra djupgående intervjuer, men allt eftersom bekanta tipsade om 

personer som ansågs vara lämpliga respondenter var deltagandet snabbt uppe i sex personer. 

Detta gav mer material att arbeta med, som i sin tur ledde till att författarna fick lägga mer tid 

på intervjuer och transkriberingar än tänkt.  

 

Samtliga respondenter har någon form av privat koppling till författarna. Detta hade kunnat 

utgöra en risk för att författarna vid intervjuerna skulle kunna ha hamnat i situationen där 

ledande frågor ställts utifrån förkunskaperna om respondenternas livssituation. Författarna 

anser dock att de förhållit sig bra till detta och varit noggranna vid intervjuerna. Detta kan 

snarare ses som en fördel, då respondenterna möjligtvis kände sig mer trygga med författarna 

än om det varit helt okända intervjuare. En annan aspekt är det faktum att författarna kände 

sig varmare i kläderna för varje intervju, vilket skulle kunna leda till att de som intervjuades 

på slutet eventuellt hade större utrymme och något bättre förutsättningar i sina intervjuer. 

 

Ambitionen med studien var att låta respondenterna vara så delaktiga som möjligt. Detta 

gjordes genom att för det första låta dem fundera över sin medverkan. Vidare skickades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) samt intervjuguiden (se bilaga 2) ut. Informationsbrevet 

informerade om deltagandet samt vilka skyldigheter författarna har och vilka rättigheter 

respondenterna har. Intervjuguiden skickades ut i syfte att respondenterna skulle kunna 

förbereda sig samt ha möjligheten att avbryta sitt deltagande om frågorna uppfattades för 

personliga. Samtliga intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades sedan ordagrant i 

syfte att deltagarnas berättelser skulle uppfattas så verklighetstrogna som möjligt. Efter att 

resultat- och analyskapitlen var klara gjordes en respondentvalidering, vilket innebär att 
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respondenterna fick läsa igenom materialet i syfte att säkerställa att vi uppfattat deras 

berättelser på rätt sätt. Dessa åtgärder gjordes i syfte att öka studiens trovärdighet (Bryman, 

2011). 
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9. Bilagor 

Här nedan finner ni bilagor med det material som vi använt oss av i arbetet med vår studie. 

Bilagorna är; informationsbrev, intervjuguide och analysmall.  

9.1 Informationsbrev 

Vi är tre studenter som läser termin sex på socionomprogrammet vid Umeå Universitet. 

Under de kommande veckorna har vi tänkt genomföra en studie om hur barn till 

alkoholmissbrukare påverkats under sin uppväxt samt vilka positiva och negativa 

konsekvenser det fått i deras vuxna liv. Vår ambition är att synliggöra denna målgrupp samt 

ge dem möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter i syfte att hjälpa andra i samma 

livssituation. 

 

Med detta brev vill vi informera dig som tackat ja om dina rättigheter och våra skyldigheter. 

Som respondent har du rätt att ta del av all information kring ditt deltagande. Din medverkan 

är frivillig, du kan när som helst under processen välja att avbryta deltagandet samt att återta 

informationen utan motivering. Du väljer själv vilka frågor du vill svara på. Ditt deltagande är 

anonymt och kommer att spelas in och sedan transkriberas ordagrant i syfte att vi på ett mer 

tillförlitligt sätt ska kunna tolka och analysera materialet. Intervjun samt transkriberingen 

kommer under arbetets gång att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Innan studien publiceras 

kommer varje person att ges möjlighet att läsa igenom resultatet, detta för att ha möjlighet att 

återta information men också för att minska risken för feltolkning. 

 

I examensarbetet kommer alla medverkande att avidentifieras så att det inte går att koppla 

resultatet till dig som enskild person.  

 

Om du har frågor eller vill veta mer så kan du kontakta oss på: 

 

Amanda Bjurman: amandabjurman@hotmail.com  073 069 34 98  

Ida Nilsson:   ida.nilssons@hotmail.se  073 835 31 07  

Veronica Cederberg:  veaceg98@student.umu.se  070 553 87 84  

 

Handledare: 

Daniel Törnqvist daniel.tornqvist@umu.se  073 150 47 00 

 

 

 

Hälsningar 

Amanda, Ida och Veronica 
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9.2 Intervjuguide  

Bakgrund  

Ålder?  

Nuvarande familjesituation? 

Sysselsättning? 

Hur såg din familjesituation ut under uppväxten? 

 

Uppväxt 

Vilken av dina föräldrar hade ett missbruk? 

Hur gammal var du när du förstod att din/dina föräldrar hade ett missbruk? 

Hur upplevde du din/dina föräldrars missbruk? 

Kan du beskriva din vardag och din roll hemma? 

Hur talade ni i familjen om missbruket, både inom familjen och med andra? 

Hur upplevde du din relation till din/dina missbrukande förälder? Hur upplevde du din 

relation till andra familjemedlemmar? 

Kan du beskriva dina relationer till andra? (vänner, släktingar, skolan, professionella) 

Påverkades dessa relationer av din familjesituation? 

Påverkades din skolgång av din familjesituation? Om ja, på vilket sätt? 

Hade du någon att anförtro dig åt? (skola, professionell, familj, släkting, vänner) 

Kan du beskriva eventuella strategier som du hade för att hantera din familjesituation? 

(fritidssyssla, rutiner) 

Hade din/dina föräldrars missbruk någon psykisk eller fysisk påverkan på dig? (nedstämdhet, 

ångest, ensamhet, våld, psykosomatisk sjukdom) 

Fick du och/eller någon i din familj någon professionell hjälp?  

 

Nuvarande livssituation 

Kan du beskriva hur ser ditt liv ut idag? 

Kan du beskriva hur missbruket ser ut idag? Har du lärt dig att acceptera missbruket? Har du 

förlåtit din/dina föräldrar för det du upplevt genom missbruket? 

Kan du beskriva din nuvarande relation till dina föräldrar och eventuella syskon? 

Kan du beskriva hur din relation till andra människor ser ut idag? (vänner, släkt, eventuell 

partner och egen familj, arbetskollegor)  

Kan du beskriva om eller hur du påverkats psykiskt och/eller fysiskt av att växa upp i en 

familj med missbruk? 

Kan du beskriva din syn på och inställning till alkohol idag? 

Finns det en rädsla hos dig för att utveckla ett missbruk? 

Kan du beskriva hur dina egna val genom livet påverkats av att växa upp med missbruk i 

familjen?   

Upplever du några problem eller svårigheter hos dig som kan bero på din uppväxt med en 

förälder med missbruk? (kontrollbehov, rädsla, svårigheter med relationer, psykisk ohälsa) 

Om ja, kan du beskriva hur du handskas med det? 

Kan du beskriva eventuella egenskaper som du fått genom att ha växt upp i en familj med 

missbruk? 
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9.3 Analysmall 

Bakgrund och uppväxt 

Koder Kategorier Teman 

Oro och ovisshet Känslor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund och uppväxt 

 

 

 

 

 

 

Ångest 

Skuld och skam 

Rädsla 

Ilska/frustration 

Besvikelse 

Flykt/fristad Hantering av 

livssituationen 
Öppenhet 

Koll 

Omsorg 

Prestation 

Självskadebeteende 

Skolan Skyddsfaktorer 

Trygga relationer 

Periodvis alkoholmissbruk  Missbruket 

Oförutsägbarhet 

Ålder  

Relation till den missbrukande föräldern 
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Nuvarande livssituation  

Koder Kategorier Teman 

Relationen Missbrukande föräldern  

 

 

 

Nuvarande livssituation  

 

 

Missbruket idag 

Acceptans och förlåtelse  

Ingen rädsla att utveckla missbruk Alkohol 

Obehag  

Konsumtion 

Familj Relationer 

Släkt och vänner 

 

 

Respondenternas påverkan i vuxenlivet 

Koder Kategorier Teman 

Oro och rädsla Känslor  

 

 

 

 

 

 

Respondenternas påverkan i vuxenlivet 

 

 

Ångest och nedstämdhet 

Egenskaper Påverkan 

Problematik och svårigheter  

Misstänksamhet 

 

 


