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Sammanfattning     

I denna studie undersöks vilka faktorer som bidrar till att barn som växer upp med minst en 

förälder som missbrukar alkohol, trots detta har en social fungerande tillvaro idag. 

Frågeställningarna behandlar skyddsfaktorer, riskfaktorer och hur barn hanterar sin situation. 

För att svara på dessa frågor har litteratur på området och tre kvalitativa intervjuer legat till 

grund för resultaten. Litteraturen består av internationella artiklar, svenska artiklar, böcker 

och rapporter. Materialet har analyserats och problematiserats med begreppen resiliens och 

KASAM som teoretiska utgångspunkter. Forskningen pekar på att barn till 

alkoholmissbrukare skyddas av en mängd faktorer och att det är unikt vad som skyddar varje 

enskilt barn. Några av dessa skyddsfaktorer är en stabil vuxen, att ha klarat skolan bra, känt 

kontroll och sammanhang. Vad som framkommit i undersökningen är till viss del detsamma. 

Denna undersökning visar på att en nära vän och närvaro i ett sammanhang, där man känner 

dig trygg utan missbruket var faktorer som bidragit till att barnen klarat sig. 
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Kap 1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Siffror över hur utbredd alkoholismen är varierar (Woititz, 2002) och det är svårt att fastställa 

exakt hur många som missbrukar (Centralförbundet för upplysning av alkohol och narkotika 

[CAN], 2013). Av alla barn i Sverige lever cirka 20 procent i familjer där det finns ett 

riskbruk hos minst en av föräldrarna (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008, Hjern & Manhica, 

2013), vilket motsvarar omkring 385 000 barn. Med riskbruk menas att föräldrarnas 

alkoholkonsumtion skadar deras egen hälsa. I Danmark anser 20 procent av alla 20-40 åringar 

att föräldrarnas alkoholkonsumtion varit ett problem under uppväxten. Enligt uppgifter från 

FHI (2008) har 15,6 procent av alla vuxna män i Sverige (16-64 år) med barn i hushållet en 

riskabel alkoholkonsumtion. Motsvarande andelen kvinnor med barn i hemmet är 7,7 procent. 

Det finns många olika förklaringsmodeller till när ett bruk går över till ett missbruk, men den 

förklaringen som återkommer i litteraturen är att alkohol är en sjukdom och att hela familjen 

är en del i den (Bengtsson & Gavelin, 2004). Forskning visar att det inte bara är partnern till 

den missbrukande utan även barnen som påverkas starkt av ett alkoholmissbruk inom familjen 

och det är av stor betydelse att förstå hur barnen påverkas (Rungvist, 1998, Klostermann et 

al., 2011). Det finns en koppling mellan alkoholmissbrukande föräldrar och brister i omsorgen 

för barnen (Woititz, 2002), därmed är det viktigt att ta reda på vilka skyddande faktorer som 

hjälper barn till alkoholmissbrukare under deras uppväxt.  Familjesituationen beskrivs som 

tung för dessa barn och risken för att få problem i framtiden ökar (Socialstyrelsen, 2013, 

Werner & Smith 2001, Helmen-Borge 2011, FHI 2008, Runquist, 1998, Socialstyrlesen, 

2009). Studier visar att barn som vuxit upp med föräldrar med allvarliga alkoholproblem 

riskerar sämre hälsa och risken för att själv få alkoholproblem ökar. Ängslighet, depressivitet 

och beteendestörningar är symptom som förekommer hos en del barn till alkoholmissbrukare 

medan andra klarar sig bra både som barn och vuxen. Det är en rad olika faktorer i 

omgivningen som påverkar hur det går för barnen (FHI, 2008). 

 

Vi har båda kommit i kontakt med ungdomar och vänner som vuxit upp i familjer där 

föräldrarna har eller har haft ett alkoholmissbruk. Tankar och funderingar kring vad som 

bidragit till att de orkat ta sig igenom sin uppväxt har då dykt upp. Funderingarna har sedan 

utvecklat en nyfikenhet och ett intresse för ämnet barn till alkoholmissbrukare. Särskilt 

intresse för att ta reda på vad som varit främjande för en god social utveckling hos barnen har 

uppstått. Vi har därför valt att undersöka vilka faktorer som bidrar till att barn som vuxit upp 

med alkoholmissbruk hos minst en förälder trots detta har en fungerande social tillvaro som 

vuxen. 

 

Forskning kring barn till alkoholmissbrukare har haft ett fokus på barnens konsekvenser av 

föräldrarnas missbruk och mindre på vilka faktorer som kan stärka barnen att klara av 

situationen. Det är enligt Helmen-Borge (2011) vart annat barn som trots missförhållanden i 

hemmet utvecklas till fungerade individer. I och med att det är en del barn som utvecklas till 

fungerande individer trots sin påfrestande barndom så är det viktigt att lyfta fram vad som 
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bidrar till det. För att utveckla de rätta stödinsatserna för barn till alkoholmissbrukare anser vi 

att det är högst relevant att först kartlägga vilka faktorer som bidrar till ett bättre mående och i 

längden till en fungerande social tillvaro. Förhoppningen är att genom att belysa dessa 

faktorer inverka i en positiv riktning som kan öka förutsättningarna för att fler barn till 

missbrukare utvecklas till fungerande individer. Resultatet av denna studie kan i sin tur vara 

till hjälp för barn som växer upp under liknande förhållanden. Även personer som arbetar 

inom socialt arbete får genom att läsa vårt arbete förhoppningsvis större kunskap om detta 

ämne och kan då bidra till ett bättre bemötande av barnen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att barn som vuxit upp med minst en 

förälder som missbrukar alkohol trots detta har en fungerande social tillvaro som vuxen. För 

att svara på syftet kommer vi att ställa dessa frågeställningar: 

 

- Vilka skyddsfaktorer finns kring barn som växer upp med minst en förälder som missbrukar 

alkohol? 

- Vilka riskfaktorer finns kring barn som växer upp med minst en förälder som missbrukar 

alkohol? 

- Vad anser vuxna barn som vuxit upp med missbruk hos minst en förälder är bidragande 

faktorer till att barn kan få en fungerande social tillvaro? 

- Hur hanterar barn till alkoholmissbrukare sin situation under uppväxten? 

1.3 Avgränsningar 

Allvarliga alkoholproblem är betydligt vanligare än allvarliga narkotikaproblem bland 

föräldrar (FHI, 2008). Det är anledningen till att vi valt att inrikta oss på enbart 

alkoholmissbruk i denna studie. En annan avgränsning i arbetet är att fokus ligger på 

skyddsfaktorer. Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver att det är tämligen meningslöst att 

studera hur risker och barns utveckling förhåller sig till varandra, utan att ta hänsyn till hur de 

hanterar riskerna och utan att titta på skyddsfaktorer. För att däremot beskriva vilka faktorer 

som är skyddande för barn som växer upp med missbruk är det viktigt att kartlägga vilka 

risker som finns kring barnen, eftersom skydds- och riskfaktorer interagerar med varandra 

(Lagerberg och Sundelin, 2000). Familjära risker kommer därför att beskrivas. 

 

1.4 Studiens disposition 
Studien är uppdelad i kapitel. Andra kapitlet innehåller fakta om skyddsfaktorer, riskfaktorer 

och copingstrategier. Därefter följer en redovisning av de teoretiska utgångspunkterna som 

använts i arbetet. Efter det redovisas de resultat som framkommit under intervjuerna, vilka 

kommer att kopplas till de teoretiska utgångspunkterna i senare analys- och diskussionsdelar. 

Sedan beskrivs val av metod som efterföljs av diskussionen samt en avslutande diskussion där 

bland annat de viktigaste forskningsresultaten redovisas samt implikationer för fortsatta 

studier. 
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1.5 Definition av begrepp 

Vuxna barn - I denna studie används begreppet vuxna barn som beskrivning av barn som 

vuxit upp med minst en förälder med alkoholmissbruk men som idag är minst 18 år gammal. 

Begreppet kan uppfattas som motsägelsefullt, då personer över 18 år inte längre är barn. Vi 

har dock valt att använda begreppet eftersom vi ämnar att undersöka faktorer som fanns under 

respondenternas barndom. 

 

Alkoholmissbruk – Vad som är ett alkoholmissbruk är osäkert så många olika begrepp ryms 

i detta begrepp, så som tillexempel beroende och alkoholism (CAN, 2013). Syftet i denna 

studie är inte att definiera alkoholmissbruk, utan respondenternas upplevelser av att ha växt 

upp med föräldrar med ett alkoholmissbruk. Ingen vidare redogörelse av alkoholmissbruk 

kommer därför att göras.  

 

Fungerande social tillvaro som vuxen  - “Att bryta sitt sociala arv, och växa upp till att bli 

välmående vuxen med meningsfulla relationer och en meningsfull sysselsättning” 

(Maskrosbarn, 2014). 

 

Maskrosbarn – Personer som vuxit upp med föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa, 

men som har en fungerande social tillvaro idag (Helmen-Borge 201, Maskrosbarn, 2014). 

 

Barn - Definieras i det följande som individer i åldrarna 0–17 år om inte annat anges. 

Kap 2. Tidigare forskning 

Fram till 1960-talet undersöktes främst hur hustrun påverkades av mannens missbruk och att 

fäderna i familjen var de som hade ett alkoholmissbruk. Tidigare låg även fokus på 

alkoholismen, alkoholberoendet och alkoholisterna och inte på barnen (Woititz, 2002). Det 

har forskats mer inom ämnet barn till alkoholmissbrukande föräldrar under 1990-talet 

(Runquist, 1998). Nedan följer en beskrivning av riskfaktorer som barn till 

alkoholmissbrukare kan utsättas för. Därefter redovisas skyddsfaktorer för barn till 

alkoholmissbrukare och avslutas med ett avsnitt om copingstrategier.    

2.1 Riskfaktorer 

Lagerberg och Sundelin (2000) skriver att risk- och skyddsfaktorer interagerar med varandra. 

När barn utsätts för en risk har skyddsfaktorer visat sig fungera väl, det vill säga att de 

medverkar till ett mer gynnsamt utfall i närvaro av en risk. Skyddsfaktorer har visat en mer 

skyddande effekt i disharmoniska familjer än i harmoniska familjer. För att ta reda på vilka 

faktorer som är skyddande för barn till alkoholmissbrukare under uppväxten är det därför värt 

att nämna vilka riskfaktorer som finns. En viss faktor kan ibland verka som riskfaktor, ibland 

som skyddsfaktor. Helmen-Borge (2011) nämner att det finns tre psykosociala risker som 

barn kan utsättas för. Individuell risk, familjär risk och risk som innefattar samhället. 

Individuell risk kan innebära att barnet blivit utsatt för övergrepp och samhällelig risk kan 

innebära exempelvis naturkatastrofer. Barnens hälsa påverkas snarare av hur många risker de 

utsätts för än vad för typ av risk det är (Lagerberg & Sundelin, 2000). Det bör poängteras att 
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psykosociala risker som barn utsätts för inte behöver betyda att dessa är skadliga för barnen. 

Det är i relation till riskens relevans, typ och allvarlighetsgrad. Fokus kommer i detta avsnitt 

att ligga på familjära risken. 

2.1.1 Familjär risk 

Den familjebaserade risken är beroende av föräldrarna. Exempel på familjebaserade risker är 

mentala och somatiska hälsoproblem hos föräldrarna, alkoholmissbruk, disharmoniska 

äktenskap eller allvarliga och frekventa gräl. Det kan också röra sig om föräldrarnas 

otillräckliga omsorg för barnen, vilket kan vara brister i fostran, inga gränssättningar eller 

användning av våld (Dube et alt, 2001, Helmen-Borge, 2011). Oförutsägbarheten i hemmet 

för barnet ökar drastiskt om båda föräldrarna missbrukar, då stabiliteten varken går att finna i 

någon av föräldrarna (Hägertz, 1992). Förekommer det även mycket våld när föräldern är 

under påverkan av alkohol ökar det risken för att medföra större konsekvenser för barnet. Ifall 

barnet inte känner att föräldrarna tar dem på allvar finns det en överhängande risk för eget 

missbruk längre fram. Alkoholmissbruk hos föräldrar ökar även risken för att barnet ska 

utveckla psykiska problem (ibid.). Om minst en förälder fått en alkoholdiagnos ökar risken för 

dödsfall, depression och annan psykisk sjukdom för barnet (FHI, 2008). Tidigare studier visar 

på att alkoholproblem eller alkoholrelaterad diagnos hos en eller båda föräldrarna kan leda till 

psykiska och fysiska hälsoproblem hos barnen. När man talar om ökad risk för psykiska 

hälsoproblem har man i tidigare studier tittat på beteendeproblem, ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet och fysisk aggression. Andra studier som nämns i FHI (2008) visar inte på 

någon riskökning alls, då har man framförallt studerat allvarligare utfall som psykisk 

sjukdom, självmordsförsök och våldsbrott. Utav dessa studier har man kunnat utläsa att det är 

möjligt att alkoholproblem hos föräldrarna ökar lindriga, men inte allvarliga psykiska 

hälsoproblem hos barnen. Risken för hälsoproblem hos barnen påverkas också av andra 

faktorer förutom föräldrarnas alkoholbruk. Hur mycket barnet påverkas av förälderns 

alkoholproblem beror på hur barnens sammantagna levnadsförhållanden ser ut. Ifall barnet 

redan är utsatt för andra påfrestningar så påverkas det mer. Barnets sammantagna 

levnadsförhållanden kan alltså vara avgörande för barnets utveckling och hälsa. Man har 

dragit slutsatsen att det inte är först då missbruket kombineras med andra belastningar som 

barnens hälsa på allvar skadas (ibid.). 

2.2 Skyddsfaktorer 

En av de första studierna som gjordes där man fann att barn som utsätts för risk ändå klarar 

sig var en longitudinell studie (Werner & Smith 1977). Barn som utsätts för stress och 

påfrestningar kallas för riskbarn. All stress behöver dock inte vara negativ utan kan bidra till 

en god utveckling. Det beror på vilka processer som skapas när barnet utsätts för stress, då det 

är individuellt hur olika barn reagerar. Studien visar att det finns faktorer som anses ligga till 

grund för om man kan kategorisera en individ som ett riskbarn. Barnet ska ha upplevt minst 

fyra av följande faktorer: Medicinskt tillstånd så som hälsoproblematik eller missbildningar 

sedan födelsen, kronisk fattigdom eller låg utbildningsnivå hos föräldrarna. Oförmåga i 

familjen att upprätthålla en mental och beteendemässig strategi, oförmåga att hantera stress, 

låg stabilitet i familjen, föräldrar som missbrukar alkohol, våld, barn till tonårsmor samt 

brister i omsorgen är andra faktorer. Studien visade att 59 % av barn till alkoholmissbrukande 
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föräldrar inte utvecklade några problem på grund av sin uppväxt. De barn som klarade sig 

visade sig alla ha ett temperament som ledde till att barnet fick uppmärksamhet av föräldern. 

De barn som klarade sig hade även det främsta ansvaret för omsorgen, var begåvade i tal och 

skrift samt hade en strävan efter utbildning och ett bättre liv än deras föräldrars. De hade även 

god självbild och en tro på sin egen förmåga att klara sig som individ samt en avsaknad av 

allvarlig sjukdom. De faktorer som bidrog till att de riskutsatta barnen klarade sig var att 

barnet fick god omsorg trots att den ena eller båda föräldrarna var frånvarande. Samt att inga 

syskon kom in i familjen under de första åren av barnets liv, att konflikter undveks under de 

första åren av barnets liv och att modern arbetade då barnet var 2-10 år (ibid.). 

 

I forskning kring barn har man under senare år börjat intressera sig för skyddsfaktorer och 

kompetens istället för riskfaktorer. “Friskforskning” eller salutogen forskning ställs mot 

“riskforskning” (Lagerberg och Sundelin, 2000). Denna forskning undersöker vad som 

främjar hälsa och välbefinnande hos barn och vad som bidrar till att barn klarar risker 

förvånansvärt väl. Hägertz (1992) beskriver att individuella förutsättningar, det känslomässiga 

stödet från föräldrarna, övriga resurser samt åldern på barnet när föräldern börjar att 

missbruka är kopplat till hur stor påverkan alkoholmissbruket har på barnet. Lagerberg och 

Sundelin (2000) menar också att barn och ungdomar bör omges av så många skyddsfaktorer 

som möjligt och helst från flera olika system. Den vanligaste indelningen av skyddsfaktorer 

beskrivs på tre olika nivåer (Helmen-Borge 2011, Lagerberg & Sundelin, 2000), dessa är 

samhälls-, familje- och individuella faktorer vilka beskrivs nedan. 

2.2.1 Individuella faktorer 

Helmen-Borge (2011) förklarar att riskbarns bemästring av krav och rutiner ger dem ett ökat 

självförtroende och en starkare självbild. För att det ska ske bör barnen utsättas för mild 

stress, vilket då kan stärka dem. Genom att ha ansvar för skolarbete, sysslor i hemmet och 

syskon utsätts barnen för en viss risk och om de kan hantera risken blir det en skyddsfaktor. 

Att utveckla känslan av att klara av saker själv i en stress- och riskmiljö minskar barnens 

sårbarhet (ibid.). Vissa erfarenheter som inträffar kan upplevas som negativa, men ha en 

skyddande effekt på lång sikt. Om man tidigare hanterat ogynnsamma och stressande 

erfarenheter på ett framgångsrikt sätt kan det leda till en ökad styrka hos barnen, om de stöter 

på andra psykosociala motgångar i framtiden (Lagerblad och Strandelin, 2000). Intelligens, 

litet umgänge med kriminella och att inte hela tiden söka sig till situationer där det händer 

saker är skyddande faktorer enligt Feurgesson och Lynskey (1996). Lagerberg och Sundelin 

(2000) nämner intern kontroll som en skyddsfaktor. Med det menas att barnet anser att det 

beror på en själv hur det går med exempelvis välbefinnande, framgång i skolan och framtid. 

En sådan inställning leder till bättre psykisk hälsa. Boken “Vuxna barn till alkoholister” 

grundar sig på antaganden om att vissa baskunskaper och färdigheter saknas hos barn till 

alkoholister. Dessa kunskaper och färdigheter behövs för att klara av en “normal” vardag, 

med allt vad den innebär, även om de på något förundransvärt vis klarar av att leva i en kris 

(Woititz, 2002). Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver också att social kompetens kan ses 

som en skyddsfaktor mot ofördelaktiga förhållanden, då den förmågan underlättar att hantera 

sociala situationer och etablera vänskapsrelationer. Andra egenskaper hos barnet som kan ses 

som skyddsfaktorer är förmåga att förstå och komma överens med andra, 
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problemlösningsförmåga, humor, tålighet, impuls- och känslokontroll, initiativförmåga och 

nyfikenhet. God fysisk hälsa och framgång i skolan är två andra skyddsfaktorer som bidrar till 

att barn klarar sig. 

2.2.2 Familjefaktorer 

Barn upplever och behöver anpassa sig till olika inre- och yttre krav i den sociala kontext de 

lever i (Lazarus, 1969). Ett krav som finns är att människor ska utveckla en självständighet 

som individer, men samtidigt agera i ett samhälle med andra. När barn utsätts för dessa krav 

är de beroende av att föräldrarna kan möta upp barnen och ge dem den fysiska och psykiska 

omsorg som krävs för att barnen ska lära sig att anpassa sig till de yttre kraven. För att 

tillgodose barnets inre behov det vill säga de fysiologiska behoven måste föräldern vara 

lyhörd för barnet för att kunna upptäcka de olika behoven som till exempel sömn, mat och 

törst. De barn som växer upp med alkoholmissbrukande föräldrar och sämre förutsättningar 

för ett gott liv men ändå klarar sig relativt bra, har haft åtminstone en stabil relation till en 

vuxen under barndomen. I och med det har barnen kunnat utveckla egenskaper som gör att de 

kan hantera situationen (Runquist, 1998). Om barnet har det ordnat omkring sig överlag så är 

risken för allvarlig påverkan på grund av förälderns missbruk mindre (FHI, 2008). En struktur 

i familjen trots missbruket skapar bättre förutsättningar för barnet (Socialstyrelsen, 2012). 

Vad som bidrar till bättre struktur i familjen kan vara att det finns en förälder som inte 

missbrukar, att det förekommer lite konflikter, att information ges om vad som händer och att 

det finns perioder då barnet inte utsätts för den missbrukande föräldern (ibid). Något man sett 

som är återkommande hos barn till alkoholister är att de har dålig självkänsla. För att utveckla 

en bra självkänsla krävs “kärleksfull föräldraomsorg”, “klart uttalade gränser” och 

“respektfull behandling” (Woititz, 2002). Om familjen ställer krav på de äldre syskonen att ta 

hand om de yngre barnen, stärker det barnens självbild. Det är av stor vikt hur relationen till 

föräldrarna ser ut, men även att ha en god relation till något av syskonen är en skyddsfaktor 

(Helmen-Borge, 2011). Sammanhållning inom familjen, god hälsa hos modern, ansvarsfull 

omvårdnad och att det finns någon som försörjer familjen är skyddande familje- och 

föräldrafaktorer. Tillsyn från föräldrarna, trygg närmiljö och att barnet känner sig omtyckt är 

andra skyddsfaktorer som är av stor vikt (Lagerberg och Sundelin, 2000). Berger, Slack, 

Waldfogel och Bruch (2010) nämner att säkra, stabila och permanenta bostäder är avgörande 

för en sund utveckling och ett välbefinnande hos barnen. Det finns entydigt forskningsstöd för 

att barn i socialt mer gynnade familjer och områden får bättre utfall i de flesta avseenden, till 

exempel dödlighet, sjuklighet, tillväxt, skolanpassning och psykisk hälsa (FHI, 2008). 

 

Livet som barn till missbrukare omgärdas av många outtalade regler om vad man inte får 

göra. Det kan handla om att inte nämna den verkliga problematiken (Runquist, 1998). Genom 

att inte prata med någon i familjen blir det svårare för barnet att öppna upp för någon 

utomstående, då barnet kanske upplever att det bara är han/hon som ser problematiken. 

Outtalade regler i hemmet för en alkoholistfamilj är att man inte heller ska ha förtroende för 

någon och inte reflektera över sina känslor. För att våga öppna upp behöver barnet känna 

känslan av att föräldern vill att barnet ska berätta. Detta kanske uttalas men det outtalade är att 

barnet inte ska berätta och gör barnet osäkert och förvirrat. Genom att växa upp med 
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alkoholmissbrukande föräldrar utvecklas en känslighet hos barnet i att kunna tolka situationer 

om vad som sker eller vad som kommer ske, utan att det är uppenbart (ibid.). 

2.2.3 Samhällsfaktorer 

Staten och professionella som arbetar med barn har ett ansvar för att barn inte ska fara illa och 

att barn ska få stöd om de gör det, vilket stärktes i Socialtjänstlag (2001:453) som kom att 

börja gälla första januari 2013. Den vanligaste orsaken till att barn omhändertas enligt Lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är missbruk. I slutet av år 

2006 var 0,2 procent av alla barn placerade enligt LVU på grund av brister i hemmiljön (FHI, 

2008). Den nya Socialtjänstlagen syftar till att barnperspektivet ska lyftas fram 

(Socialtjänstlag 2001:453). Av Sveriges 290 kommuner är det 203 (Umeå kommun är en 

dem) av dessa som erbjuder stödgrupper till barn till missbrukare. Tyvärr är det endast ca två 

procent av barn till föräldrar med missbruk eller riskbruk som kommer i kontakt med dessa 

stödgrupper (Wannberg, 2013). Det finns en del organisationer som arbetar med stöd för barn 

till missbrukare i Sverige. En organisation som finns i Umeå är Alateen som är en 

underorganisation till Al-anon, vilka är en av de största organisationerna i Sverige för stöd 

riktat mot barn till missbrukare (Centralförbundet för upplysning om alkohol och narkotika, 

[CAN], 2013). Maskrosrosbarn är även de en organisation som arbetar med stödgrupper för 

barn till missbrukare och finns i flera städer runt om i landet. 

 

Att växa upp med föräldrar som missbrukar alkohol påverkar otroligt många barn, men de är 

svåra att hitta. Dels för att situationen upplevs som förnedrande och dels för att man inte vill 

se alkoholism som en sjukdom. Föräldrarna själva blundar för den situation de lever i, detta i 

ett försök att skydda barnen från obehag (Woititz 2002). Att inte kunna identifiera riskgrupper 

försvårar utformningen av förebyggande stödinsatser (FHI, 2008). En riskgrupp som däremot 

går att identifiera är barnen till de föräldrar som vårdas på sjukhus med alkohol- eller 

narkotikadiagnos och erbjuda dem insatser. Dock så finns det många fler barn utöver dessa 

som skulle vara i behov av stödinsatser, där föräldrarna inte har lika omfattande 

alkoholmissbruk. Insatser som riktas till riskgrupper har barnen som ingår i dessa stor nytta 

av, däremot så har små insatser som når en större del av befolkningen störst framgång. För att 

nå en större del av befolkningen bör insatser integreras där man når alla barn, det vill säga 

inom förskola och skola. Ett exempel på en sådan insats är att i förskola och skola träna 

barnen i att hantera och tolka sina känslor, detta kallas för socialt och emotionellt lärande. Ett 

annat exempel är att barn kan få stöd i att utveckla sin förmåga i aktiv problemlösning. I ett 

antal skolor i Sverige erbjuds sådana insatser, men de flesta skolor har inte tillräckligt med 

resurser för att utöva dessa. För barn som lever i familjer med missbruk är det av särskild stor 

betydelse att kunna tolka känslor och lösa problem. Dessa insatser minskar risken för att barn 

som är utsatta för påfrestningar ska utveckla psykiska problem (ibid.). 

 

En önskan om att någon kunde förstå utan att behöva berätta finns hos barn till alkoholister. 

Detta kan leda till att barnet medvetet uppför sig illa och hamnar i knipa för att få 

uppmärksamhet och att någon till barnens förhoppning kanske skulle få barnet att berätta 

sanningen om vad som försiggår. Hur barn som vuxit upp i alkoholistfamiljer klarar skolan 

skiljer sig från barn till barn förklarar. Vissa barn klarar sig väldigt bra och är högpresterande 
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och ansvarsfulla. Lärarna har i detta fall oftast inte en tanke på att detta barn kan vara utsatt 

för missförhållanden i hemmet (Woititz 2002). När barn känner sig lyssnade på och 

bekräftade ökar chansen att de ska våga berätta om sina föräldrars missbruk och deras 

situation. Redan i förskolan är det viktigt att prata med barn om hur det är att leva med 

föräldrar som missbrukar och hur familjen påverkas psykiskt och inte bara fysiskt. Inom 

socialtjänsten är det bland annat av stor vikt att tro på barnen och deras berättelser samt 

informera om deras rättigheter (Wannberg, 2013). Det handlar om att våga prata och ge 

information till barnen så de känner sig sedda och får möjlighet att prata om den situation som 

de lever i (ibid.). 

2.2.4 Övriga faktorer 

En nära trygg vuxen som kan ersätta relationen barn saknar till sin eller sina föräldrar är av 

stor vikt. Genom en relation till en trygg vuxen blir barnen uppmärksammade (Helmen-

Borge, 2011). Om det finns en förälder som inte missbrukar i familjen kan den personen ta 

rollen som den trygge vuxne. Det behöver dock inte vara någon inom familjen som tar rollen 

som trygg vuxen för barn utan det kan vara till exempel en lärare eller en granne 

(Socialtjänsten, 2012, Lagerberg och Sundelin, 2000). 

 

Vänner kan spela en stor roll för barn och deras uppbyggnad av självkänslan. Genom sina 

vänner kan barn få socialt beröm och med det uppmärksamhet. Aktiviteter med vänner som 

exempelvis en fritidsaktivitet kan vara en skyddsfaktor. Det är dock inte alla 

vänskapsrelationer som är av godo, utan det ska vara vänner som ger en positiv inverkan på 

barnet. (Helmen-Borge, 2011). 

2.3 Copingstrategier 

För att klara av att leva i en familj med missbruk beskriver Lazaruz (1993) att barnen skapar 

olika copingstrategier för att kunna hantera situationen. Copingstrategier kan enligt Moos 

(2002) även användas för att förändra situationen, minska hotet samt hantera de symptom som 

uppstår hos barnet på grund av förälderns missbruk. Woititz (2002) menar att när barn lever 

med alkoholism uppför de sig inte längre som barn. För att mäta coping bör man ta reda på 

vad personen tänker och gör i den stressande situationen (Lazaruz, 1993). Rollerna ger en 

känsla av ordning istället för kaos hos barnen. Strategier för att hantera sin situation kan vara 

att inta en roll i familjen som antingen den ansvarsfulle, problembarnet, clownen eller den 

tillbakadragna (Woititz 2002, Hägertz, 1992, Bengtsson & Gavelin, 2004). Nedan följer 

beskrivningar av dessa roller. 

 

Den ansvarsfulle - Barnet är oftast det äldsta i familjen och tar mycket ansvar för allt som rör 

hemmet och föräldrarna, till exempel betala räkningar och laga mat. Omgivningen ser ett 

fantastiskt barn som är mycket ansvarsfullt (Woititz, 2002). Barnen utvecklar en sensitivitet 

inför andras behov, men negligerar sina egna till förmån för att tillgodose andras behov först. 

Trots att barnet försökt “rädda” familjen fortsätter föräldern att dricka vilket gör att barnet 

under sin uppväxt upplever sig ha misslyckats (Hägertz, 1992). 

Problembarnet - Omgivningen ser ett barn som ständigt bidrar till att problem uppstår. Ett 

barn som går in i denna roll tillåter sig ibland inte att känna någonting alls. För att få 
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uppmärksamhet och göra ett försök till förändring agerar barnet utåtagerande och aggressivt 

(Woititz 2002). Detta är oftast mellanbarnet. Barnet upplever misslyckande då denna strategi 

inte fungerar och familjens problematik riktas på barnet istället för på alkoholismen. 

Förtroendet hos dessa barn gentemot andra är lågt då de fått uppleva att man inte kan lita på 

någon (Hägertz, 1992). 

 

Clownen - Intar barnet denna roll tillskrivs barnet ofta egenskaper som rolig och klipsk. 

Inombords känner sig barnet däremot inte alls speciellt rolig och glad med visar ett leende 

utåt. Barnet håller upp en yta av glädje (även om en sorg finns inombords) i tron att klimatet 

hemma ska förbättras. (Woititz 2002). Denna roll innehavs oftast av det yngsta barnet i 

familjen (Hägertz, 1992). 

 

Den tillbakadragna - Detta barn gör sig osynligt och tar ingen plats. Den tillbakadragna ställer 

aldrig till med några problem och känner sig till det närmaste osynlig. Barnet vill egentligen 

inte vara osynligt men har inte förmågan att göra sig uppmärksammad, utan sluter sig och 

hoppas på att någon en dag ska lägga märket till henne eller honom (Woititz, 2002). Barnet 

blir ensamt och har svårigheter att tyda sociala koder vad gäller distans till andra människor. 

Det är oftast flickor som går in i rollen som den tillbakadragna (Hägertz, 1992). 

 

Rollerna som barnen intar som ett sätt att hantera situationen är föränderlig och barnet 

anpassar sig beroende på omständigheterna kring barnet. Syskon som lämnar hemmet kan 

vara en faktor som påverkar att ett barn som tagit på sig rollen som den tyste går in i rollen 

som familjehjälten, om syskonet som lämnade hemmet hade den rollen (Runquist, 1998). 

Klostermann et al., (2011) beskriver att copingstrategier kan användas för att förändra 

situationen eller hålla symptomen hanterbara, coping spelar en avgörande roll vid 

stresstålighet. Det finns två olika slags coping, nämligen aktiv coping och undvikande coping. 

Med aktiv coping menas att man ändrar karaktär på stressfaktorn eller på vilket sätt den 

uppfattas. Undvikande coping används däremot för att undvika eller förhindra stressfulla 

situationer och resulterar oftast i ett sämre mående. Barn hanterar de mest stressande 

situationerna genom att undvika dem. Känslan av kontroll skapas genom att gå till sitt rum 

och exempelvis sätta på hög musik, kontakta myndigheter för att berätta om sin situation eller 

provocera föräldrarna genom att skrika. För att få perspektiv på sin situation kan barn skriva 

eller prata med syskon eller vänner för att få stöd (Holmila, et. al., 2011). 

Kap 3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de två teoretiska utgångspunkterna som har utgåtts ifrån vid analys 

och diskussion kring studiens resultat.  

3.1 Resiliens 

Kopplingar mellan barn och alkoholmissbrukande föräldrar har genererat i ett problemfokus 

på de negativa konsekvenserna som kan uppkomma. Resiliens tar sikte på att utforska hur 

barn utvecklar en förmåga av att klara av sin situation även om de utsätts för negativa 

konsekvenser. Barnets egen uppfattning om sig själv och sin förmåga är av stor vikt. Resiliens 
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är viktigt att utforska i förhållande till olika faktorer från individuell nivå till samhällsnivå 

(Cicchetti & Cohen, 2006). Forskning kring resiliens har pågått i ungefär ett halvt sekel men 

fokus har skiftat inom ämnet genom åren. Frågan om resiliens komplexitet och hur resiliens 

skapas hos barn är fortfarande högst aktuell. Vad som verkar skyddande för ett barn är inte 

helt enkelt att komma fram till då det är svårt att urskilja de olika skyddsfaktorerna från 

varandra (Cicchetti & Cohen. 2006, Socialstyrlesen. 2009).  

   

Resiliensforskningen startade i U.S.A. och benämns i engelskan som resilience (Helmen-

Borge, 2011). Svenska ordet resiliens är en direktöversättning från engelskan. En likvärdig 

förklaring utav det svenska ordet resiliens saknas i svenskan. Ett begrepp som liknar resiliens 

är maskrosbarn. Alternativa ord som finns för resiliens är bland annat bemästring och 

motståndskraft. Motståndskraften är dock varierande i förhållande till risken som barnet 

utsätts för. Barnens förmåga till denna motståndskraft är både kopplad till barnet och miljön 

kring barnet. Att påstå att barn utvecklar resilens på grund av vissa specifika omständigheter 

går dock inte att slå fast, då det är för komplext. Det är individuellt när resiliens uppstår och 

en faktor som kan ha skapat resiliens hos ett riskutsatt barn behöver inte göra det hos nästa 

barn. För att skapa resilens krävs att barnet får uppmuntran, beröm och känslan av att klara av 

utmaningar. Resiliens handlar om samspel med omgivningen, men även biologiska faktorer 

hos barnen kan ha betydelse (ibid.). Mycket av forskningen kring skyddsfaktorer har inte skett 

i Sverige, men forskning tyder på att familjens skyddsfaktorer verkar vara oberoende av land. 

Att föräldrar behandlar varandra med respekt är främjande för resiliensen, även i situationer 

där det förekommer bråk. Positiva inre faktorer i familjen som kan vara viktiga för resiliens är 

goda värderingar, kommunikation samt att kunna anpassa sig till roller och samhörighet. De 

yttre positiva faktorerna anses vara övrig familj (Coyle et. al., 2009). På grund av resiliensens 

komplexitet har förklaringsmodeller skapats för att tydligöra de olika delarnas inverkan och 

relation (Helmen-Borge, 2011). I forskning kring begreppet resiliens används ofta tre olika 

modeller kompensationsmodellen, utmaningsmodellen och skyddsmodellen (se bilaga två). 

De olika modellerna tillsammans bidrar till en större förståelse för resiliensbegreppet. Den 

första modellen menar att barnet ersätter avsaknaden av vad de behöver med något annat. Det 

kan handla om ett barn som lever med föräldrar med alkoholmissbruk och på grund av det 

inte har en god hemmiljö, men genom att ha en bra relation till exempelvis sin lärare kan 

kompensera det som föräldern inte kunde ge sitt barn. Den andra modellen betonar 

skyddsfaktorernas inverkan. Människor har behov av att vara sociala med varandra. När ett 

barn umgås med vänner av gott omdöme kan barnet stimuleras till att utveckla sin sociala 

kompetens och genom det få ökat självförtroende (Asendropf & van Aken, 1997, Helmen-

Borge, 2011). För att stärka resiliensen ska dock inte enbart sociala nätverk ses som den enda 

nödvändiga delen, då vuxnas beröm och uppmuntran ses som en viktig del i utvecklingen hos 

riskbarn. Den tredje modellen förklarar barnets resiliensprocess som återkommande i cykler. 

Att barnet utsätts för återkommenade påfrestningar och stress, och att barnet genom detta 

stärks och kan hantera nya stressmoment eller påfrestningar på ett tillfredsställande sätt. 

3.2 Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovsky (2005) skapade begreppet känsla av sammanhang (KASAM). I och med 

KASAM får man en förståelse för hur människor får en motståndskraft att klara av 
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utmaningar i livet. Det är hur utmaningarna upplevs i sin helhet som är avgörande för 

människan enligt denna teori (ibid.). De faktorer som bidrar till ett högt KASAM-värde liknar 

vad resiliens tar upp som bidrar till att öka motståndskraften hos barn. Det som är den 

avgörande skillnaden mellan KASAM och resiliens är att KASAM visar på inställningen till 

livet och inte bara situationen (Skerfving, 2005). Det är tre delar som igår i KASAM 

(Antonovsky, 2005), vilka är hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. 

 

Hanterbarheten består i att individen ser en lösning på sin situation. Med det menas att 

resurserna som individen anser sig tillgå kan möta upp på de krav som de ställs inför. Dessa 

resurser kan komma från individen eller från andra som man känner tillit till, vilka kan vara 

vänner, en läkare eller gud. Begriplighet betyder att individen ser ett värde i att behöva 

genomgå detta. Individen har en förståelse för det som händer i livet. Förståelsen innebär inte 

att man vill att det ska hända, men att man kan förklara det som händer runt och i ens egen 

person. Meningsfullhet är att man känner att delar i livet har ett värde. Det finns delar i livet 

som man känner engagemang för. Dessa delar beskrivs som ett område där man ställs inför en 

utmaning som är positiv. Det är värdefullt att lägga sitt engagemang och investera 

känslomässigt i de delarna (Antonovsky, 2005). 

 

Kap 4. Metod 
En kvalitativ analys har använts till denna undersökning och intervjuer har genomförts. 

Analysmetoden som valdes var kvalitativ innehållsanalys. Nedan följer en redovisning av 

dessa begrepp samt en förklaring kring hur vi gått tillväga vid genomförandet av 

analysprocessen samt urvalsförfarandet. Sedan förs en diskussion kring val av metod, studien 

tillförlitlighet samt etiska överväganden. 

4.1 Kvalitativ analys 

Kvalitativ analys har valts med anledning av det fenomen som ämnats att undersöka. 

Kvalitativ analys används för att få en djupare och bättre förståelse för det man ämnar att 

undersöka. Vanligtvis används kvalitativ analys när man vill förstå mänskligt beteende eller 

tolka innebörden av texter (Allwood, 2004). Inom kvalitativa studier bör en text som man 

analyserar ses i sitt sammanhang, med det menas att när man tolkar intervjupersonernas 

berättelser så bör man ha kännedom om deras personliga historia, kultur och livsvillkor. Att 

“sanningen finns i betraktaren öga” är något som den kvalitativa traditionen förespråkar. Det 

betyder att omvärlden är komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv (Lundman och 

Hällgren-Graneheim, 2008). En kvalitativ analys passar denna studie eftersom människor 

intervjuades om deras upplevelser och en förståelse skapades för fenomenet. 

 

Intervjuer har använts i undersökningen för att stärka resultatets tillförlitlighet då man av 

intervjuer får en djupare förståelse samt en mer nyanserad bild av fenomenet som undersöks 

(Bryman, 2011). I kvalitativa metoder riktar man in sig på den intervjuades synpunkter och 

strävar efter utförliga svar. En fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan avvika från den 

intervjuguide man upprättat. Det är tillåtet att ställa följdfrågor om man vill att 

intervjupersonen utvecklar något man anser intressant och relevant i förhållande till syftet. 
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Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturerade (ibid). Frågorna i intervjuguiden har 

haft öppna svarsmöjligheter och även inrymmt följdfrågor. Intervjuguiden delades upp i fem 

teman som blev utgångspunkterna under intervjuerna, dessa teman var “upplevelse av 

missbruket”, “hantering av jobbiga situationer”, “roll i familjen”, “nätverk” och “positiva 

inslag i barndomen”. 

4.2 Analysmetod 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) ligger fokus vid kvalitativ innehållsanalys 

vid att beskriva variationer, med fokus på att finna skillnader och likheter i materialet. Varför 

vi valt att använda just denna analysmetod till vår undersökning är för att upplevelserna hos 

personer som vuxit upp med föräldrar som missbrukar alkohol varierar. Genom att använda 

denna metod har vi kunnat belysa det studerade fenomenet från olika synvinklar och därmed 

fått en bredd i materialet. En induktiv ansats har använts, vilket innebär att gå in med ett 

förutsättningslöst förhållningssätt i analysprocessen (ibid.). Ett sådant förhållningssätt kan 

bland annat baseras på människors berättelser om sina upplevelser, vilket är precis vad denna 

studie baseras på. I analysprocessen inom kvalitativ innehållsanalys utgår man från en så 

kallad analysenhet, vilket i vårt fall är de transkriberade intervjuerna. Från analysenheten tar 

man sedan ut så kallade meningsenheter som utgör grunden för analysen. Meningsenheterna 

kondenseras därefter vilket menas att man gör meningarna kortare genom att ta vara på det 

mest väsentliga. Sedan abstraheras den kondenserade texten, det betyder att man lyfter 

innehållet till en högre nivå genom att koda, kategorisera och utveckla ett tema. En kod 

beskriver kortfattat en meningsenhets innehåll och en kategori bildas av flera sammansatta 

koder med liknande innebörd. En kategori kan även innefatta olika underkategorier på andra 

abstraktionsnivåer. Ett tema utvecklas utifrån kategorierna och binder samman den 

underliggande innebörden i kategorierna. Ett tema kan ses som “den röda tråden” av mening 

som upprepas i kategori från kategori (ibid.). 

4.3 Genomförande av analysprocessen 

I denna studie har tre intervjuer genomförts, som varade mellan 45 och 80 minuter. Åldern 

hos respondenterna låg mellan 18-50 år. Det var två kvinnor och en man som deltog, vilket 

kan ge en möjlighet att jämföra skillnader under respondenternas uppväxter. Två av 

intervjuerna genomfördes av oss båda, för att fånga upp så mycket relevant information som 

möjligt. Genom att vara två som ställer frågor, kan forskarnas olika följdfrågor ge ett bättre 

utfall av intervjun. Den tredje intervjun genomfördes dock endast av en forskare, då endast en 

av oss var tillgängliga vid intervjutillfället. Om vi lyckats rekrytera fler intervjupersoner hade 

vi fått en större variation i upplevelserna, för allas berättelser är unika. Därmed hade 

förståelsen för fenomenet ökat och lett till ökad tillförlitlighet av resultatet. Alla respondenter 

godkände att intervjuerna spelades in med en diktafon. Efter intervjuernas genomförande 

transkriberades dessa. Transkriberingen lästes igenom en gång till innan nedbrytningen av 

materialet påbörjades. När respondenterna vid ett fåtal tillfällen började prata om andras 

upplevelser valde vi att inte koda detta material, då syftet är att förstå deras egna upplevelser. 

Texten delades upp i mindre enheter för att ge styckena meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna kondenserades till koder, vissa meningsbärande enheter 

resulterade i flera olika koder. Fram till kodningen kondenserades och abstraherades 
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materialet på två olika datorer, men i samma rum så att forskarna hade möjlighet att diskutera 

materialet sinsemellan. Den personen som kondenserade materialet till meningsenheter 

kodade inte samma intervju, för att öka chansen att det väsentliga i materialet kommer fram i 

kodning. När en gemensam nämnare hos koderna kunde urskiljas så tilldelades dessa en 

preliminär underkategori. Koderna under de preliminära kategorierna tittades sedan igenom 

en gång till för att se om nya kategorier behövde bildas eller kunde slås samman. De 

underkategorier som kunde kopplas samman bildade tillsammans en huvudkategori. Fyra 

huvudkategorier framkom under processen, dessa var “etablera kontroll”, “egna aktiviteter”, 

“betydelsefulla relationer” och “ta barnen på allvar”. 

4.4 Litteratur och källkritik 

Databaserna SocIndex och SwePub har använts för att hitta relevant material till vårt ämne. 

Sökningarna i dessa databaser resulterade i många artiklar inom ämnet. Google har även 

använts. Referenser som använts i vissa artiklar och uppsatser har sedan lett oss vidare till 

annan litteratur. Böcker har lånats vid Umeå Universitetsbibliotek och Medicinska biblioteket 

på Norrlands Universitetssjukhus. Sökningar direkt via Umeå Universitetsbiblioteks hemsida 

har också resulterat i relevanta böcker till vårt ämne. Några av sökorden som använts för att 

finna relevant litteratur till ämnet är bland annat “parental alcohol abuse”, “copingstrategies”, 

“resilience”, “protective factors” samt “barn till alkoholmissbrukare”. När man i litteraturen 

tar upp olika begrepp, exempelvis copingstrategier och resiliens så beskrivs det att det kan 

förekomma i andra dysfunktionella familjer utöver familjer med alkoholmissbruk det vill säga 

föräldrar med narkotikamissbruk, psykisk ohälsa eller i familjer där våld förekommer. I 

arbetet har litteratur som beskriver andra dysfunktionella familjeförhållanden också använts, 

även om vi inriktar oss på just alkoholmissbruk. När källor valts har fyra kriterierna 

autencitet, trovärdighet, represantivitet och innebörd (Denscombe, 2000) legat till grund för 

om de var användbara i denna studie. Med autencitet menas att materialet inte är kopierat. 

Trovärdighet är vad syftet är, av vem och när materialet är skrivet. Representativitet är om 

materialet är relevant för syftet som studeras i denna studie. Den sista av de fyra kriterierna är 

innebörd, vilket syftar på materialets tydlighet och koherens. En del av litteraturen som 

använts är lite äldre men anses ändå relevant då mycket nyare litteratur refererar till den äldre 

och kan därför fortfarande anses gälla. 

4.5 Urval, Planering och genomförande av intervjuer 

För att få tag på respondenter till våra intervjuer användes ett målstyrt urval. Det är ett icke-

sannolikhetsurval och kan därmed inte generaliseras till någon större population. Målet med 

ett målstyrt urval är att välja ut respondenter på ett strategiskt sätt, för att de ska vara relevanta 

för det syfte som ska undersökas. Forskaren vill uppnå ett stort mått av variation på 

respondenterna. Personerna i ett sådant urval väljs ut för att de har relevans för att förstå en 

social företeelse. Vid ett målstyrt urval väljer forskaren ut de aktuella personerna med vissa 

forskningsmål i åtanke (Bryman, 2011). Inför rekryteringen av respondenter skrevs ett 

informationsblad, vilket beskrev syftet med studien, vart fokus under intervjuerna skulle 

komma att vara, respondenternas rätt till att avbryta studien när de vill samt att de skulle vara 

helt anonyma i arbetet. Informationen om undersökningen spreds via facebook, mail till 

socialtjänsten och med hjälp av lappar som sattes upp. Ett antal organisationer kontaktades 
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som på olika sätt arbetar eller kommer i kontakt med vuxna barn till alkoholmissbrukare. 

Dessa försök till att rekrytera respondenter resulterade i tre stycken intressenter. Första 

kontakten togs av respondenterna när de visade intresse att delta i undersökningen genom att 

tacka ja till att delta på telefon eller mail. Respondenterna tillfrågades om de hade några 

önskemål om vart intervjuerna skulle genomföras, vilket sedan togs hänsyn till. En intervju 

utfördes hemma hos en av respondenterna, en intervju på respondentens arbete och den tredje 

på en skola. För att kunna svara på syftet intervjuades personer som idag har en fungerande 

social tillvaro. De var antingen studenter eller arbetstagare och trivdes med deras 

sysselsättning. Ingen av dem hade utvecklat någon typ av missbruk och de hade alla 

meningsfulla relationer till människor i deras omgivning. Detta bekräftade att de hade en 

fungerande social tillvaro idag. 

4.6 Metoddiskussion 

I och med att intervju valts som metod innebär det att frågorna som ingick i intervjuguiden 

valts subjektivt. Samma sak gäller de teman som utgicks från, det vill säga att man inte haft 

något objektivt förhållningssätt i framställningen av dessa. Respondenterna tolkar de frågor 

som ställs och svarar utifrån hur de uppfattade frågorna. Beroende på hur frågorna formulerats 

kan de uppfattas olika, vilket påverkar resultatet av studien. Genom ett målstyrt urval så 

begränsades rekryteringen av respondenter. En annan urvalsmetod hade möjligen renderat i 

fler eller färre intervjupersoner, men till saken hör att de troligtvis inte skulle varit 

representativa för syftet i sådant fall. Vid analysprocessen tolkas respondenternas svar vilket 

innebär att forskarna varit med och skapat materialet. I och med att denna studie avgränsats 

till att undersöka barn som växer upp med föräldrar med alkoholmissbruk har vi inte tagit 

andra konstellationer av en dysfunktionell familj i beaktning. Om alla typer av 

dysfunktionella familjer undersökts skulle målgruppen blivit större och arbetets omfattning 

hade blivit för stor för att inrymmas i denna studie. 

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning ser man till på studiens tillförlitlighet istället för studiens validitet 

och reliabilitet som man använder sig av inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011). 

Tillförlitligheten i en studie består av delarna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Med trovärdighet i resultaten menas att forskningen 

genomförs enligt de regler som finns samt att respondenterna får ta del av resultaten, för att 

fastställa att intervjuaren har uppfattat deras verklighet korrekt. Transkriberingen av 

materialet skickades därför till respondenterna för att ge dem möjligheten att bekräfta att vi 

uppfattat dem korrekt i intervjun. Alla respondenterna gav sitt godkännande till att den 

informationen som framkommit under intervjuerna fick användas i denna studies syfte. När 

uppsatsen färdigställdes skickades den åter till respondenterna för att fastställa att forskarna 

uppfattade respondenterna korrekt vilket stärker resultatets trovärdighet. Överförbarheten 

handlar om att studiens fokus ligger på betydelsen av det fenomen av verkligheten som man 

avser att undersöka. Forskaren strävar efter att uppnå fylliga beskrivningar av det fenomen 

som studeras. Dessa beskrivningar utgör sedan ett basmaterial för att avgöra hur pass 

överförbara resultaten är till en annan kontext (ibid.). Resultaten i denna studie är inte 

överförbara till en större population, utan representerar enbart de respondenter som 
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medverkat. Varför studiens resultat inte går att överföra till en annan kontext är dels för att 

studien enbart baseras på tre personers upplevelser. Varje upplevelse är individuell och att det 

därför endast går att säga hur de själva upplevt sin uppväxt. En ingående beskrivning av 

analysprocessen har redovisats tidigare i metod delen. En fullständig redogörelse för 

forskningsprocessens gång redovisades för att undersökningens resultat ska vara pålitlig 

(ibid.). För att säkerställa pålitligheten ytterligare har en vän granska materialet och bedöma 

kvaliteten. Vår handledare och har läst igenom arbetet och kommit med synpunkter kring 

arbetets kvalitet, vilket ökat pålitligheten. Den fjärde aspekten, möjlighet att styrka och 

konfirmera, innebär att det tydligt ska framgå att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar styra undersökningens resultat (ibid.). Forskaren i en kvalitativ studie är delaktig i 

intervjun och är därför med och skapar texten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I och 

med detta samspel är det oundvikligt att resultatet påverkas av forskarna. Forskarens 

förförståelse är även viktig vid tolkningsförfarandet. Medvetenhet kring att en förförståelse 

fanns och att detta kom att påverka resultatet. Egna erfarenheter och tidigare kunskap har 

därmed medvetet försökt åsidosättas under analysprocessen. För att stärka resultatets 

tillförlitlighet ytterligare har båda forskarna hjälpts åt i analysprocessen. Detta ger en ökad 

förståelse för fenomenet som undersöks. Genom att reflektera och diskutera olika 

tolkningsmöjligheter tillsammans blev koderna och kategorierna mer konsekventa och 

studiens tillförlitlighet ökar (ibid.). 

4.8 Etiska överväganden 

Inom forskning är det viktigt att förhålla sig till etiska principer för att undvika skada eller 

men för deltagarna. Innan intervjuerna genomförs ska respondenterna informeras om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Dessa krav uppnåddes genom att den information om studien som sattes upp, mailades 

och skrevs på internet beskrev alla dessa delar. Respondenterna hade då möjlighet att avgöra 

själva om de ville medverka. Innan och vid intervjutillfällena informerades respondenterna än 

en gång om de etiska kraven och muntligt samtycke inhämtades. Våra erfarenheter av kontakt 

med personer som haft en alkoholmissbrukande förälder har bidragit till en förförståelse som 

vi anser var en styrka, då vi kunnat ta mer hänsyn till våra respondenter. 

 

För att ge en så god bild som möjligt av skyddsfaktorer och barns upplevelser hade det varit 

önskvärt att intervjua barn till alkoholmissbrukare som för tillfället lever under ett missbruk. 

Vuxna kan betrakta samma händelse på ett annat sätt än ett barn (Holmila, Itääpuisto & Ilva, 

2011). Barn som lever under dessa förhållanden har dock troligtvis inte fått distans till sina 

föräldrar och sin barndom, vilket kan bidra till att de kan vara svårt för barnen att uttrycka sig 

om vilka faktorer som varit skyddande under uppväxten. För att kunna utföra etiskt korrekta 

intervjuer valdes därför intervjuer med vuxna barn som växt upp med minst en förälder med 

alkoholmissbruk. Detta ansågs vara ett känsligt ämne att prata om även som vuxen (Nygren, 

2012). Vikten av att skapa mer kunskap på området ansågs däremot vara högre än risken för 

respondenternas välmående. Det faktum att det under en intervju framkom att en respondent 

fortfarande bodde hemma (ej med den missbrukande föräldern) kan ha påverkat utfallet av 

resultatet på så vis att det kan göra det svårare att reflektera över sin situation. Det togs dock 

ett beslut att genomföra intervjun med tanke på att personen medverkade på frivillig basis och 
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att det var en man vilket kunde bidra till variation i undersökningen (Nygren, 2012). För att 

vara säkra på att transkriberingen uppfattats korrekt skickades ett mail till respektive 

respondent som fick godkänna och en än gång ge samtycke till att vi fick använda den 

information som framkommit och att de uppfattats korrekt. 

4.9 Ansvarsfördelning 

Under processen av denna uppsats har vi båda haft ett gemensamt ansvar. Texter som den ena 

skrivit har arbetades om av den andra och det har varit en växelverkan mellan oss som 

författarpar. Vissa delar av arbetet hade en specifik författare huvudansvaret för. Amanda har 

haft huvudansvaret för metod delen, där Hanna ansvarade för de rubriken etiska 

övervägningen samt källkritiken. Hanna har haft huvudansvaret för de teoretiska 

utgångspunkterna. I resultat och analysdelen har Hanna haft ansvar för rubrikerna bakgrund, 

etablera kontroll samt egna aktiviteter medan Amanda haft ansvar för rubrikerna 

betydelsefulla relationer och ta kontroll. Kapitlen inledning, tidigare forskning, diskussion och 

slutdiskussion har båda författarna haft ett gemensamt ansvar för. Det delade författarskapet 

har bidragit till en större förståelse då vi haft möjlighet att dela tankar och idéer med varandra 

under denna process.    

Kap 5. Resultat/Analys 

I denna del kommer resultatet av intervjuerna med vuxna barn till missbrukare att redovisas 

med en inledande bakgrund om respondenterna, därefter redovisas de kategorier som 

framkommit av materialet. I intervjuerna ställdes frågor utifrån olika teman, vilka utvecklades 

under analysprocessen. För att göra materialet överskådligt skapades olika underkategorier 

som sedan bildat fyra olika huvudkategorier, vilka vi utgått från när vi presenterat materialet. 

Kategorierna som framkommit är “etablera kontroll”, “egna aktiviteter”, “betydelsefulla 

relationer” och “ta barnen på allvar”. Dessa kategorier har gemensamt att de alla representerar 

vad som varit bidragande till att respondenterna klarat sig, trots alkoholmissbrukande 

föräldrar. För att läsaren ska få en god förståelse av resultatet kommer citat att användas 

genomgående i texten. Intervjupersonerna har avidentifierats och fiktiva namn använts. 

5.1 Bakgrund 

Maria bodde under uppväxten på en bondgård i en liten ort med sina föräldrar och tre år yngre 

bror till dess att hon var 17 år. Hennes mamma hade en psykisk sjukdom, självmedicinerade 

med alkohol och hade ett tablettmissbruk. Pappan insjuknade i alkoholism under hennes första 

år och båda föräldrarna hade missbruket under hela uppväxten. Maria beskriver att hon inte 

haft någon förälder under sin uppväxt. Hon beskriver även att nätverket runt familjen som litet 

och att det bara var några få som orkade stå ut. Under Marias uppväxt gick familjens ekonomi 

från att vara standard till väldigt dålig och tillslut fanns det ingen ekonomi kvar. Hennes 

farmor och farfar stöttade familjen ekonomiskt, men pengarna kom inte familjen till gagn utan 

gick till missbruket. Missbruket finansierades också av sommarstugan och skog som såldes. 

Inga pengar fanns till aktiviteter eller resor. 

 

Anna och växte upp i en mellanstor stad. Pappan och mamman hade ett alkohol- och 

drogmissbruk under hela uppväxten. Mamman som var den föräldern hon levde med till 
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största delen upplevde hon inte tog sin föräldraroll. När Anna var runt två år skiljde sig 

föräldrarna och pappan lämnade familjen. Under sin barndom flyttade hon runt mycket i 

samma stad och bodde växelvis hos sin pappa när hon var mycket liten. Hennes mamma har 

aldrig arbetat, hon har fått pengar för att vara sjukskriven. Hennes pappa jobbade som 

skomakare ett tag då hon var liten. När hennes mamma gick i behandling en period bodde 

Anna och hennes storebror hos deras mormor under två år. Mammans vänner som inte 

missbrukade försvann och ersatts av de som missbrukade under uppväxten. 

 

Klas mamma insjuknade i alkoholism under mellanstadiet. Mamman blev efter försök med 

behandling utkastad av honom själv och pappan för några år sedan. Klas upplevde att hans 

pappa fanns där för honom medan mamman inte har tagit sitt föräldraansvar, genom att bland 

annat bruka fysiskt våld mot honom och ett av hans syskon. Idag har Klas ingen kontakt med 

sin mamma. Familjens nätverk var litet och ett tag hade föräldrarna inte några vänner alls. 

5.2 Etablera kontroll 

Denna kategori beskriver hur barnen reagerade både känslomässigt och beteendemässigt på 

sin situation. Genom att barnen har minst en förälder som missbrukar alkohol uppstår känslor 

inför deras situation. Många barn upplever ett kaos inför sin situation (Folkhälsorapport, 

2001). För att hantera sin situation beter sig barnen på olika sätt för att känna att de har 

kontroll på tillvaron (Moos, 2002). Denna kategori står för, hur barnen etablerar kontroll i och 

med sina känslor och beteenden. Antonovsky (2005) förklarar att hanterbarheten, att kunna se 

en lösning på sin situation i stort ökar förutsättningen för ett högt KASAM värde. Vilket 

bidrar till en ökad KASAM. 

5.2.1 Känslor inför sin situation 

Känslor som uppstod inför respondenternas situation under sin uppväxt var otrygghet, skuld, 

skam, maktlöshet, oro, obehag, ensamhet, rädsla och en känsla att vara avvikande samt 

känslokall, detta stärker Woititz (2002) och Runquist (1998). I och med dessa känslor agerade 

barnen på ett sätt för att förändra upplevelsen av risken, avlägsna risken samt få möjlighet att 

känna kontroll. 

5.2.2 Beteende 

För att barn ska känna att de kan hantera situationen i familjen beskrivs det att barn kan anta 

olika roller (Bengtsson & Gavelin, 2004). Klas beskriver att han hoppade mellan olika roller 

för att hantera sin situation. “Men du byter ju roller hela tiden för att du ska vara sådan här 

överpresterare eller rebell. Sen är det typ morsgris. Hela tiden byter man roller för att vara 

alla till lags.” Han anpassade sitt beteende efter andra människor. För att klara sin situation 

använder sig barn av olika copingstrategier genom att gå in i olika roller, som den 

ansvarsfulle, problembarnet, clownen eller den tillbakadragne. Dessa roller använder sig 

barnen av både i och utanför hemmet (Woititz, 2002). Alla respondenter redogör för att de 

gjort saker själva. De kämpade med sin situation och var självständiga. Maria beskriver 

upprepande gånger att hon klarat sig själv och att detta var en styrka hos henne. Klas menar 

att han kunde lämna hemmet. På grund av Annas situation anser hon att hon behövt vara 

självständig. “Jag har blivit självständig väldigt fort”. Konsten att hitta nya sätt att lösa 

problem på ansåg Kalle och Maria att de besatt som unga. Maria beskriver det såhär: 
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Det här med att trolla med knäna, att kunna se lösningar. Att titta utanför boxen, titta 

utanför lådan. Det finns andra lösningar. Att det inte bara finns en lösning på ett 

problem, det finns flera. Man måste vara påhittig (Maria). 

 

Klas beskriver att han var en överlevare och att det var hans sätt att hitta nya lösningar. I 

skolan ansåg alla att de presterade genom att få höga betyg. En respondent menar att “Jag var 

så himla duktig. Jag hade höga betyg. Jag hade fullnärvaro liksom hela den biten...Jag var så 

välfungerande i den världen” (Maria). Att vara ett läshuvud anser Klas är något som funnits i 

honom från början. Att vara en överpresterare och klarat skolan bra är hur de sett sig själva i 

skolvärlden. Maria var under sin uppväxt för det mesta alltid medveten om sin pappas 

missbruk och hur mycket han hade i sina flaskor och hur påverkad han var. Under tonåren 

beskriver Klas och Anna att de var utåtagerande. Det kunde visa sig genom att man skrek på 

föräldern menar dem båda “Jag kunde stå framför henne och skrika på henne och kunde vara 

helt borta” (Anna). Annas utåtagerande beteende stannade inom familjen och var riktat mot 

hennes mamma. Klas agerade ut både på hemmaplan och i andra sammanhang genom att 

stjäla och bråka med lärare och kompisar. Han menar att han var ärlig och livlig som barn 

tillsammans med sina kompisar och att han blev lätt accepterad av dem. De två 

respondenterna Maria och Kalle vilka var äldst av syskonen i deras respektive familj tog 

ansvar för resterande syskon. De tog ansvar för att deras syskon hade läst läxorna och såg till 

deras syskons säkerhet. Hur de tog ansvar såg lite olika ut. Maria tog alltid med sin bror vart 

hon än skulle “Kravet var att min bror skulle få följa med på den där dejten så att säga. Jag 

ville inte lämna han ensam”. Klas tog ansvar genom att han stannade och pratade med sina 

syskon eller såg till att de hade någon annanstans att vara om mamma blev full eller aggressiv. 

I familjen tog Maria och Anna ett större ansvar för hemmet i stort, eftersom de inte fanns 

någon vuxen i hushållet som tog det ansvaret. De uttrycker båda att de antagit en mammaroll. 

“Jag hjälpte henne till sängen. Jag hjälpte henne till soffan. Jag har duschat henne. Jag har 

hjälpt henne upp till sjukhuset. Jag har städat” (Anna). Som yngre barn ansåg Anna att hon 

var barnslig och hon nämner att hon var sen i utvecklingen, jämfört med andra. Hon beskriver 

även att hon vägrade att “lämna mamma i sticket”. Det var först i tonåren som Anna tog 

mammarollen, medan Maria hade den redan som yngre barn. Ett exempel är när hon vid 8 års 

ålder kommer hem ensam till en fryst kyckling och det ligger en lapp med texten, du måste 

laga din mat själv. Hon fick själv ta ansvar att laga sin egen mat. I tonåren blev Maria sin egen 

mamma och satte sina egna gränser, då inte föräldrarna gjorde det. Hon gav sig själv 

restriktioner på när hon skulle vara hemma, på grund av att hon hade behov av att mäta vart 

gränserna gick. Anna beskrev sig själv som inåtvänd och att hon förträngde det som var 

jobbigt under barndomen. 

5.3 Egna aktiviteter 

En annan kategori som bildades var egna aktiviteter. Alla respondenter deltog i någon typ av 

aktivitet. Dessa aktiviteter var delar i barnens liv som kändes som roliga utmaningar, och de 

engagerade sig i dessa, vilket KASAM (Antonovesky, 2005) menar ligger till grund för att 

känna meningsfullhet. De gick alla i skolan och utövade fritidsintressen, som bidrog till en 

känsla av samhörighet, vilket i sig kan ses som en skyddande faktor. 
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5.3.1 Intressen 

Olika intressen hos respondenterna har funnits under deras uppväxt. För Anna har hennes 

teaterintresse betytt speciellt mycket: “Teater var jättebra, jag fick sånt utlopp för mina 

känslor, det var jättebra, verkligen”. Andra intressen som förekom var att läsa och skriva, 

titta på TV, vara ute, spela innebandy samt musik. Maria berättade att det egentligen inte 

fanns någon tid till för intressen. Hon tränade lite löpning själv men hade ingen ork för några 

andra intressen. 

5.3.2 Trivsamt i skolan 

Skolans betydelse för barnen var tydlig. Alla respondenter uttryckte att de uppskattade skolan 

och det var en plats som var positiv för dem och att de klarat den bra. Maria menar att “Det 

var ju det roligaste jag visste. Där fick jag ju vara jag helt plötsligt”. Anna tog upp att “...det 

har alltid vart skönt och gå till skolan”. De hade alla klarat skolan bra, vilket är en skyddande 

faktor (Helmen-Borge, 2011). 

5.3.3 Strävan efter sysselsättning 

Två av respondenterna började arbeta innan de var 18 år, vilket de är glada för och tycker har 

format dem. Maria fick ett brev skickat till sig (på grund av att hon medverkat i radio om att 

hon arbetade hårt på gården) “en vacker dag kommer du vara glad att du lärt dig att arbeta”. 

5.4 Betydelsefulla relationer 

Betydelsefulla relationer är något som har varit en viktig faktor för alla respondenter under 

deras uppväxt. Framför allt har relationer inom familjen och bland kompisar varit 

betydelsefulla, men även andra personer som barnen själva valt att etablera en kontakt med 

och anförtro sig åt har spelat stor roll. Dessa relationer beskrivs nedan. 

5.4.1 Inom familjen 

Syskon har spelat en betydelsefull roll hos respektive respondent, vilket bland annat Helmen-

Borge (2011) beskriver är som en skyddande faktor att ha god relation till ett sina av sina 

syskon. Alla respondenter menar att det är deras bror som varit den person inom familjen som 

de haft djupast relation till under uppväxten. Anna berättar att hennes bror alltid funnits där 

och varit hennes stöttepelare och den hon kunnat vända sig till. Hon beskriver att när hon varit 

rädd är han den person hon fått sova hos. Maria menar på att hon stod närmast sin bror men 

att dem även haft det jobbigt: “Jag å ena sidan att ha kontroll över honom och han att det 

alltid fanns någon som visste allt och kunde fixa allting och såg till att allt var bra”. För Klas 

har brodern varit någon han kunnat prata med om personliga saker och någon han kunnat 

anförtro sig åt. Man klarar sig inte själv menar Klas. 

 

Anna berättar att hon älskade sin mamma och att hon har jättefina minnen från när hon var 

frisk. Hon berättar vidare att hennes mamma lärt henne mycket om bland annat ödmjukhet. 

Marias upplevelse av sin barndom är att det inte fanns någon hotbild. Hon beskriver att hon 

och hennes bror inte blev misshandlade, terroriserade eller psykiskt nedtryckta. Klas beskriver 

att han hade en bra relation till sin mamma när han var mindre och uttrycker att hon var en bra 

mamma innan hon började dricka. Klas berättar att han kunde prata avslappnat med sin 

mamma, men inte om privata angelägenheter. Hans pappa har däremot haft en avgörande roll 
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under hans uppväxt. Om båda föräldrarna missbrukar ökar oförutsägbarheten i hemmet för 

barnet kraftigt, eftersom stabilitet inte går att finna i någon av föräldrarna (Hägertz, 1992). 

Bland respondenterna var det enbart Klas som vuxit upp med en förälder som inte 

missbrukade under uppväxten. Han beskriver sin pappa som en förebild. Klas har kunnat 

anförtro sig åt sin pappa och menar på att hans pappa haft förståelse: “Pappa han har ju alltid 

tagit och hjälpt mig, så jag menar då saker händer, han blir typ inte arg för han fattar ju 

ändå”. Relationen dem emellan är djup och hans pappa är enligt honom själv en av 

anledningarna till att han klarat sig. 

 

Relationen mellan Marias föräldrar har präglats av kärlek och lojalitet under hennes uppväxt. 

Helmen-Borge, (2011) beskriver att relationen mellan föräldrarna är betydande för barnet. 

Såhär beskriver Maria hennes föräldrars relation. “Jag har aldrig sett sådan kärlek och sådan 

lojalitet som mellan mina föräldrar. De hade verkligen lojaliteten till varandra trots sina 

brister så att säga. De lämnade aldrig varandra”. 

 

När familjen var tillsammans är något som alla tre respondenterna pratar positivt om. Klas 

berättar att de hade mer band inom familjen när han var mindre och att de gjorde mer saker 

tillsammans då för att det var lättare. Han berättar att de åkte på utomlandsresor tillsammans 

vilket han tyckte var positivt med barndomen. Maria har många roliga och positiva minnen 

från sin barndom. Hon uttrycker att det inte spelade så stor roll vad familjen gjorde, 

huvudsaken de gjorde dem tillsammans. Det kunde vara att spela kort eller vara ute och fiska 

hela familjen. Maria beskriver även skörden som ett fint minne. Familjen var tillsammans 

under denna period och hennes pappa var nykter eftersom han var tvungen att fungera i de 

lägena. De gånger hennes pappa inte hade råd att köpa alkohol beskriver hon som fina 

stunder. Anna har även hon fina minnen från när familjen var tillsammans. “Jag har fina 

minnen av att vi är ute och åker kälke och vi är mycket i skogen, vi tycker om mycket att vara 

i skogen och vi lagade pannkakor”. Anna har också fina minnen från de stunder i sin barndom 

då hennes mamma konsumerade mindre alkohol. Hon beskriver sina födelsedagar som 

positiva för att hennes mamma skärpte till sig då och det var mysiga dagar med frukost på 

sängen. Påsken var också fin för att det var mindre alkohol i bilden då, hon berättar att de 

mest åt godis under den tiden. Veckan efter jul har Anna också fina minnen från eftersom det 

inte konsumerades lika mycket alkohol då. 

5.4.2 Vänskapsband 

Alla respondenter hade under sin uppväxt lätt för att etablera vänskapsrelationer och hade en 

nära relation till minst en vän. Forskningen visar på att goda vänskapsrelationer inverkar på 

hur barn klarar sig i framtiden (Helmen-Borge, 2011). Anna berättar att hon under sina tidiga 

skolår hade många vänner men få som stod henne nära. När hon blev äldre började hon 

etablera djupare relation till vänner. I mellanstadiet anförtrodde hon sig åt en klasskamrat och 

i högstadiet fick hon en stark kontakt med fram för allt två personer. Klas beskriver att han 

aldrig haft svårt för att komma nära människor, på grund av att han varit lättsam och 

respekterad som person. En vän till Klas har betytt särskilt mycket. Han berättar att denna vän 

har haft en basförståelse och varit någon han kunnat anförtro sig åt. Klas uppger också att 

denna vän känner honom bäst. Anna och Klas etablerade under sin barndom kontakter med 
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personer som var likasinnade. Att vännerna hade förståelse för vad de gick igenom är 

återkommande i bådas berättelser. Anna uttrycker sig såhär 

 

Och sen när jag kom upp och fick byta skola så började jag träffa folk som kom 

likasinnade, eller som var från trasiga familjer som jag kunde ty, eller vi kunde förstå 

varandra på ett annat sätt. Och där vart min kontakt med dem väldigt stark (Anna). 

 

Det blev på så vis enkelt att prata om uppväxten med människor som hade liknande 

upplevelser berättar Anna. Maria säger att hon inte haft svårt för att etablera relationer. Fram 

till sjätte klass var det enbart sex personer, tre tjejer och tre killar i Marias klass. Denna 

situation ansåg Maria vara optimal för henne eftersom det inte fanns någon konkurrens bland 

vännerna. Tjejerna i klassen gjorde hon mycket tillsammans med eftersom de var sådan liten 

grupp. “De relationer som jag etablerade blev varma vänskapsrelationer” säger Maria. Hon 

hade även många brevvänner. Återkommande i allas berättelser är att vännerna tog hand om 

varandra. Respondenterna har kunna prata med sina vänner, gråtit ut hos sina vänner samt 

sovit över hos sina vänner. Klas uttrycker sig om det 

 

Jag menar jag höll på att kasta skit på typ alla mina vänner, jag hade inga kompisar 

och sjönk ner i en depression, han var den enda som fanns kvar. Han har som vägrat 

att lämna min sida, vad som än hänt (Klas). 

 

Klas berättar vidare att hans vän ställt upp otroligt mycket och att relationen till honom har 

haft stor betydelse för att han inte sjunkit ner på botten. De personer som Klas kunnat vända 

sig till är hans pappa, vän och bror. Han anser att dem som de bidragit till att han blivit 

starkare. 

5.4.3 Annat nätverk 

Förutom relationer inom familjen och till vänner har respondenterna beskrivit andra relationer 

som varit betydelsefulla för dem. Det har inte behövt vara en förälder som innehaft rollen som 

den trygge i barnets liv utan det kan även vara någon utanför familjen (Lagerberg och 

Sundelin, 2000). För Maria har grannarna varit en del av hennes nätverk. Till en granne fick 

hon komma och bara vara helt kravlöst och där har hon kunnat “tanka energi”. Hon uttrycker 

att hon i efterhand förstått att hon behövde de ställena. En bra kontakt till någon mor- eller 

farförälder under uppväxten är gemensamt hos alla respondenterna. Särskilt för Anna har 

mormor haft en väldigt betydelsefull roll och varit någon hon kunnat anförtro sig åt. “Min 

mormor bodde vi hos i två år. Och hon var alltid den jag stod nära, var alltid den som fanns, 

den jag kunde komma till när jag var i tonåren och gå till och sova och så”. Hon berättar 

också att hon och hennes bror varje lov åkte och hälsade på deras farmor och faster som 

bodde långt ifrån. För Maria fanns hennes farmor och farfar som en del i hennes nätverk. 

Hennes mormor var någon hon endast besökte ett fåtal gånger. Maria berättar att hennes 

mamma och pappa hade riktiga vänner som fanns kvar även om inkomsterna slutade komma 

och brev från kronofogden täckte hela köksbordet. “Det var några som fanns kvar och det var 

tre familjer som fanns runt omkring”. Sedan hade familjen några bekanta i byn också som 

ingick i deras nätverk beskriver hon. Maria har också haft en kompis mamma där hon kunna 
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sova över utan att hon tyckte det var konstigt eller ställde några frågor. Klas beskriver att han 

haft en bra kontakt till sin farmor under uppväxten. 

5.5 Ta barnen på allvar 

Att lyssna till barnen när de berättar om deras hemförhållanden och tro på det dem säger har 

vi sett varit en brist hos omgivningen under respondenternas uppväxt. För att barn ska våga 

berätta ska den vuxna lyssna och tro på det barnet säger (Wannberg, 2013). Respondenterna 

försökte nå ut till omgivningen under deras barndom men fick oftast inte någon respons. I 

denna del av arbetet kommer vi att redovisa vilka de vände sig till för att få hjälp, vilka 

reaktioner de fick av omgivningen, vad för slags hjälp barnen fick samt vilket stöd de önskat. 

Genom att ta barnen på allvar och agera när de söker hjälp kan man ge dem rätt stöd och 

förutsättningar för att underlätta den situation dem befinner sig i. Visst stöd har 

respondenterna fått under deras uppväxt men det skulle ha kunnat vara betydligt mer ifall 

vuxna och professionella inte blundat för det barnen berättade utan tagit dem på allvar istället. 

5.5.1 Barnens rop på hjälp 

Framförallt en av respondenterna Maria har gjort upprepade försökt med att nå ut till 

omgivningen angående hennes situation. Hon upplevde att hon inte hade någon att anförtro 

sig åt och uppger att ingen reagerade när hon berättade om sina hemförhållanden och 

beskriver en situation såhär: “För det är ju en enorm kraftansträngning att blottlägga sig på 

det viset. Och sen bara att få tillbaka att det här kan inte jag göra något åt. Det var en 

jättebesvikelse”. Att erkänna att det är jobbigt gjorde hon bara i nödfall. Hon menar att det är 

en stor anklagelse att säga att föräldrarna inte är kapabla. “Det var ju värsta grejen bara att 

berätta att såhär är det i vår familj”. Hon uttrycker att det var en kraftansträngning att hålla 

fasaden uppe men att det blev lättare att prata om sin situation när fasaden rasat. Klas 

uttrycker att man sätter sig i en sårbar situation när man berättar om sina hemförhållanden och 

att han därför var reserverad med att berätta för folk han inte kände. Han menar att det krävs 

att man känner trygghet och förtroende till den man berättar för. Klas uttrycker att han tror det 

hade varit dåligt ifall socialtjänsten fått honom att berätta hur han kände inför sin situation 

eftersom han tror att han skulle börjat må dåligt då. Anna berättade för en av sina lärare om 

sina hemförhållanden men eftersom socialtjänsten redan var inkopplad så gjordes ingenting. 

Läraren gick däremot till skolsköterskan och berättade vad hon fått reda på om angående 

Annas hemförhållanden, trots att hon sagt att hon inte skulle berätta vidare. Detta upplevde 

Anna som ett stort svek från sin lärare. 

5.5.2 Omgivningen blundade för missbruket 

Några i omgivningen visste om missbruket hos Marias föräldrar men de ville inte lägga sig i. 

Det var även få som trodde Maria när hon berättade om sina hemförhållanden. Dessa två 

orsaker bidrog till att Maria inte fick någon hjälp. Hon tror att familjens nätverk förstod vad 

som försiggick men att de inte reagerade. De tre familjerna som stod hennes föräldrar nära 

ifrågasatte aldrig heller eller försökte ändra på någon vad hon vet. Maria säger också att 

hennes vänners föräldrar borde ha förstått men de ställde aldrig några frågor. Hon pratade 

med släktingar om vad som förekom i hennes familj men de lyssnade inte på hennes rop på 

hjälp. Maria tror att hennes farmor och farfar förstod men att inte hur allvarligt det var “Det 

fanns ju min farmor och farfar som jag kunde prata med, men de var ju lojala mot min far 
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vilket jag räknade ut ganska snabbt”. Hon berättade också för skolsköterskan men hon gick 

inte vidare med vad hon berättat så socialtjänsten kopplades aldrig in. Hennes upplevelse var 

att omgivningen varken lyssnade eller tog henne på allvar. 

 

Jag vände till en utav dem och bad om hjälp. Och då var jag väl i tonåren. Och det 

var väl egentligen i samma veva som när jag gick till skolsköterskan. Men fick till svar 

att sånt kan inte vi lägga oss i. Vi kan inte lägga oss i hur andra lever (Maria). 

 

Hon hade få att anförtro sig åt och dem hon berättade för reagerade inte. Maria beskriver att 

omgivningen kunde tro att hon hittade på det hon sa. Hon berättade tidigt för hennes vänner 

om hur det var hemma men det var få som trodde henne. Maria berättar om en situation i 

hennes barndom då hon ringer till polisen för att berätta att hennes pappa kör onykter och att 

hon vet vart han kommer att passera, men hon fick till svar att de inte kunde skicka ut någon 

patrull för det. Folk har kommit fram till Maria nu i efterhand och sagt att de inte förstod hur 

hon hade det. Maria själv tror att det kan ha berott på en kombination av att hon var duktig på 

att hålla en fasad och att man inte riktigt ville se. Hon menar att man inte ska sticka under 

stolen med att det såg ganska bra ut utifrån. Hennes pappa var känd som en oerhört snäll, 

hjälpsam och trevlig person och när man såg honom verksam så såg man inte missbruket. 

Anna berättar att hennes mormor visste om föräldrarnas missbruk men att hon satt i 

beroendeställning så idag kan hon inte se att det var något mer som hennes mormor borde 

gjort. Klas berättar att få hade insyn i hur hans hemförhållanden såg ut. De som visste var 

hans kompisar. Sen hade lärarna på hans skola även vetskap om att något inte stod rätt till 

efterson det gjordes en utredning som dem var involverade i. 

5.5.3 Uppfattning om stödet från samhället 

Största delen av det stöd respondenterna fått från samhället är från socialtjänsten. 

Socialtjänsten har varit inblandad i två av respondenternas familjer. Klas berättar att 

socialtjänsten varit inblandad flera gånger och att de gjort många hembesök. Han säger att han 

inte vet någon som fått hjälp. Varje gång socialtjänsten varit hem till dem berättar Klas att 

dem skrämt hans föräldrar på något sätt. Klas har även själv haft kontakt med 

socialsekreterare som han berättar har tröstat honom. Klas upplever att socialtjänsten varit 

oförstående och att det inte funnits något dem kunnat göra. Hans erfarenheter är att det bara 

blir löst prat med dem som inte har förståelse eller vet hur det är. Han har fått känslan av att 

de bara tyckt synd om hur han haft det. Klas menar att man måste vara i det själv eller kunna 

relatera till situationen för att kunna hjälpa barnet. Han anser att det är svårt för någon utifrån 

att göra något, han menar att familjen själv måste hitta en lösning på situationen. Det har 

också gjorts en utredning på Klas som inte ledde till någon stödinsats. Lärarna sa att de fanns 

där för Klas, men så upplevde inte han att det var. Maria har inte haft någon kontakt med 

socialtjänsten. Hon berättar att skolsköterskan föreslog en omplacering, vilket hon inte ville 

eftersom det innebar att ta henne och hennes bror från hemmet. Skolan visste inte vad de 

skulle göra och gjorde inte heller något åt sistuationen berättar hon. Anna är den som fått mest 

stöd från socialtjänsten. Hon berättar att hon i tonåren fick samtalsstöd av socialtjänsten som 

hjälpte henne att börja reflektera över sin situation. Många olika socialsekreterare har varit 

inblandade men hon upplever inte att hon haft så bra kontakt med dem. När hennes mamma 



24 
 

åkte på behandling fick hon en kontaktperson. Hon har haft två kontaktpersoner under sin 

uppväxt, vilka ställt upp mycket för henne 

 

En av dem bodde på nästan samma gata som jag och jag kunde ringa och säga och 

gråta och så kunde han komma ut och klockan kunde vara tio-elva på kvällen och så 

kunde vi ta en promenad och prata (Anna). 

 

Ett tag gick Anna också i en samtalsgrupp med andra ungdomar. Anna har under sin barndom 

både sett socialtjänsten som ett hot och ett stöd. Hennes mamma ville gärna framställa dem 

som ett hot berättar hon. Sen tog de även hennes mamma ifrån henne när hon skulle på 

behandling säger hon. Hon beskriver också att socialtjänsten varit ett stöd och hjälpt till 

resursmässigt, hon menar att de gav henne teatern samt resor till Skåne varje år så fick träffa 

sin släkt där. Om Anna tänker tillbaka på sin barndom så berättar hon att hon som barn inte 

upplevde att socialtjänsten kunde gjort något ytterligare för henne just då. Idag känner hon 

annorlunda. 

5.5.4 Stöd som önskats 

“Alltså jag undrar egentligen varför dem inte tog oss tidigare, för att det hann göra så ont 

innan, och jag var så gammal innan hon åkte på behandlingshem”. Så uttrycker sig Anna 

idag. Hon menar på att socialtjänsten borde placerat hon och hennes bror tidigare. Kanske inte 

för alltid, men dem skulle ha tagit oss säger hon. Maria önskar också att socialtjänsten gjort 

mer för henne. Attt få prata med någon som faktiskt förstår hade hon önskat. Som tidigare 

nämnts så ville hon inte att socialtjänsten omhändertog henne, eftersom hon tror att hon blivit 

rotlös och tappat kontrollen helt och hållet ifall det inträffat. “Då hade jag ju mått dåligt över 

det förmodligen istället” säger hon. Omplacering anser hon inte varit lösningen för henne, 

däremot hade hon önskat en stödfamilj eller kontaktfamilj. Maria uttrycker att en stödfamilj 

nog hade varit det bästa där hon kunde få möjligheten att förstå hur en normal familj fungerar. 

Att kunnat mäta sig mot något, spegla sig mot någon samt som tonåring testa vart gränserna 

går någonstans. Det tror hon hade hjälpt jättemycket. Att socialtjänsten gjort hembesök och 

sett hur hon hade det är också något hon önskat. 

 

Jag hade kanske önskat att de bara kommit hem på ett hembesök och sett hur det var. 

Kanske följt upp det här samtalet och hört. Och hjälpt mig. Och fått reda på att jag 

faktiskt hade anmält mina föräldrar för det var ju så jag kände det (Maria). 

 

När vi ställer frågan “kan du känna att någon i din omgivning kunde gjort mer för att 

underlätta för dig?” så får vi svaret: “Ja egentligen alla. Alla insatser. Allt från farmor och 

farfar, socialtjänst, skola, psyket”. Samhället måste ställa upp säger hon. Maria uttrycker även 

en besvikelse över att hennes pappas arbetsgivare inte agerade, utan tillät hans missbruk att 

fortgå. Hon önskar att socialtjänsten satt in resurser för att hjälpa hennes pappa innan det gick 

för långt. Psykiatrin är en enhet hon också tycker kunde gjort mer. Marias mamma hade 

kontakt med psykiatrin under hennes barndom och frågar sig idag varför dem inte gjorde 

något. Vidare säger hon att man på 1970-talet inte hade något fokus på anhöriga. Det fanns 

inget stöd för dem. Skolan kunde också agerat annorlunda enligt Maria. Hon fick känslas av 
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att de pratade om henne, runt omkring henne. De vuxna borde tagit ett ansvar anser hon. När 

Klas får frågan om någon kunde gjort mer för att underlätta för honom så svarar han att det 

hade varit hans pappa ifall han slitit ut hans mamma från huset tidigare. Klas önskar också att 

socialtjänsten hade varit inkopplade tidigare. 

Kap 6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som bidrar till att barn som vuxit upp 

med föräldrar med alkoholmissbruk trots detta fått en fungerande social tillvaro. I 

diskussionen kommer några punkter som väckt ett särskilt intresse att lyftas fram. Resultat 

som framkommit kommer att kopplas till de teoretiska utgångspunkterna resiliens och 

KASAM samt andra viktiga begrepp och även problematiseras.   

6.1 Resiliens och KASAM som teoretiska utgångspunkter 
Resiliens handlar om hur barnens motståndskraft uppstår i förhållande till vilken risk de 

utsätts för (Helmen-Borge, 2011). När man pratar om skyddsfaktorer är det av betydelse att 

även studera vilka riskfaktorer som finns, eftersom skyddsfaktorer ger ett bättre utfall hos 

barn som är utsatta för risk, än barn med låg eller icke-existerade risk (Lagerberg och 

Sundelin, 2000). Att studera risk- och skyddsfaktorer tillsammans är också viktigt för att 

skyddsfaktorer uppstår i relation till hur allvarlig risken är. Utan risk finns ingen möjlighet för 

resiliens att uppstå hos barnet. Denna komplexitet och integration mellan risk- och 

skyddsfaktorer är viktig att förhålla sig till och är anledningen till att resiliens blev en 

teoretisk utgångspunkt. KASAM som är den andra utgångspunkten används för att se hur 

barnen upplever sin livsvärld, genom att känna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

På grund av skyddsfaktorernas komplexitet är det värdefullt att använda två olika teoretiska 

utgångspunkter. KASAM tar sikte på hur barnen upplever sin världsbild i stort, till skillnad 

från resiliens som enbart fokuserar på situationen i sig (Skevring, 2005). Genom att använda 

båda dessa utgångspunkter anser vi att man får större förståelse för hur barn till 

alkoholmissbrukare upplever sin situation. 

6.2 Ämnets komplexitet 
Det är svårt att säga vilka specifika faktorer som hjälper barn som växer upp med 

alkoholmissbruk eftersom det är individuellt från barn till barn (Helmen-Borge, 2011). 

Däremot kan det tänkas att det finns faktorer som ökar förutsättningarna för att barnen klarar 

sig. Komplexiteten som framkommit inom ämnet bekräftar Lagerberg och Sundelin (2000) 

när dem beskriver att samma faktor ibland kan fungera som riskfaktor, ibland som 

skyddsfaktor. Just därför kan det vara svårt att skilja risk- och skyddsfaktorer från varandra. 

Man kan heller inte generalisera en viss skyddsfaktor till att gälla alla barn då det är så 

individuellt vilka skyddsfaktorer som faktiskt hjälper. Utifrån respondenternas svar verkar det 

vara en mängd olika faktorer som bidragit till att de trots sin uppväxt idag har en fungerande 

social tillvaro istället för någon specifik faktor. Däremot så har vissa skyddsfaktorer haft 

större betydelse för respondenterna och påverkat dem mer positiv än andra. 
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6.3 Olika beteenden 
Att barn intar roller för att hantera sin situation visar både denna undersökning och forskning 

kring coping. Woititz (2002) beskriver de fyra olika rollerna som barn intar. Det är den 

ansvarsfulle, problembarnet, clownen och den tillbakadragna. Respondenterna har beskrivit 

deras beteenden som till viss del tillhör en specifik roll. Två av respondenterna upplevde att 

de bytt roll genom barndomen. Respondenterna har även uppvisat andra beteenden under sin 

uppväxt än dem som beskrivs i litteraturen. Det visar på att det kan tänkas att det finns 

nyanser av dessa fyra roller som beskrivs av Woititz (2002). Istället för att ha ett öppet sinne 

inför barns beteende och utifrån det bilda sig en uppfattning kategoriseras barnen in i olika 

fack för hur man bör bete sig som barn till alkoholmissbrukare. Resultatet från 

undersökningen visar på att barn byter mellan olika roller beroende på vilken situation de 

befinner sig i. Rollanpassningen hos barn till alkoholmissbrukare bör kanske ses som grunden 

till hur barn hanterar en familjesituation med alkoholmissbruk hos föräldern. Även om två av 

respondenterna hoppade mellan olika roller och hade nyanserade beteenden, hade en 

respondent en tydlig roll som den ansvarsfulle. Det fanns likheter i alla respondenters 

beteenden och med rollerna som litteraturen beskriver. Värt att nämna är att all coping inte 

behöver vara skyddande. Coping kan delas upp i aktiv och undvikande coping. Den 

undvikande copingen till skillnad från den aktiva kan leda till ett sämre mående (Klostermann 

et. al., 2011). Det som analyserats som aktiv coping i resultatet är följande. Alla beskrev sig 

som ansvarstagande, men det var dock flickorna som hade tagit ett större ansvar för de 

praktiska sysslorna i hemmet. Varför pojken inte tog ett lika stort ansvar över hemmets 

sysslor är troligen på grund av att han hade en förälder i hemmet som tog ansvar. De två 

respondenter som varit äldst i syskonskaran hade tagit ett stort ansvar för de övriga syskonen. 

Det som möjligen inte beskrivits i litteraturen angående olika roller är att barn till missbrukare 

enligt denna studie anser sig själva vara överlevare, att de ser lösningar och hittar fler sätt att 

lösa situationer på. Om man anser sig vara en överlevare kan det tyda på att man anser sig 

själv ha en förmåga att klara av olika oväntade situationer man ställs inför. Självständigheten 

som alla respondenter berättade om kan också ses som aktiv coping och är en indikator på att 

barnen känt att de hade de resurser som krävts för sin situation. För att upprätthålla ett 

fungerande psykosocialt mående kan deras förmåga att ställas inför en mindre prövning och 

klarat av den öka motståndskraften i barnen genom själva prövningen (Helme-Borge, 2011). 

Det är inte en stor prövning barnen ska ställas inför, utan det är mindre stressande händelser 

som till exempel att behöva laga mat själv. När det sker upprepande gånger leder det till en 

ökad motståndskraft hos barnen, beskriver Helmen-Borge (2011) med utmaningsmodellen. 

Barnen har då bättre förutsättningar att klara kommande påfrestningar. Respondenterna har 

ställts inför flera prövningar av detta slag. Att laga mat och ta hand om syskon är de mest 

förekommande prövningarna som kan tänkas ha bidragit till att deras motståndskraft ökat. 

Samtliga i undersökningen presterade väl i skolan vilket kan ha ökat deras förutsättningar för 

att klara sig och kan ses som ett annat exempel på aktiv coping. Att de presterade i skolan kan 

också ses som ett sätt att söka efter bekräftelse, som de saknade från deras föräldrar. Två av 

respondenternas båda föräldrar missbrukade medan en hade en stabil pappa. Om man sätter 

barnens beteende att prestera i skolan i samband med kompensationsmodellen (ibid.) ges en 

tydlig bild av deras beteende. Risken för barnet är att deras psykosociala funktion minskar då 

barnet inte får bekräftelse av föräldern. Åtgärden för att motverka detta blir att prestera i 
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skolan för att genom att få höga betyg ersätta bekräftelsen som de anser sig sakna från 

föräldern. De trivdes alla i skolan, vilket kan ses som att en lärare eller andra i skolan gav dem 

bekräftelse. 

6.4 Att känna trygghet 

Skolan ses som ett viktigt inslag under uppväxten. Alla respondenter har varit duktiga i skolan 

och mestadels haft en god upplevelse av den. Uppfattningen som framkommit är att skolan 

fungerat som en fristad för respondenterna. Att det varit en plats där de fått vara sig själv, där 

ingen alkohol förekommit, där man har varit tvungen att förhålla sig till regler samt haft 

möjlighet att testa gränser. Många barn till föräldrar som missbrukar alkohol har inte 

möjligheten att under sin uppväxt testa gränser eftersom föräldrarna inte upprättar några. Att 

testa gränser är något vi ser som nödvändigt för barns utveckling, i skolan finns då denna 

möjlighet. Litteraturen nämner inte skolan som en skyddsfaktor på det viset som den varit 

skyddande för respondenterna i denna studie. Skolan beskrivs som en skyddsfaktor i den 

meningen att en god relation till en lärare eller att prestera bra är betydande. Av 

respondenterna ansåg dock ingen att lärarna eller annan personal funnits där för dem. Vi kan 

därför se att skolan betytt mer än så för respondenterna, på så vis att det varit en plats där de 

bara fått vara utan all negativ energi som kan förekomma hemma. Eftersom de alla trivdes bra 

i skolan leder funderingarna till om närvaron i skolan kan ha varit en skyddsfaktor i sig. De 

ansåg att skolan var en plats som ingav trygghet. Denna känsla av trygghet kan ha fungerat 

som en skyddande faktor utöver själva prestationen i sig. Viljan att komma från missbruks- 

och stressmiljön är en skyddsfaktor som framkommit i denna studie. Det kan handla om att 

spendera mycket tid i skolan eller att vilja flytta hemifrån så tidigt som möjligt. Två av 

respondenterna flyttade hemifrån vid ung ålder, det kan man se som en vilja att komma ifrån 

missbruksmiljön så fort som möjligt och skapa trygghet. Att sträva efter arbete och utbildning 

är något som alla respondenterna gjort. Denna ambition till att vilja sträva framåt kan hjälpa 

barnen igenom deras uppväxt på så vis att de har en målsättning i sikte samt en strävan efter 

att uppnå ett annat liv än deras föräldrars. Hos två av respondenterna i studien var innebandy 

respektive teater aktiviteter som varit viktiga under uppväxten. Vi tänker oss att 

fritidsintressen också kan upplevas som en fristad där barnen får vara sig själva och känna 

kontroll över situationen. Att göra något som man behärskar leder troligtvis till en känsla av 

trygghet.  Fritidsintressen bidrar med säkerhet även till en känsla av samhörighet till andra, 

där man får komma bort från hemmiljön och tänka på någonting annat. Detta kan förklaras 

med att barnen känt en meningsfullhet i deras liv (Antononsky, 2005). 

6.5 Betydelsefulla relationer 

Goda relationer inom familjen är betydelsefulla för barn som växer upp i familjer med 

alkoholmissbruk (Helmen-Borge, 2011). För respondenterna i denna studie har framför allt 

deras syskon betytt mycket under uppväxten. Alla respondenter har haft närmast kontakt med 

sin bror. Varför syskonen fått en så nära relation till varandrakan tänkas vara för att de söker 

trygghet hos varandra som de inte får av föräldern. Även om syskonens upplevelser av 

situationen kanske inte är likadana så är de troligtvis liknande. Detta bidrar till en förståelse 

för varandra. Syskonen har spelat en stor roll för respondenterna bland annat för att de varit 

någon de kunnat prata med eller söka tröst hos. Om föräldern inte var tillgänglig varken 
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fysiskt eller känslomässigt kan det vara så att syskonen tydde sig till varandra. Om barn växer 

upp i familjer med missbruk har vi förstått att det är viktigt att det finns någon i närheten som 

är tillgänglig och som man kan anförtro sig åt. En god relation till en vuxen person kan spela 

en avgörande roll för hur väl barn till alkoholmissbrukare klarar av sin uppväxt. Runquist 

(1998) menar till och med på att barn till alkoholmissbrukare som klarat sig trots sina 

förutsättningar med säkerhet har haft en stabil vuxen att anförtro sig åt under uppväxten. I 

denna undersökning framkom det däremot att en av respondenterna inte haft någon vuxen att 

anförtro sig åt under uppväxten. Denna person har klarat sig bra trots detta faktum och har en 

fungerande social tillvaro idag. I detta fall kan man reflektera över vad som istället bidragit 

till en fungerande social tillvaro för denna individ. Om man ser till denna undersökning kan 

vänners och syskons betydelse möjligen vara mer betydelsefull för barn till 

alkoholmissbrukare än vad tidigare forskning visat på. Resultatet som framkommit tyder på 

att relationen till vänner har haft en stor betydelse för hur barnet har klarat av att hantera sin 

situation. Helmen-Borge (2011) tar upp att bra kontakt till vänner kan vara en skyddsfaktor. 

Däremot nämner inte litteraturen denna skyddsfaktor som avgörande på samma sätt som en 

relation till en annan vuxen. Om vi utgår från våra respondenters berättelser kan vi se att deras 

vänner har spelat en avgörande roll för hur de klarat av sin uppväxt. Eftersom föräldrar med 

alkoholmissbruk inte är tillgängliga för sina barn på samma sätt så tänker vi att det blir 

naturligt att man anförtror sig till och etablerar starka kontakter med sina vänner istället, vilket 

alla respondenterna gjort. 

6.6 Viktigt att ta barnen på allvar 

Under uppväxten när föräldern hade ett alkoholmissbruk försökte främst två av 

respondenterna vid upprepade tillfällen berätta för vuxna personer om hur deras situation såg 

ut. De försökte att berätta för socialtjänsten, grannen, mormor och polisen, men trots deras 

försök till att få hjälp var det sällan någon som reagerade. Det är förvånande hur 

professionella personer i deras omgivning inte tagit dem på allvar då det är deras plikt enligt 

socialtjänstlagen att antingen anmäla eller utreda om ett barn far illa. Att barn förstår sin 

omgivning och sig själva är viktigt för begripligheten i KASAM (Anotononsky, 2005). 

Barnen verkar inte ha mötts av någon som förklarat eller velat att barnet berättat mer om sin 

situation. Detta har antagligen bidragit till att de haft en ganska låg begriplighet inför sin 

situation (ibid.). Något som troligen skulle öka deras begriplighet avsevärt är om föräldrarna 

skulle prata med barnen om deras situation. Tyvärr omgärdas ofta alkoholmissbruk av ett 

hemlighållande. Därför kan det vara viktigt för förskolan, skolan, socialtjänsten och andra 

professionella som kommer i kontakt med barn, att prata om hur det är att leva med föräldrar 

som alkoholmissbrukar. Utan att veta om barnen lever i ett missbruk kan de professionella 

prata om hur familjen påverkas av ett missbruk. Att få reda på vad som händer i familjen och 

med barn psykologiskt när någon i familjen missbrukar kan öka barnens förståelse inför deras 

situation. Även om barnen inte fick den respons de önskade när de berättade om sin situation 

är det positivt att de vågade söka hjälp. Respondenterna använde sig då av aktiv coping 

(Lagerblad et. al, 2000) eftersom de försökte förändra eller ta bort risken de var utsatta för. 

Varför inte de vuxna reagerade kan till viss del bero på att alkohol är accepterat i dagens 

samhälle. Man måste våga se alkoholen som ett problem när barn berättar. De vuxna barnen 

berättar att de sökt hjälp, men upplevde ändå en känsla av att de borde dölja vad som 
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försiggick. Möjligheten för omgivningen att upptäcka vad de genomgår blir då självklart 

mindre. Föräldrarna till respondenterna försökte att dölja sitt alkoholmissbruk för 

omgivningen, vilket vi tror beror på att alkoholmissbruk ses som ett stigma i samhället. Detta 

påverkar barnen på så vis att de inte vågar berätta om det. En annan teori om varför barn till 

missbrukare inte alltid berättar om sin situation för någon annan kan vara för att alkohol just 

är så accepterat. En respondent uttrycker att alla i släkten drack, så hon upplevde inte att det 

var något konstigt. Det kan leda till att barnen inte ser något fel i att föräldrarna konsumerar 

stora mängder alkohol. För att få barn att berätta om sin situation borde främst professionella i 

deras omgivning våga prata om det. Det handlar om att bryta känslan av att vuxna inte vill 

prata om det. För att uppnå detta kan exempelvis lärarna prata med barnen om hur det kan 

upplevas och vad man kan känna när man lever med en förälder som alkoholmissbrukar. Det 

kan hjälpa barnet att få större förståelse för sina känslor, sitt agerande och sin situation. 

 

Slutsatserna som redovisats ovan kan inte enbart härledas till barn som växer upp med 

föräldrar med alkoholmissbruk. Under intervjuerna framkom det nämligen att två av 

respondenterna vuxit upp i familjer där det förekom blandmissbruk. En av respondenterna 

växte även upp med psykisk ohälsa hos en av föräldrarna och en respondent i en familj där det 

förekom våld. Intervjupersonerna var däremot införstådda med att det var barn till 

alkoholmissbrukare som studien skulle handla om eftersom det var den informationen vi gått 

ut med. 

Kap 7 Slutdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som bidrar till en fungerande social tillvaro 

som vuxen, trots att ha levt med minst en alkoholmissbrukande förälder. En ökad förståelse 

för ämnet som studerats har infunnit sig under arbetsprocessen. I början av arbetet av denna 

studie antogs att det var ett antal specifika faktorer som hade betydelse för barn som växer 

upp med alkoholmissbruk. Det som framkommit under arbetets gång är den komplexitet som 

finns kring vad som skyddar ett barn eller inte. Resultatet visar att det är högst unikt vilka 

skyddsfaktorer som påverkar enskilda individer. De viktigaste resultaten som framkommit i 

undersökning är att respondenternas vänner och syskon spelat en stor roll under uppväxten. 

Att befinna sig i en miljö där man känner sig trygg har visat sig vara en annan betydelsefull 

skyddsfaktor. Det vi kan se som övergripande är att det är viktigt för barn att utveckla en 

motståndskaft, för att kunna hantera sin situation. Både resilisens-, copingbegrepp och 

KASAM har givit olika infallsvinklar på hur denna motståndskraft uppstår. En viktig aspekt 

som framkommit i denna studie är att professionella måste ta sitt ansvar och lyssna på barn till 

alkoholmissbrukare och uppmuntra barnen att prata om deras situation. Detta för att öka 

förståelsen inför sin situation samt för att kunna få hjälp. En annan intressant aspekt som 

framkommit är att barnens beteenden är nyanserade och att det därmed är svårt att upptäcka 

barn till alkoholmissbrukare. Omgivningen bör därför vara uppmärksamma och våga fråga 

barnen ifall de misstänker att någonting inte står rätt till. I undersökningen har det 

framkommit att barnens strategier för att hantera olika situationer i barndomen inte är lika 

stereotypa som litteraturen beskriver. Det krävs mer djupgående studier för att göra en full 
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kartläggning av respondenternas uppfattning och upplevelser för att få en fullgod bild av vad 

som varit skyddande för dessa individer. 

 

Eftersom det finns ett samspel mellan risk- och skyddsfaktorer kan ett fokus på skyddande 

faktorer under barns uppväxt med alkoholmissbrukare inneburit att en viktig aspekt kring 

riskfaktorer gått förlorad. Vilket kan ha inneburit att vi inte uppnått en fullgod bild av 

samspelat mellan risk- och skyddsfaktorer. Att vi uteslutit andra konstellationer av 

dysfunktionella familjer kan ha inneburit att vi fått ett snedvridet resultat eftersom vi utgått 

från en teorier som inte enbart gäller för barn som vuxit upp i familjer med alkoholmissbruk. 

 

Det är viktigt att forska kring vilka faktorer som skyddar barn som växer upp med föräldrar 

som missbrukar alkohol eftersom alkohol är vanligt förekommande och accepterat i 

samhället. I och med att det är så vanligt ökar också risken för att barn far illa. Få barn som 

växer upp med föräldrar med ett alkoholmissbruk når den professionella hjälp som finns. 

Viktigt är därför att socialarbetare får mer kunskap om hur de kan agera för att få barn att 

berätta om sina hemförhållanden och vad de känner inför sin situation. Viktigt är också att 

socialarbetare får förutsättningar för att utforma det rätta stödet och lära sig om hur man bör 

prata med barn som befinner sig i denna situation. Att ha mod att prata om ämnet kan vara 

avgörande för barnens psykiska mående. 

Kap 8. Implikationer för fortsatta studier 
Som tidigare nämnts är det svårt att avgöra vilka faktorer som har en positiv inverkan på barn 

som växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol. Något utmärkande som framkommit av 

denna undersökning är att vänners betydelse spelar större roll än vad tidigare forskning tagit 

fasta på. Denna aspekt är något som bör forskas vidare på. Det vore även intressant att forska 

vidare om betydelsen att få vara i ett sammanhang där man känner trygghet. Detta är bara två 

aspekter som är intressanta. Antagligen har vi inte upptäckt alla skyddsfaktorer som funnits 

kring dessa barn då vi träffade dem under så kort tid. Mer forskning på området är önskvärt 

eftersom forskningen är väldigt ung och det säkerligen finns mer att upptäcka om 

skyddsfaktorer som bidrar till att barn till alkoholmissbrukare klarar sig då ämnet är så 

komplext. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund  

1. Hur gammal är du? 

2. Sysselsättning?  

3. Kön? 

4. Var växte du upp? 

5. Hur såg din familj ut? syskon? ambiti 

6. Hur såg din familjs ekonomi ut? 

 

Intervjufrågor 

1.   Under din uppväxt, hade en eller båda föräldrarna ett missbruk? 

      Beskriv din förälders eller dina föräldrars missbruk.  

  

2.   Hur upplevde du missbruket? 
När det uppstod en jobbig situation, hur reagerade du, vad tänkte du? 

 

3.   Hur hanterade du den jobbiga situationer? 
Hanterade du alla jobbiga situationer på detta vis, eller var det olika från situation till 

situation? 

4.   Vad upplever du att du hade för roll i familjen? 
Var det någon i familjen du stod närmare? 

      Hur såg din relation till dina föräldrar ut? 

 

5.  Hur såg ditt nätverk ut? 
Kompisar? Fritid? Skolan? 

Hur såg familjens nätverk ut? 

      Vet du om någon utanför familjen visste om missbruket?  

      Fanns det någon du kunde anförtro dig åt?  (Inte nödvändigtvis om missbruket) 

      Var det någon under din uppväxt som du önskar gjort mer för att underlätta din situation? 

(Lärare, socialtjänst mm) Om ja, vad? 

 

6.  Vad minns du som du tyckte var positivt från barndomen? 
På vilket sätt tycker du att din uppväxt har format dig till den personen du är idag?  

Kan du se några faktorer från barndomen som gjort dig starkare?  

Nu när du ser tillbaka på din barndom ser du styrkor hos dig som barn som underlättat livet 

för dig?  

      Om du hört talas om maskrosbarn. Skulle du klassificera dig som det? Varför/varför inte? 

 

Avslutande: 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

Kan vi kontakta sig för eventuella följdfrågor? 

Vi skickar gärna transkriberingen till dig så du kan se att vi har uppfattat dig korrekt. Känns 

det okej? 

 

Du får gärna kontakta oss om du har någon fundering. 
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Bilaga 2  
Kompensationsmodellen 

 

Risk     

                                 Psykosocial funktion 

Åtgärd 

 

 

Skyddsmodellen 

Risk  Psykosocial funktion 

          

              Skyddsfaktor 

 

Utmaningsmodellen 

           Psykolosocial                Psykolosocial                 Psykolosocial   Psykosocial  

          funktion                         funktion              funktion funktion 

 

Risk 1 Risk 2             Risk 3  Risk 4 
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Bilaga 3 
Har du vuxit upp med en förälder som har 

alkoholmissbrukat? 

Det är många barn idag som lever med alkoholmissbrukande föräldrar och för 

att kunna upptäcka och sätta in rätt insatser till dessa barn är det viktigt att förstå 

vilka faktorer som kan bidra till ett gott mående. 

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet vid Umeå 

Universitet. Vi skriver nu under våren 2014 en kandidatuppsats om barn till 

alkoholmissbrukare. Vi har tänkt intervjua vuxna personer som växt upp med 

minst en förälder som missbrukat alkohol och fokus kommer ligga på 

skyddsfaktorer som ökar barns välmående.  

Intervjun kommer ske under ett tillfälle under mars eller i början av april månad. 

Du kommer vara helt anonym och dina uppgifter kommer inte att kunna spåras 

tillbaka till dig. Du har rätt att avbryta din medverkan både innan, under och 

efter intervjutillfället. 

Om du vill hjälpa oss i vårt arbete och delta i en intervju så hör av dig till:  

Amanda Bergström   

Tel: 070 320 96 22 eller email: amanadab_89@hotmail.com  

Hanna Eriksson  

Tel: 076 269 14 99 eller email: hannaveriksson@outlook.com 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma för din medverkan! 

Om du har någon fundering eller fråga så tveka inte att kontakta oss. 
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