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Abstract 

Denna studie undersöker vuxa som växt upp med alkoholiserade föräldrar och hur de blivit påverkade 

av detta. Studien tittar på om det endast har varit en negativ upplevelse och vilka metoder barnen har 

använt sig av för att hantera situationen. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Fem individer, som haft alkoholiserade föräldrar, har blivit intervjuade. Vid analysen av 

intervjuerna användes innehållsanalys. Resultaten visar att alla respondenter har blivit påverkade på ett 

övervägande negativt sätt. Alla respondenter har hittat sin egen metod för att hantera problematiken 

med att ha en förälder som missbrukar alkohol. Det kan handla om att hitta en hobby, att umgås med 

för att slippa vara hemma eller att avskärma sig själv med hjälp av datorn. Metoderna är individuella 

och har olika konsekvenser för deras välmående. Vissa metoder har lett till att respondenterna har ökat 

sitt välmående, medan andra har resulterat i att de inte alls mått särskilt bra. Resultaten visar dessutom 

att respondenterna som även i liten utsträckning, har blivit utsatta för förälderns alkoholism, har blivit 

negativt påverkade. Det spelar alltså ingen roll hur mycket barnen blir exponerade, de blir ändå på ett 

eller annat sätt, negativt påverkade.  

 

Nyckelord: alkoholism, barn, normalisering, risk- och skyddsfaktorer, coping, 

innehållsanalys, intervju  



4 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................................................................................ 5 

1.2 Syfte och frågeställningar .............................................................................................................. 6 

1.3 Begrepp ......................................................................................................................................... 6 

1.4 Disposition..................................................................................................................................... 7 

2. Tidigare forskning och Teori ............................................................................................................ 7 

2.1 Självkänsla..................................................................................................................................... 7 

2.2 Risk- och skyddsfaktorer ............................................................................................................... 8 

2.3 Coping ......................................................................................................................................... 10 

2.3.1 Normalisering ....................................................................................................................... 12 

2.3.2 Attributioner ......................................................................................................................... 13 

3. Metod ................................................................................................................................................ 14 

3.1 Val av metod ............................................................................................................................... 14 

3.2 Urval ............................................................................................................................................ 15 

3.3 Utförande ..................................................................................................................................... 16 

3.4 Förförståelse ................................................................................................................................ 17 

3.5 Etiska aspekter ............................................................................................................................. 18 

4. Resultat och analys .......................................................................................................................... 19 

4.1 Otrygghet ..................................................................................................................................... 19 

4.1.1 Otrygghet i relationer ........................................................................................................... 20 

4.2 Normalitet .................................................................................................................................... 22 

4.3 Coping ......................................................................................................................................... 24 

4.4 Stöd .............................................................................................................................................. 26 

5. Diskussion ........................................................................................................................................ 27 

5.1 Framtida forskning ...................................................................................................................... 29 

6. Referenser ........................................................................................................................................ 30 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 33 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................. 34 

 

  



5 
 

1. Inledning 
I Sverige beräknas ungefär 446 000 personer ha ett missbruk av alkohol eller vara 

alkoholberoende. Det är väldigt svårt att beräkna exakt hur många det är som missbrukar 

alkohol då det i flera studier framkommit att de med allvarligast problem är 

underrepresenterade i undersökningar av den allmänna befolkningen. Om man tittar på 

alkoholkonsumtionen i Sverige, så steg denna kraftigt mellan 2001 och 2004. Efterföljande år 

började alkoholkonsumtionen sjunka något, förutom 2013 då konsumtionen steg igen. Under 

2014 började konsumtionen minska något igen och detta visar på en stabilisering av 

alkoholkonsumtionen i hela landet (C.A.N, 2015).  

2006 fanns det ca 1,9 miljoner barn (0-17 år) i Sverige. Andelen familjer där en eller båda 

föräldrarna har en riskabel alkoholkonsumtion låg kring 20%, det innebär att ca 385 000 barn 

lever med en eller båda sina föräldrar som har en riskabel alkoholkonsumtion. Även om man 

använder sig av en betydligt snävare definition av alkoholmissbruk, sjukhusvård med alkohol-

/narkotikadiagnos, berörs fortfarande drygt 20 000 barn. Missbrukande föräldrar är en faktor 

som ökar risken för att barn ska utveckla psykiska problem. De flesta individer kan klara av 

en enskild påfrestning, till exempel ena förälderns alkoholmissbruk, men när den kombineras 

med andra riskfaktorer ökar risken för psykiska problem påtagligt. Påverkan på barnet av 

förälderns alkoholmissbruk blir alltså större om barnet redan är utsatt för andra typer av 

belastningar. Barnet kan ha belastningar som till exempel beteendeproblem, ouppmärksamhet, 

hyperaktivitet, fysisk aggression eller psykisk sjukdom (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

Barn som lever med föräldrar som missbrukar lider av nästan tre gånger så stor risk att 

drabbas av olyckor, våld eller eget missbruk, än andra barn. De flesta barnen som lever med 

missbruk i familjen lider av en ständig oro för allt som kan inträffa, att föräldern ska dö, bli 

inlagd på sjukhus eller att familjen inte ska kunna bo kvar hemma. Missbruk i familjen har en 

stor påverkan på barns förutsättningar i livet. Risken för att själv utveckla ett eget missbruk 

har visat sig vara sju gånger högre för barn som växt upp i familjer med missbruk. Dessa barn 

fullföljer i lägre utsträckning en eftergymnasial utbildning. Även risken för att gå ut 

grundskolan med ofullständiga betyg är nästan dubbelt så hög som för barn i familjer utan 

missbruk. Det viktigaste för ett barns välbefinnande är vilket stöd det sociala nätverket ger. 

Att ha bra relationer, nå sina mål och klara sig i skolan har en positiv inverkan på barnens 

välbefinnande, detta ger en känsla av att situationen som barnet befinner sig i är hanterbar. 

Det är därför det är viktigt att tidigt, rikta sitt stöd till dessa barn och deras familjer. I 

missbruks- och beroendeverksamheter fokuserar man ofta på den vuxna individen, barn får 
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därför hjälp i allt för låg utsträckning. Insatserna som behövs kan handla om hjälp med 

läxläsning eller stödsamtal så att barnen ska kunna förstå och bearbeta olika situationer 

(Danon et al., 2015).  

Jag som läser socialpsykologi är intresserad av att försöka förstå hur människors tankar, 

känslor och handlingar påverkas av andra individer. Genom att undersöka  hur man blivit 

påverkad av att växa upp med en alkoholiserad förälder kan man få en förståelse av hur 

människor hanterar en sådan situation och hur det i sin tur påverkar deras tankar, känslor och 

handlingar. Studier som tidigare utförts kring detta ämne har mestadels varit psykologiska och 

det behövs även socialpsykologiska studier om detta ämne. När man skapar en förståelse för 

hur människors tankar, känslor och handlingar påverkas av andra individer, så kan man 

förebygga att individer, speciellt barn, börjar må dåligt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att få en förståelse för hur personer, som växt upp med minst 

en förälder med alkoholmissbruk, har påverkats.  

De frågeställningar som jag vill besvara är: 

- På vilka sätt har dessa uppvuxna barn påverkats av att ha minst en förälder som 

missbrukar alkohol?  

- Vilka coping-strategier används för att hantera förälderns missbruk? 

1.3 Begrepp 

I denna uppsats förekommer ofta ett begrepp som bör förklaras för förståelsen av studien. 

Detta begrepp är alkoholmissbruk. Det finns många olika tolkningar av ordet missbruk. Vissa 

använder sig av orden bruk och missbruk som synonymer, medan andra gör stor skillnad 

mellan de orden. Jag har valt att använda mig av en definition som säger att ett missbruk är 

när brukandet går över till att få flertalet konsekvenser. Konsekvenserna kan drabba både en 

själv eller personer i ens närhet. Konsekvenserna kan handla om att man missköter sitt arbete, 

försummar sin ekonomi, sin familj och sina anhöriga eller att man utsätter sig själv eller andra 

för fysika risker (kör rattfull eller likande) (Poulsen, Nielsen, & Petersen, 2010). I denna 

uppsats används orden alkoholmissbruk, missbruk, alkoholism, alkoholproblem och hög 

alkoholkonsumtion som synonymer till varandra.  
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1.4 Disposition 

Nedan följer kapitel två där teorier och tidigare forskning presenteras. Efter detta avsnitt 

kommer kapitel tre, här framkommer det vilket metod som används, vilket förförståelse jag 

har på ämnet, samt hur urvalet och utförandet gått till. Sist visas vilka etiska aspekter som jag 

tagit hänsyn till. Det fjärde kapitlet är studiens mest centrala del, där resultat och analys 

presenteras. Studien slutar med en diskussion i det femte och sista kapitlet.  

2. Tidigare forskning och Teori 
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom ett urval av tidigare forskning om hur barn blir 

påverkade av att växa upp med en förälder med alkoholproblem och hur de hanterar detta. 

Den mesta av forskningen som hittades var psykologiska studier och det visar på att det finns 

en kunskapslucka inom socialpsykologin om just detta ämne, vilket gör min studie extra 

viktig. Nedan presenteras även teorier som kommer att användas för att förklara hur barn kan 

påverkas av att leva med alkoholiserade föräldrar och på vilka sätt man kan hantera det på.  

Om den första frågeställningen vet man att barnens självkänsla ofta blir negativt påverkad och 

att riskfaktorer ökar risken för att barnet ska utveckla ett normbrytande beteende. 

Skyddsfaktorerna minskar risken för utvecklandet av ett normbrytande beteende. Om den 

andra frågeställningen vet man att några av de metoder som används för att skydda sig mot 

och hantera föräldrarnas missbruk är tillskrivandet av attribut, coping och normalisering.  

2.1 Självkänsla 

Rangarajan (2008) har undersökt om det finns några effekter på självkänslan hos uppvuxna 

barn, med föräldrar som är alkoholister. Hon har valt att undersöka just självkänsla eftersom 

låg självkänsla är förknippat med depressiva reaktioner, inklusive självmordstankar, alkohol- 

och drogmissbruk, verbal aggressivitet, minskad äktenskapstillfredsställelse, ökad ensamhet 

och svartsjuka. Hon definerar självkänsla som en känsla av egenvärde och en grundläggande 

respekt för sig själv. Om man har låg självkänsla så känner man känslor som ovärdighet, 

bristfällighet och otillräcklighet. Rangarajan använder sig av anknytningsteorin och menar på 

att vårdnadsgivaren formar barnets inre representationer av sig själv under spädbarnstiden och 

den tidiga barndomen. Utvecklingen av en säker anknytningsrelation till vårdnadsgivaren är 

grundläggande för framväxten av en god självkänsla. Om vårdnadsgivaren upplevs som 

okänslig och avvisande, är sannolikheten större att barnet utvecklar en negativ självkänsla. I 

familjer som lider av alkoholism, finns det en stor sannolikhet att föräldrarnas drickande 
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resulterar i periodisk, om inte kronisk, emotionell och fysisk avsaknad av en eller båda 

föräldrarna. För barn som växer upp med föräldra-alkoholism så finns det en risk att utveckla 

en otrygg anknytning, speciellt till föräldern med alkoholism. Även om den primära 

vårdnadsgivaren själv inte är alkoholist, så kan upptagenheten med sin partners alkoholism, 

äventyra kvaliteten av omvårdnad och öka risken för en låg självkänsla hos barnen. Studiens 

resultat hittade stöd för att de skadliga effekterna av föräldra-alkoholism på barnens 

självkänsla. 

Resultaten visar att vissa barn till alkoholister, utvecklar en relativt säker anknytning till 

antingen en icke-alkoholiserad förälder eller en förälder vars alkoholism inte är så svår. Detta 

gör att de allvarliga konsekvenserna av förälda-alkoholism försvagas. Det tyder på att det 

finns en möjlighet för barn som växt upp i hem med alkoholism, att skyddas från de negativa 

effekterna av alkoholismen och de kan växa upp till att få en bra självkänsla. En högre 

självkänsla minskar risken för att drabbas av olika psykosociala problem som till exempel 

depression, missbruk och självmordstankar (Rangarajan, 2008). Nedan redovisas en rapport 

från Socialstyrelsen där de hittat andra faktorer som kan påverka barnets välmående under 

uppväxten. 

2.2 Risk- och skyddsfaktorer 

När någon av föräldrarna missbrukar alkohol kan barnet påverkas negativt på flera olika sätt. 

Till exempel ökar risken för störningar i familjens vardagliga funktion, att barnet kommer att 

utsättas för eller bevittna vanvård och övergrepp eller andra problem, som att föräldrarna är 

kriminella eller lider av depression. Dessa faktorer kan även öka risken för ett normbrytande 

beteende hos barnet. Normbrytande beteende är en benämning på ett beteenden som på olika 

sätt innebär överträdelser mot regler eller normer. Ett normbrytande beteende kan vara allt 

ifrån bryta mot föräldrarnas regler, skolka, snatta, stjäla och klottra till grövre föreseelser som 

att slåss, knuffas, plåga djur, hota eller sexuellt ofreda andra. Det handlar om beteenden som 

kan anses vara kriminella, men dem är inte alltid formellt olagliga. De som redan i tidig ålder 

utvecklar ett normbrytande beteende löper större risk för ett framtida normbrytande beteende. 

De löper även större risk för att utveckla andra beteendeproblem som social anpassning, låg 

utbildningsnivå, missbruk, psykiska problem, instabila partnerrelationer och bristande socialt 

nätverk (Socialstyrelsen, 2009). 

En riskfaktor för ett visst beteende är en egenskap, händelse, förhållande eller process som 

ökar sannolikheten eller risken för ett normbrytande beteende (något som är avvikande och 
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inte ses till det normala). Riskfaktorer omfattar de faktorer som är relaterade till familjen, 

individen eller närsamhället. För en ung person kan problem i hemmiljön vara den avgörande 

faktorn för ett normbrytande beteende, medan för någon annan ung person kan det vara de 

egna egenskaperna som väger tyngst. För ytterligare en annan kan det vara en kombination av 

negativ hemmiljö och ens egna egenskaper som leder till utvecklandet av ett normbrytande 

beteende. Orsakerna till ett beteende är alltså inte nödvändigtvis desamma för alla individer, 

några riskfaktorer är förklaringen till utvecklingen för vissa unga personer, medan andra 

riskfaktorer förklarar utvecklingen hos några andra unga personer (Socialstyrelsen, 2009).  

Skyddsfaktorer är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som minskar 

sannolikheten eller risken för ett normbrytande beteende. Detta görs genom att skyddsfaktorn 

agerar som en buffert mot, eller en mekanism, som förändrar effekterna av att exponeras för 

risk. Med termen skyddsfaktor menar man både en skyddande faktor för ett normbrytande 

beteende och även faktorer som kan förbättra och stärka oddsen att lyckas med en insats. Att 

det finns en närvaro av en eller flera skyddsfaktorer kan göra att man inte utvecklar ett 

normbrytande beteende, trots att man exponeras för riskfaktorer. Några skyddsfaktorer som är 

viktiga är att ha tydliga normer, att det finns en god anknytning till föräldrar eller andra 

vuxna, positiv inställning till skolan, att vara omtyckt av andra, goda kamratrelationer eller att 

lätt komma överens med andra. Det är även viktigt att bli uppmärksammad, att få beröm och 

känna att någon bryr sig. (Socialstyrelsen, 2009). 

Vissa riskfaktorer kan alltid påverka risken för att utveckla ett normbrytande beteende, både i 

unga år och i vuxen ålder, medan andra riskfaktorer förändras under utvecklingens gång. 

Impulsivitet kan exempelvis vara en faktor som hela tiden påverkar, medan kompisar som har 

ett normbrytande beteende däremot är mer betydelsefulla under ungdomsåren, jämfört med 

under barndomen. Forskning som Socialstyrelsen tittat på, pekar däremot på att ungefär 

samma skyddsfaktorer främjar positiv utveckling och kan skydda mot negativ utveckling, 

oavsett personens ålder. Flera olika faktorer eller processer spelar in i en ung persons 

utveckling av ett normbrytande beteende. Ju fler riskfaktorer som finns i omgivningen, desto 

större är risken för att ett normbrytande beteende kommer att utvecklas eller fortsätta. Dock är 

det så att inte alla personer som upplever flertalet riskfaktorer kommer att utveckla eller 

fortsätta med ett normbrytande beteende, eftersom det även finns skyddfaktorer som man 

måste ta hänsyn till (Socialstyrelsen, 2009).  
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Det har visat sig att en av de viktigaste skyddsfaktorerna som kan förebygga utvecklingen av 

problem hos barn i familjer med missbruk är att man har ett välfungerande samspel i familjen. 

Det kan till exempel vara att den icke-missbrukande föräldern klarar av att kompensera för de 

konsekvenser som missbruksproblemet kan få för samvaron i familjen, den generella 

konfliktnivån i familjen är låg, familjen klarar av att hålla fast vid dagliga strukturer och 

rutiner, barnen exponeras inte för episoder med drickande eller att barnen får bra information 

om det som pågår i familjen. Men detta är väldigt individuellt. Barnets ålder, utvecklingsnivå 

och egen sårbarhet har betydelse för vilka konsekvenser en förälders missbruk kan få 

(Socialstyrelsen, 2012). Ett sätt att hantera dessa konsekvenser är med något som kallas för 

coping. 

2.3 Coping 
Barn utvecklar olika typer av överlevnadsstrategier för att skydda sig mot stressfulla 

situationer. Det finns en modell där det finns fyra tydliga faktorer som hjälper barnet att 

hantera situationer (coping). Den första är aktiv coping där barnet är kognitivt beslutsfattande, 

barnet söker förståelse och det har ett positivt och optimistiskt tänkande. Den andra är 

undvikande coping där barnet använder sig av undvikande åtgärder och önsketänkande. Den 

tredje är den stödsökande copingen, där barnet söker stöd för handlingar och känslor. Den 

fjärde är distraktion, där barnet hittar olika distraktioner för att hantera sina känslor. Om 

barnets överlevnadsstrategier är framgångsrika kommer känslan av effektivitet att öka och de 

kommer att vara mer benägna att i framtiden använda sig av samma strategier. Om 

strategierna däremot får ett negativt resultat, kommer de vara mindre benägna att använda sig 

av samma strategi igen, och de kan känna en känsla av hjälplöshet och hopplöshet. Det har 

visat sig att barn till missbrukande föräldrar använder sig av mindre optimala 

överlevnadsstrategier i vuxen ålder. Vilken typ av strategi barnet använder sig av får olika 

typer av, antingen positiva eller negativa, utgångar för det. Om barnet använder sig av 

undvikande coping som sin strategi ökar risken för depression, ångest och liknande. Om det 

däremot använder sig av aktiv coping minskar risken för att drabbas av depression, och om 

barnet använder sig av distraktion minskar risken för både depression och ångest (Smith et al., 

2006).  

Forskning visar att barn med en alkoholiserad förälder var mer benägna att använda sig av 

undvikande coping än någon annan strategi. Forskarna hittade även stöd för att föräldrarnas 

beteenden hade stor betydelse för barnets förmåga att hantera situationer. Om föräldrarna var 

varma, stödjande och konsekventa hjälpte detta barnen i deras förmågor att hantera svåra 
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situationer. De barn som har föräldrar som är stöttande kommer med större sannolikhet att 

använda sig av mer anpassningsbara strategier än andra barn, och de kommer också att vara 

mer benägna att tro på sin egna förmåga att effektivt använda sig av överlevnadsstrategier 

(Smith et al., 2006). I en studie utförd av Dundas (2000) visade resultaten att barn ofta 

använder sig av undvikande coping för att hantera situationer som upplevt intrång eller en 

alltför nära interaktion. De verkar också koppla bort sig själva känslomässigt i stressade 

situationer. Att undvika att kommunicera blir ett sätt att hantera svåra situationer. Dundas såg 

att barn undviker att kommunicera med både den föräldern som dricker och även den förälder 

som inte dricker. Om barnen riktar uppmärksamheten till drickandet eller deras egna känslor 

kan det leda till överväldigande känslor och intrång. Genom att undvika att uttrycka sina 

känslor, speciellt ilska, kan barn i dysfunktionella familjer upprätthålla ett organiserat 

beteende och undvika olika typer av misshandel. Barnen i studien förhindrade att konflikter 

skulle uppstå och skyddade sig själva genom att lämna situationen fysiskt och känslomässigt. 

I många av de situationer som barn med alkoholiserade föräldrar upplever, kan det vara 

nödvändigt för barnet att kunna distansera sig för att kunna hantera situationen på bästa sätt 

(Dundas, 2000). 

Holmila, Itäpuisto & Ilva (2011) har undersökt hur barn, 12-18 år, hanterar att leva med 

föräldrar med alkoholproblem. De problem som finns i dessa familjer är väldigt många. De 

yngsta respondenterna var ofta upprörda och kände sig rädda på grund av bråk mellan 

föräldrarna. Något som ofta nämdes var även föräldrarnas opålitlighet och dåliga omvårdnad . 

Äldre respondenter beskrev liknande problem men de beskrev mer om hur effekterna av 

förälderns missbruk påverkar deras vänskaper och sociala band. Många kände att de hade 

bristande sömn, att det var omöjligt att koncentrera sig på sitt egna liv, de kände sig ansvariga 

över hushållet och de tog hand om sina yngre syskon. 

Majoriteten av barnen använde sig av undvikande coping, de gick iväg till sina egna rum, 

försökte sova eller gick ut utanför hemmet. Detta kan återspela den maklösheten barnen 

känner när de konfronteras med missbruk. Det kan också ses som en strategi att kontrollera 

ens egna omgivning. Att skapa en känsla av kontroll över ens egna omgivning är viktigt för 

barn med missbrukande föräldrar. Att de dra sig tillbaka till tryggheten de känner i deras egna 

rum och skruvar upp musiken för att inte höra oväsenden, kan ses som sätt att minimera 

konsekvenserna från de missbrukande föräldrarna. Några barn stod upp för sina rättigheter 

och ringde till polisen för att få stopp på våldet mellan föräldrarna och en av tjejerna ringde 

till Socialstyrelsen fem gånger, mellan 10 och 18 års ålder, för att hon kände sig orolig för 
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sina syskon. Det fanns även barn som skrek på eller skällde ut sina föräldrar. Ett par 

respondenter använde sig av självförstöring som copingmetod. De berättade att de hanterade 

situationen genom att skada sig själva genom användandet av alkohol, droger eller rökning. 

Detta kan bero på att barnen själva vill se hur det känns att bruka dessa substanser. Flera av 

respondenterna använde sig av stödsökande coping och berättade hur de sökte sig till vänner 

eller syskon för att berätta om de problem som de upplevde. Några sökte tröst från mjukisdjur 

eller andra typer av leksaker som till exempel lego. Det var också många som beskrev att de 

inte hade någon att prata med. De hade förlorat förtroendet för kompisarna och även de 

vuxna, och började att täcka upp för allas problem. En viss del av de barn som använder sig 

av isolering som en strategi upplever föräldarnas missbruk som en skam. Det finns ett starkt 

behov av att skydda sitt privatliv och hemlighetshållandet hjälper barnet att uppnå en känsla 

av kontroll över den egna omgivning (Holmila, Itäpuisto & Ilva, 2011).  

Precis som de fyra olika faktorerna av coping finns det även andra metoder barn kan använda 

sig av för att hantera föräldrarnas missbruk. Barn kan till exempel använda sig av 

normalisering eller attributioner som andra typer av coping.  

2.3.1 Normalisering 

Normalisering är det arbete som aktörer gör när de är engagerar sig i någon grupp med 

aktiviteter. Arbetet kan handla om nya eller ändrade sätt att tänka, agera och organisera. Det 

innebär att det blir rutinmässigt inbäddat i redan existerande matriser, sociala mönster, 

kunskaper och metoder (May & Finch, 2009). May et al. (2009) har utveckat en teori som de 

kallar för normalization process theory, vilket är teorin om normaliseringsprocessen i en 

svensk översättning. Teorin ger en uppsättning med sociologiska verktyg som hjälper till att 

förstå och förklara de sociala processer som ramar in genomförandet av materiella handlingar. 

Det finns tre processer som teorin syftar till att förklara, genomförande (den sociala 

organisationen att föra en tradition eller flera traditioner till handling), inbäddning 

(processerna som genom traditioner blir rutinmässigt införlivade i vardagen) och integration 

(de processer som genom en tradition eller flera traditioner upprätthålls bland organisationer 

eller instutitioner).  

De processer från både individer och grupper, som leder till genomförande, inbäddning och 

integration är beroende av varandra (May & Finch, 2009).  

Teorin menar att handlingar blir rutinmässigt inbäddade (normaliserade) i sociala 

sammanhang som ett resultat av människor som individuellt eller kollektivt, arbetar för att 
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anta dem. Arbetet med att anta en praxis, främjas eller hämmas genom fyra mekanismer. 

Dessa är samstämmighet, kognitivt deltagande, kollektiva åtgärder och reflexiv övervakning. 

Teorin föreslår även att produktionen och reproduktionen av en praxis kräver en ständig 

investering, av aktörna i en grupp, av åtgärder som överförts i tid och rum (May & Finch, 

2009; May et al., 2009). Med arbete menas de praktiska sociala handlingar som innebär 

investeringar av personliga resurser, eller en grupps resurser, för att uppnå målen (May & 

Finch, 2009).  

Alkoholen har blivit en del av kulturen i Sverige. Alkohol serveras vid högtider som jul, påsk, 

midsommar med mera. Att dricka alkohol har därför blivit normaliserat inom den svenska 

kulturen, det ses som normalt att dricka alkohol. Det är när man överkonsumerar alkohol som 

det kan det betraktas som en avvikelse, inom den svenska kulturen. Alla har sin egen 

definition om vad en överkonsumtion är, vilket gör det lite svårt att avgöra vad som är en 

avvikelse och vad som är normalt. Det ses ofta som en avvikelse när alkoholen blir till ett 

problem, det kan vara att man blir beroende, att alkoholen börjar styra över ens liv eller annat. 

Människor vill ofta tillhöra normen, man vill inte vara en avvikelse, det gör att i familjer där 

alkoholen har blivit till ett problem kan barn med hjälp av normalisering hantera det som de 

upplever som problematiskt. Barn som har en förälder som missbrukar alkohol kan med hjälp 

av normaliseringen känna sig normala, trots att de har en avvikande familj. Det som barnen är 

med om hemma har blivit till deras normala vardag.  

2.3.2 Attributioner 

Heider (1958) i Crisp och Turner (2007) kallar människan för en naiv vetenskapsman som vill 

känna säkerhet och stabilitet, genom att kunna förutsäga och att ha kontroll. Människor blir 

motiverade av två huvudsakliga faktorer. Den första är att man känner ett behov av att få en 

sammanhängande bild av världen och den andra är att man känner ett behov av att kunna få 

kontroll över sin omgivning. Människor känner ett behov av att tillskriva attribut till 

reaktioner, detta för att känna att man lever i en stabil värld där saker och ting är förståeligt. 

Människor har ett behov av att förklara andra människors beteenden med hjälp av olika 

attributioner. Det finns olika typer av attribution, grovt kan man säga att det finns två inre och 

yttre. Inre attribution är en förklaring till personer beteende på grund av deras personlighet, 

humör, attityder etc. Yttre attributioner är där man hittar yttre orsaker till en persons beteende, 

till exempel andras handlingar, hur situationen är, socialt tryck eller tur (Crisp & Turner, 

2007). I denna socialpsykologiska studie ligger intresset i de yttre attributionerna. 
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Som barn till missbrukande föräldrar är det vanligt att man försöker hitta någon förklaring till 

mammas/pappas beteende. Det är lättare att acceptera yttre attributioner än inre, eftersom 

yttre attrubutioner ofta går att påverka. Om man tror att missbruket beror på att föräldrarnas 

egenskaper, att de är dåliga människor eller liknande känns det svårare för ett barn att 

acceptera det. Om barnet tror att deras förälder missbrukar på grund av yttre attributioner 

känner man att det är lättare att acceptera, då kan man känna att man kan påverka föräldrarna 

till att sluta missbruka. Ett problem här är att, om barnet inte lyckas få föräldrarna att sluta 

missbruka, kan hen uppleva obehag på grund av att barnet inte känner att det lever i en stabil 

värld (Crisp & Turner, 2007).  

För att sammanfatta detta kapitel, det finns en risk att barnet utvecklar en otrygg anknytning 

till föräldern med alkoholproblem och det gör att risken för att barnet ska få en låg självkänsla 

ökar. En alkoholiserad förälder och en låg självkänsla är båda riskfaktorer för utvecklandet av 

ett normbrytande beteende. De barn som inte utvecklar ett normbrytande beteende av 

riskfaktorer som de upplevt, har haft tillräckligt med skyddsfaktorer för att väga upp mot 

riskfaktorerna. Skyddsfaktorerna kan vara till exempel en god relation till andra 

familjemedlemmar eller kompisar. Barnen hittar olika sätt att hantera sina föräldrars 

alkoholproblem. Dessa kan vara att de tillskriver föräldrarna yttre attribut, att de försöker 

normalisera situationen eller att de hittar andra typer av copingmetoder (aktiv coping, 

undvikande coping, stödsökande coping eller distraktion).  

3. Metod 
Detta avsnitt berör vilken metod som använts i studien. Här beskrivs tillvägagångssättet som 

använts för att välja ut intervjupersonerna och även hur genomförandet av intervjuerna gick 

till. Vidare beskrivs hur materialet har bearbetats, vilken förförståelse som finns och även 

vilka etiska aspekter som det har tagits hänsyn till.  

3.1 Val av metod 

När ämnet till studien var klart stod jag inför valet av metod. Metoden som blev vald var en 

kvalitativ intervjustudie. Detta ansågs vara det bästa alternativet till just min studie, både 

ämne och tidsaspekten spelade in i valet av metod. När man väljer en kvalitativ metod har 

man ofta ett mindre antal respondenter, än i den kvantiva metoden, men man går ofta in mer 

på ”djupet”. Vanliga metoder som man använder sig av är intervjuer och observationer. I min 

studie passade intervjuer bäst för att fånga det som jag var ute efter. Intervjuer kan ha olika 

upplägg. Man kan ha en öppen intervju, semistrukturerad intervju eller en strukturerad 
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intervju. Jag valde att ha semistrukturerade intervjuer där intervjufrågorna är detsamma men 

följdfrågorna och svaren kan variera mellan respondenterna (Ahrne & Svensson, 2011). Detta 

ansåg jag var den bästa metoden för min studie då jag ville kunna få en helhet i intervjuerna 

genom att samma intervjufrågor ställs till alla respondenterna, men att följdfrågorna kan 

ställas olika beroende på vilka svar man får. Även att svaren i en semistrukturerad intervju får 

utrymme att vara utförliga och individuella. Eftersom ämnet kan vara känsligt är denna typ av 

intervju en bra metod, då respondenterna själva får känna hur mycket information de vill 

lämna ut. Ingen av respondenterna blir pressade till att lämna ut jobbig eller känslig 

information, utan intervjun är helt på respondenternas villkor. Efter att ämnet och metoden 

stod klart var det dags att börja utforma intervjufrågorna. Formuleringen av frågorna är viktig 

och jag försökte undvika att ha ledande frågor, eller ja/nej-frågor.  

3.2 Urval 

Urvalet består av fem individer, två män och tre kvinnor, i åldrarna 20-56 år. Fyra av 

respondenterna har skilda föräldrar, föräldrarna skilde sig oftats när respondenterna bara var 

några år gamla. Hos en respondent har föräldrarna bott tillsammans under hela hennes 

uppväxt, och de har nyligen gift sig med varandra. Respondenterna som hade skilda föräldrar 

bodde under uppväxten mestadels hos sina mammor. En bodde heltid hos mamma och 

träffade sin pappa ibland, till exempel när pappan kom på besök eller när han själv åkte och 

hälsade på sin pappa. Tre av respondenterna träffade sin pappa varannan helg. Hos en av 

dessa respondenter var det mamman som missbrukade alkohol, men ändå bodde han största 

delen av uppväxten hos henne, eftersom han även hade det problematiskt med sin pappa.  

Respondenterna valdes ut med ett så kallat målinriktat urval, det är när forskaren väljer ut 

personer på ett strategiskt sätt, personerna som väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor 

som har formulerats. Detta urval är ett så kallat icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att det 

inte går att generalisera urvalet till en hel population (Bryman, 2011). Mitt val föll på ett 

målinriktat urval eftersom jag ansåg att det var det bästa alternativet till att hitta respondenter 

med just den uppväxt som jag ville undersöka. De personer som hade rätt bakgrund fick 

frågan om de ville delta i min studie. Tre av respondenterna fanns i min närhet och två blev 

utvalda med hjälp av kontakter. Att tre av respondenterna är personer som jag känner sen 

tidigare kan ha både positiva och negativa effekter på studien. Det positiva är att de kan känna 

att intervjun blir mer naturlig, att det blir som ett vanligt samtal och inte så formellt. Detta kan 

leda till att de inte är lika nervösa och att de känner att de kan berätta sådant de annars inte 

skulle berättat. Det negativa är att respondenterna kan känna att de inte vill dela med sig av 
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viss information, just eftersom att vi känner varandra personligen. Jag upplevde att dem 

positiva effekterna, övervägde dem negativa, och i och med det kände jag att jag kunde 

använda mig av personer som jag sedan tidigare är bekant med i min studie.  

Här kommer en kort presentation av respondenterna1: 

Namn Ålder Förälder med alkoholproblem 

Alice 21 Pappa 

Benjamin 56 Pappa 

Cecilia 24 Pappa 

David 20 Mamma 

Emelie 23 Pappa 

 

Alla respondenter är vuxna och berättar om hur de upplevt sin barndom. Detta kan göra att 

viss information tappas bort eller att historier ändras, men det kan också göra så att 

respondenterna hunnit bearbeta sina upplevelser och kan därför ge en mer detaljerad 

berättelse. De kan också ha hunnit få insikter om att vissa känslor eller beteenden som de känt 

eller agerat, beror på hur de har påverkats av att ha en förälder med alkoholproblem, vilket ett 

barn kanske inte hunnit få insikt om än. Respondenternas återberättar alltså om hur de 

upplevde det att ha en alkoholiserad förälder när de var barn, och vilka konsekvenserna de 

anser att de fått senare i livet.  

3.3 Utförande 

När intervjun skulle genomföras försökte jag göra det så bekvämt som möjligt för deltagarna 

genom att de själva fick välja tid och plats. Intervjufrågorna skrevs ner till en intervjuguide 

(Bilaga 2) som jag använde mig av under interjun. För att underlätta analysen av intervjuerna 

spelades alla intervjuer in. Under intervjun ställdes frågorna i tur och ordning och ibland 

ställde jag även följdfrågor som inte stod med i intervjuguiden. Efter intervjun transkriberades 

hela intervjun och därefter började kodningen. Jag använde mig av en kvalitativ 

innehållsanalys för att analysera intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom jag 

använt mig av en semistrukturerad intervju som innehåller ostrukturerad information är en 

innehållsanalys en bra analysmetod. Metoden är induktiv, det innebär att man analyserar 

texterna förutsättningslöst. Genomförandet av analysen kan vara både manifest eller latent, 

jag har använt mig av den latenta analysen. Under den latenta innehållsanalysen tolkas 

underliggande meningar som återkommer i texten som helhet (Ibid).  

                                                           
1 Namnen är fingerade. 
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Jag började med att koda nästan helt ordagrant och därefter skapade jag kategorier av 

koderna. När jag skapade kategorier sorterade jag bort orelevanta koder och satte ihop 

liknande koder till kategorier. Efter kategoriseringen gick jag till nästa steg, tematiseringen. 

Från kategorierna fick jag fram några teman som ansågs relevanta för studien.  Här kommer 

exempel på analysen: 

Intervjuutdrag Koder Kategorier Teman 

Cecilia: [...] när man var typ sexton och 

skulle ta hem kompisar så... det var inte 

speciellt kul att på en helg så kommer 

pappa att vara full, och det var som 

standard, så alla kompisar och så visste 

ju att han hade problem...  

 

-Ta hem kompisar 

-Inte kul 

-Kommer vara full 

-Standard 

-Alla kompisar 

visste 

-Kompisar 

-Jobbigt 

-Vardag 

 

-Normalitet 

-Otrygghet 

 

Alice: [...] men det tyckte jag nog var 

ganska jobbigt att han inte... att han 

som aldrig kunde ställa upp, men han 

hade egentligen ingen anledning... 

men... annars är jag ju som van att typ 

såhär... att man drick typ alkohol... sen 

när man blir full och odräglig, det är ju 

lite skillnad 

-Ganska jobbigt 

-Aldrig ställa upp 

-Ingen anledning 

-Van 

-Full och odräglig 

-Det är skillnad 

-Jobbigt 

-Frånvaro 

-Vardag 

 

-Otrygghet 

-Normalitet 

David: [...] och då blir det så där att 

man ska ha koll och typ ifall hon drack 

eller inte och se till så att hon inte hade 

tuppat av någonstans och sådana saker. 

eeh... de var mer såhär rätt tråkigt 

situation om man säger så. Men ja... 

eeh... vad ska man säga, jag vet inte. 

Det var ofta så att man ville att man 

skulle ha en morsa som var närvarande 

och typ såhär. 

-Ha koll 

-Drack eller inte 

-Inte tuppat av 

-Tråkigt situation 

-Ville ha närvarande  

mamma 

-Ansvar 

-Jobbigt 

-Frånvaro 

 

-Kontroll 

-Otrygghet 

 

 

3.4 Förförståelse 

För att utöra en studie är det viktigt att man är medveten om sin egen förförståelse och vad det 

kan ha för betydelse i analysen och slutresultatet (Ahrne & Svensson, 2011). Ämnet som jag 

valde är något som intresserar mig då jag själv växt upp med en förälder med alkoholproblem. 

Jag har under senare år blivit medveten om hur det har påverkat mig, och jag tycker att det är 

intressant att undersöka om andra som har varit med om något liknande, har blivit påverkade 

på liknande sätt. Mina åsikter och det jag själv varit med om är någonting som jag under hela 
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studien har försökt att vara medveten om för att inte påverka resultaten och slutsatsen med det 

jag själv tycker och har upplevt. Jag anser att jag är väldigt medveten om mina egna åsikter 

om ämnet, och anser att jag lättare kan hålla ett avstånd till det åsikter som är mina egna. Om 

jag inte vore medveten om de åsikter som jag själv har, är det något som kan ”färga” 

resultaten och slutsatsen omedvetet.  När jag kommit fram till mina resultat och slutsatser har 

jag gått tillbaka och jämfört dessa med materialet så att de stämmer överrens. På så sätt vet 

jag att det inte är mina åsikter utan respondenternas (Bryman, 2011).  

3.5 Etiska aspekter 

Eftersom detta är en intervjustudie finns det en del etiska aspekter jag måste ta hänsyn till. 

Innan utförandet av intervjuerna läste jag noggrant igenom ”Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” av Vetenskapsrådet (2002). Där framkommer 

det tydlig fyra huvudkrav som man som forskare måste följa. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

man måste informera om forskningens syfte till de berörda personerna, samtyckeskravet 

innebär att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet 

innebär att man måste hantera alla utlämnade uppgifter med största möjliga konfidentialitet 

och nyttjandekravet innebär att alla inlämnade uppgifter endast får användas till forskningens 

ändamål.  

Efter att ha läst om dess etiska aspekter utformades ett informationsbrev som informanterna 

fick innan intervjun. I informationsbrevet (Bilaga 1) framkom det vad jag skulle undersöka 

och hur själva intervjun kommer att gå till. Det framkom även tydligt att intervjun var helt 

frivillig och kunde avbrytas när som helst utan några som helst tvång. Allt intervjumaterial 

hanteras med försiktighet för att garantera anonymitet. Namn och liknande som skulle kunna 

knytas till intervjupersonerna har fingerats. Innan intervjun påbörjades informerade jag 

återigen om att intervjun var helt frivillig och kunde avbrytas när som helst. Även att allt 

behandlades anonymt och att allt som berättades skulle enbart användas i forskningsyfte och 

ingenting annat (Bryman, 2011). Jag är medveten om att respondenterna kan tycka att det är 

jobbigt att prata om just detta ämne, och att det kan göra att man väljer att inte berätta vissa 

saker som ses som allt för jobbiga. Men jag tror att det kan vara till en fördel att de var 

medvetna om att jag själv har varit med om något liknande, det gör att de kan känna sig lite 

säkrare med att jag inte kommer att kritisera deras berättelser. De kanske känner att det är 

lättare att berätta saker för mig som har den förförståelsen som jag har, än att berätta för en 

person helt utan egna erfarenheter inom ämnet.  
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4. Resultat och analys  
Det här avsnittet kommer att gå igenom resultat och analys av intervjuerna. Jag utgår ifrån 

dem teman som tidigare kommit fram genom innehållsanalysen. Dessa teman är otrygghet, 

normalitet, coping och stöd. 

4.1 Otrygghet 

Alla respondender nämnde att föräldern, med alkoholmissbruk, ofta var frånvarande, och att 

de kände en önskan om att föräldern skulle vara mer närvarande och bry sig. Den tidigare 

forskningen har visat att viktiga skyddsfaktorer är en annan förälder som kan kompensera för 

den frånvarande, eller att barnet fortfarande har strukturer och rutiner i vardagen 

(Socialstyrelsen, 2012). Hos de respondenter där den andra föräldern var närvarande verkar 

det som att konsekvenserna för missbruket blivit mildare vilket stödjer den tidigare 

forskningen om skyddsfaktorer. Däremot verkar alla respondenter drabbats av olika typer av 

problem, även fast man haft tillgång till skyddsfaktorer.  

Cecilia: Nej, alltså jag har ju haft en period då jag har mått väldigt dåligt, och jag 

vet inte, jag tror det kan ha haft och göra med ja men, både pappa, men även andra 

saker som har hänt i mitt liv... men mycket, det är klart att mycket det påverkar en 

ganska mycket att man växer upp med en förälder som kanske inte, alltså, den är 

inte närvarande. 

Även fast Cecilia bodde största delen av sin uppväxt hos mamma, och träffade sin pappa 

endast varannan helg, har pappans alkoholproblem haft en påverkan på hennes välmående 

under uppväxten. Pappans alkoholproblem har bidragit till att han varit frånvarande, både 

fysikt och psykiskt. Pappan var ofta borta, och när han väl var hemma så var han inte 

känslomässigt närvarande. Det var många av respondenterna som upplevt att de mått dåligt 

över förälderns alkoholproblem, men de flesta var osäkra på om deras problem enbart hade 

med alkoholmissbruket att göra, eller om även andra faktorer spelade in. Alice beskriver hur 

hon mått dåligt, men är osäker på vad det beror på. Hon uttrycker att det kan beor på pappans 

alkoholproblem eller så kan det lika gärna bara bero på att hon är tonåring:  

Alice: [...] eller jag har mått dåligt men det är ju också såhär, vad beror det på, 

beror det på att man är fjorton år och har hur mycket hormoner i kroppen som 

helst, men då kanske det plussar på bidra att man har det jobbigt hemma... så att 

det är som svårt och veta. 

En av respondenterna tyckte att det var positivt när hennes pappa inte hade koll på henne när 

hon var i tonåren, att hon inte hade några regler. Även om hennes pappa satte upp regler för 
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henne så höll han ingen koll på om hon följde reglerna eller inte. Just under den tiden tyckte 

hon att det var positivt, men i efterhand önskade hon att pappan skulle ha brytt sig om henne 

mer genom att hålla koll på henne: 

Emelie: [...] men när jag blev typ i tonåren för mig var ju det typ positivt för jag 

var ju typ... trotsåldern... så ibland var det bra att han drack för då hade han inte 

koll på mig... så jag körde lite så... men jag tyckte det var tråkigt ändå alltså att 

komma hem och sen så låg han typ... avsmullen i soffan... [...] om jag tänker idag 

då tänk jag ju att jag hade hellre velat ha en pappa som såg till att jag skulle vara 

hemma när jag... ja men om han satt en tid vid 9 att jag, att jag ville att han skulle 

hålla koll på mig. [...] så, jag vet inte det tyck jag väl, jag hade gärna sett att han 

brytt sig lite mer... idag i alla fall. 

Hon uttrycker även att hon var väldigt stökig för att få uppmärksamhet av sin pappa, annars 

brydde han sig inte om henne: 

Emelie: Jag tror det var därför jag var så stökig som barn förmodligen, för att jag 

hade inga regler och sånt där... eller det hade jag hos mamma men det var ju där 

eeh... men då påverka det kanske då, att man blev så stökig och att... ja men... jag 

sökte väl uppmärksamhet på att göra dumma saker istället för att han inte brydde 

sig annars... skulle jag tro. 

Som barn vill man ofta bli bekräftad av sina föräldrar, man vill känna sig sedd och hörd, och 

Emelie kände att hennes sätt att få sin pappas uppmärksamhet var att vara stökig. En teori till 

varför barnen agerar som de gör är att de inte lyckats tillskriva sin förälder de rätta attributen 

till reaktionerna och detta skapar känslor av obehag och att man känner att man inte lever i en 

stabil värld (Crisp & Turner, 2007). För att försöka skapa sig en trygg och stabil värld, där 

barnen får bekräftelse och uppmärksamhet av sin förälder, kan barnen därför agera stökigt. 

För att på detta sätt försöka uppnå den bekräftelse och uppmärksamhet barnen behöver för 

trygghet och stabilitet.  

4.1.1 Otrygghet i relationer 

Ingen av respondenter har egentligen upplevt att de lärt sig något bra från den alkoholiserade 

föräldern. Dessa respondenter har alltså nästan bara haft en negativ upplevelse av föräldern 

med alkoholproblem. De har upplevt att dem negativa konsekvenserna av alkoholen har varit 

större än de positiva. I intervjuerna framkom det att de positiva konsekvenserna är att man lärt 

sig att man inte ville bli likadan som sin förälder med problem, och även hur de ville sätta ett 

bättre exempel inför sina egna barn. 
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Benjamin: [...] jag skulle ju inte sätta mig och dricka T-spit naturligvis [skratt], 

och inte fara ut och köra moppe i fyllan heller, eller köpa en massa grejer och ge 

till mina barn, och sen säga att de är någoting som de absolut inte är. 

Benjamin berättar om hur hans pappa ljög om saker som han köpte till Benjamin. Han berättar 

att detta har gjort så att han idag hellre väljer märkessaker än något som är av ett icke-märke. 

Han nämner hur det för honom har blivit lite av en statusgrej att ha märkessaker.  

David nämnde att han upplevde det som att han blivit mer tålig av att gå igenom detta. Några 

såg sig även få en mer hälsosam inställning till alkohol. Att de själva dricker mindre, eller inte 

vill visa sina barn att det hör till vardagen att dricka alkohol. 

Cecilia: Alltså det här med alkohol har typ påverkat mig bra ändå, för jag har ju en 

sund inställning till alkohol och jag vet ju hur jag inte vill vara, alltså jag vill ju 

inte hamna där han är... så jag drick mindre, skulle jag vilja påstå, pågrund av att 

han är alkoholist. 

Cecilia menar på att pappans alkoholproblem har gjort så att hennes relationer har blivit 

svårare då hon känner att det är jobbigt när hennes partner dricker alkohol:  

Cecilia: Jo, det har det gjort, alltså min sons pappa, han... alltså han drick ju men 

han dricker ju inte så mycket att han är alkoholist, men när han väl drick så drick 

han jättemycket och jag tyckte att det var fel, och det har ju skapat stora problem... 

och det blev så pass att jag var tvungen att separera för att jag tyckte att det var 

jobbigt... så jo nog har det påverkat. 

Även Emelie uttryckte att hon inte skulle kunna vara tillsammans med någon som drack bara 

för drickandets skull. Hon anser att man ska ha en anledning till varför man dricker. Benjamin 

är osäker på hur pappans alkoholproblem har påverkat, men han tror att de gjort det. Han 

beskriver att han lätt blir destruktiv i sina förhållanden, och han tror att det beror på sin 

pappas alkoholproblem: 

Benjamin: Det har säkert påverkat men jag kan inte riktigt peka på... riktigt vad... 

när man drick kan man lätt bli destruktiv kan jag tänka mig, och det kan komma 

härifrån. Det kan lätt komma härifrån, det kan jag tänka mig. 

Alla respondenter upplevde att deras relationer blev påverkade av att ha en förälder med 

alkoholproblem. Påverkan som uppplevdes var olika mellan alla respondenter. David 

berättade hur viktigt han tyckte det var med att hans partner skulle berätta sanningen hela 

tiden, det var någonting han värnade om i sina relationer.  
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Under detta avsnitt framkommer det hur viktigt det är med att föräldrarna är närvarande och 

bryr sig. Många av respondentern har beskrivit hur de har varit varit bråkiga, stökiga eller 

självdestruktiva som ett resultat av förälderns alkoholmissbruk. Även de respondenter som 

exponerats väldigt lite av missbruket, har drabbats av olika typer av negativa konsekvenser. 

De har mått psykiskt dåligt, varit stökiga under uppväxten och fått låg självkänsla. Nästan alla 

respondenterna nämnde något som kan tolkas som en otrygghet, i relationerna med sina 

partners. Det kunde vara låg självkänsla, att de krävde att ens partner alltid skulle tala 

sanning, att de kände en osäkerhet när ens partner dricker alkohol eller när andra i ens närhet 

dricker alkohol. Det som framkom som positiva konsekvenserna av förälderns 

alkoholmissbruk var att de lärt sig att inte bli likadan som sin förälder och att de ville sätta ett 

bättre exempel för sina egna barn. Som barn har respondenterna upplevt en otrygghet, det gör 

att de vill att deras egna barn ska växa upp med föräldrar som är närvarande och att barnen 

ska känna trygghet. 

4.2 Normalitet 

Att leva med en förälder som har alkoholproblem har för respondenterna blivit en slags norm, 

samtidigt som denna norm är en avvikelse i samhället. David säger att han önskar att han 

skulle haft en normal uppväxt, med det menar han att han ville ha en uppväxt med normala 

vardagssysslor som att laga mat och städa. Han uttrycker samtidigt att han blir van av att det 

är lite ostädat i hemmet.  Emelie säger att hon inte vill att hennes barn ska tro att det är bra 

med alkohol eller att det tillhör vardagen. Eftersom respondenterna inte upplever något annat 

som barn, vet de inte om någon annan normalitet, de uppfattar sin egen situation som 

”normal”, det verkar vara först när respondenterna jämför sig med sina kompisar som man får 

uppfattningen om att man har en förälder som avviker från normen. Det blir som att de får två 

normaliteter, den första normen är inom hemmet, då de skapar en slags norm för att hantera 

situationen. Den andra blir samhällets norm, då kan respondenterna upptäcka att den 

normalitet de har, egentligen är en avvikelse i samhällets ögon (Piuva, 2005).  

Nästan alla respondenter uttryckte någon gång under intervjun att det var jobbigt och att de 

fick ”skämmas” över att deras förälder var full, ofta i samband med att de pratar om sina 

kompisar. De tyckte det var ”skämmigt” att kompisarna skulle vara medvetna över vilken 

situation de hade hemma. Respondenterna tyckte det var jobbigt att få frågor om föräldern 

som missbrukade alkohol, och de försöker undvika detta genom att helt enkelt inte ta hem 

sina kompisar. Det var ofta i samband med att kompisarna varit hemma hos respondenterna, 

då de sett hur respondenternas situation har varit, som de fått frågor. En av respondenterna 



23 
 

umgicks knappt med sina vänner för att den inte ville att de skulle se hur den hade det hemma. 

Vissa pratade med sina kompisar om problemen de upplevde hemma men de kunde 

fortfarande känna att det var jobbigt att ta hem kompisar, även om kompisarna var medvetna 

om situationen. Detta kan bero på att respondenterna är medveten om att, den vardag som de 

själva lever i egentligen är en avvikelse. Enligt Piuva (2005) har människor en tendens att 

vilja vara som alla andra för att man då tillhör normen. Respondenterna slipper då skämmas 

över att de tillhör en avvikelse, de vill ses som ”normal”. 

4.2.1 Normalisering med hjälp av skratt 

De intervjupersonerna varit med om kan i mångas ögon ses som något hemskt, något ingen 

skulle behöva uppleva. Trots att de varit med om flera tragiska händelser i sin uppväxt 

berättas det mesta med en lättsam ton. Många av respondenterna skrattade eller fnissade när 

de berättade en historia som annars kan ses som väldigt svår. Här berättar Emelie om när hon 

inte ville att hennes pappa skulle fara ut på krogen för att hon var mörkrädd: 

Emelie: […] när jag och [syster] var där så kunde han fara på krogen på helgerna 

och... och jag var mörkrädd när jag var liten... så jag bruka säga till han att "jag 

vill inte att du far på krogen", men han bruka skita i det och så for han ändå... så 

då kunde jag typ ligga i sängen och typ gråta för att [fniss] för att han inte 

lyssnade på mig... 

Emelie ser på händelsen på ett mer lättsamt sätt genom att fnissa. Vidare berättar Alice om 

hur en kompis pappa fick ställa upp istället för hennes egen: 

Alice: [...] ja men det är som så mycket som när man var liten och skulle på 

fotbollsträning och innebandyträning typ, eller skjuts till kompis, ja men då kunde 

han inte köra... för det första han gjorde när han kommit hem var att sprätta en öl. 

typ... så då har ju typ... [kompis] pappa har alltid ställt upp [skratt]. 

Alla respondenter försöker genom skratt eller fniss bagatellisera de händelser som de varit 

med om. En orsak till detta kan vara att de inte vill utge sig själva för att vara ett offer. Att 

vara ett offer kan ses som en svaghet hos människor, och det är ingen roll som man vill ha. 

Respondenterna vill inte att andra människor ska tycka synd om dem, och de vill därför få det 

att låta som att det som de varit med om inte alls är särskilt dåligt. Genom att inte utge sig för 

att vara ett offer inför andra så blir man inte heller ett offer i sina egna ögon. Om 

respondenterna accepterar att de är ett offer, kan det bidra till att de börjar må dåligt. Genom 

att acceptera sin offerroll, blir de medvetna om saker som de tidigare förtryckt. Till exempel 

när Emelie ber sin pappa om att stanna hemma eftersom hon är mörkrädd, vilket han inte gör, 
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skrattar hon bort det. Om hon skulle erkänna sig själv som ett offer skulle denna händelse 

påverka henne negativt eftersom hon då accepterar att hennes pappa inte brydde sig om 

henne, vilket kan leda till att hon börjar må dåligt. Genom att inte sätta sig själv i en offerroll 

kan hon skratta bort hela händelsen som något som inte alls är av stor betydelse och hon 

börjar inte må dåligt över det.  

Att respondenterna skrattar och fnissar kan även bero på att de på något sätt försöker 

normalisera ett beteende, att det inte ska ses som något hemskt och onormalt. En orsak till att 

de vill bagatellisera vissa händelser är för att deras förälder inte ska ses som en dåliga 

människor, att förälderns inre attribut är dåliga (Crisp & Turner, 2007). För att kunna 

normalisera föräldrarnas missbruk krävs det att man använder sig av vissa strategier för att 

kunna hantera situationen. Dessa strategier är väldigt individuella, alla använder sig av olika 

strategier för att hantera situationen (coping).   

4.3 Coping 

En strategi som nästan alla respondenter använde sig av var att undvika situationen totalt. 

Genom att undvika situationen behöver de inte tänka på den, och de behöver inte heller må 

dåligt över den. Därför är just strategin undvikande den vanligaste typen av strategi för att 

hantera denna typ av situation (Smith et al., 2006). Det som skiljde sig åt mellan 

respondenterna med denna strategi var vilken typ av undvikande det handlade om. Här hittade 

respondenterna en individuell typ av undvikande som de tyckte hjälpte. Det var vanligt att 

respondenterna inte pratade med sina egna familjemedlemmar om problematiken de upplevde, 

utan ofta när de pratade med någon om detta, var det någon utomstående som kompisar, 

släktingar eller psykiatriker. Att respondenterna inte vill prata om det i familjen kan ses som 

ett sätt att undvika och förneka vad som pågår hemma, att det då inte känns lika påtagligt.  

Det vanligaste sättet att undvika situationen man hade hemma var helt enkelt att inte vara 

hemma, respondenterna sökte sig till kompisar istället. Efter att de flyttat hemifrån är det 

betydligt lättare att undvika situationen och Alice beskriver hur hon känner om hennes pappa 

skulle dricka när hon hälsar på med sina barn:  

Alice: [...] när jag vet hur min pappa har varit, så kommer jag inte, och jag har sagt 

det också till [pojkvän] att om min pappa kommer att dricka när våra barn är och 

hälsar på mamma och pappa, då kommer jag fara därifrån, även om det skulle vara 

ett glas öl eller... för han smygdrick ju så himla mycket så hur ska man veta då... 



25 
 

Hon tycker att hennes barn inte ska behöva se de negativa sidorna av vad alkoholen gör med 

hennes pappa, och hon vill själv undvika att se sin pappa full genom att åka därifrån om han 

dricker.  

De båda manliga respondenterna hade någon hobby som hjälpte dem att koppla bort 

problemen de upplevde hemma. De hittade sätt att skydda sig själva mot förälderns missbruk 

genom att undvika situationen med hjälp av hobbies. Barn skyddar sig själva genom att 

koppla bort sig både psykiskt och fysiskt ur svåra situationer. Om barnet inte gör detta, utan 

fokuserar på missbruket eller ens egna känslor kan det leda till överväldigande känslor som är 

svåra att hantera (Dundas, 2000). David berättar om hur han använde sin dator för att undvika 

situationen hemma:  

David: [...] jag vet inte, jag gjorde inte så mycket egentligen [skratt], jag satt mest 

vid datorn bara, försökte undvika hela situationen. [...] Det var som, man ville ha 

så lite tid utanför rummet så ja... 

Senare i intervjun beskriver han även hur datorn blev hans sätt att hantera omvärlden, och att 

det än idag sitter kvar.  

David: Min kontaktperson blir ju som datorn på något vis så att det var så jag typ 

umgicks med folk... eeh... ja... men det blev som mer bara undvika världen på 

något vis... och det är väl någonting som hänger kvar fortfarande lite grann att 

man... ja... sätter sig och spelar för man tänker att man ja... att man tar hand om 

resten av världen på något vis eller vad man ska säga... så ja... 

Benjamin berättar hur han mer såg sina brottartränare som fadersfigurer än sin egen pappa. 

När han var på brottningen kunde han koppla bort det som hände hemma: 

Benjamin: [...] jag började ju med brottning för det kostade ju ingenting, det var ju 

så billigt, och så vart jag ju väldigt intresserad av det också, så det höll jag ju på 

med i flera år... därför kunde ju jag släppa den här farsa grejen, det blev ju 

brottartränarna som hellre blev min farsa... 

Han berättar att han slutade med brottning vid 14 års ålder, och att han senare började med 

musik. Ingen av de kvinnliga respondenterna nämnde något om en hobby som hjälpte dem att 

gå igenom uppväxten på samma sätt som för männen, de pratade mer om kompisar som de 

umgicks med istället för att vara hemma. Denna könsskillnad kan bero på att tjejer har lättare 

för att prata med varandra, det är även mer accepterat att en tjej mår dåligt. Killar ska ses som 

hårda och man vill därför inte riskera att ses som svag inför andra (Connell & Messerschmidt, 



26 
 

2005). Killar hittar hobbies för att distrahera tankarna istället för att vända sig till sina 

kompisar.  

Som jag skrivit tidigare så var Davids strategi att undvika situationen genom att sätta sig vid 

sin dator. När han satt vid datorn kände han att han kunde undvika situationen, men denna 

strategi har gjort att han tappat lite av den sociala biten med sina kompisar.  

David: [...] och så lite såhär den sociala biten att istället för att vara ute och 

umgicks med kompisar då har man suttit vid datorn så då har man blivit såhär 

socially awkward utav det så... eeh... ja... 

Strategierna får olika konsekvenser, och för David har det blivit negativt då han känner att 

han inte riktigt är bekväm runt andra människor.  De som har använt sig av sina kompisar för 

att undvika situationen, upplever detta som något positivt. När man umgås med kompisar kan 

man tänka på annat och bara fokusera på att ha roligt.  

4.4 Stöd 

Alla respondenterna pratar om hur viktigt det är att få stöd när man har det tufft. De som inte 

fått något stöd, anser att ett bra stöd hade hjälpt till för att hantera situationen på ett bättre sätt. 

Benjamin har aldrig sökt stöd eller hjälp för det problem som han anser sig ha fått från detta, 

men han uttrycker:  

Benjamin: Ja, kanske den tiden då det nästan var som värst, alltså någonstans före 

jag... ja men säg från mellan 14 och 18 år någonstans där, där skulle det ha kunna 

hjälpa... att sätta in någonting bra att prata med, där jag kanske hade kunnat förstå 

liksom att jag... det enda jag gör är ju att kassera för mig själv så att säga... 

Han har tidigare berättat i intervjun att han under sin uppväxt blev väldigt introvert och 

förstörde för sig själv genom att inte sköta sig i skolan och liknande. Han uttrycker själv att ett 

stöd under tonåren hade hjälpt honom att sköta sin skolgång, vilket hade bidragit till en lättare 

framtid. Alice beskriver hur hon haft stöd från flera i sin närhet, vilket hon tror har varit till 

stor hjälp för hennes välmående: 

Alice: Jag tror att det hade varit värre om man inte hade haft någon att prata med... 

det tror jag... men sen har ju jag, jag har ändå haft, ja men typ [kompis] [...] så det 

finns många som jag inte tvekar att berätta saker för... och det tror jag har varit 

jättebra... 
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David beskriver hur han i hela livet varit i kontakt med psykiatrin. Innan han ens hade upplevt 

mammans alkoholproblem som problematiska började han gå på BUP (Barn- och 

ungdomspsykiatrin), eftersom han upplevdes som ett ”problembarn”.  

David: [...] jag var som ett problembarn på något vis... jag hade svårt att göra 

saker i skolan och sånt där... så jag har väl som egentligen haft kontakt med såhär 

psykiatrin hela livet typ... eeh...  men det är först typ nu efter man har kommit bort 

från både såhär, morsans missbruk och liksom min fars problem och sådära... det 

är som först då det har som börjat hjälpa... att gå på psykiatrin och sådär... för 

annars var det som man hade... man gick dit, hade problem hemma, pratade om 

problemen men det går som inte bearbeta problemen för det är inte mindre 

problem som är där hemma på något vis så att... ja... 

Här uttrycker han att det är först när han kommit bort från problemet som det verkligen har 

börjat bli hjälpt av problemen. Nästan alla respondenter uttryckte någon slags lättnad när de 

flyttade hemifrån och slapp se problemen på nära håll. När respondenterna flyttar hemifrån 

slipper de exponeras för problemen och det är det lättare att skapa ett välmående för en själv.  

5. Diskussion 

Denna studie har tittat på hur dessa respondenter har påverkats av och hur de hanterar att växa 

upp med föräldrar med alkoholmissbruk. Barn använder sig av olika, individuella tekniker för 

att hantera att bli utsatt för förälderns alkoholism. Det man kan se är att teknikerna uppfyller i 

princip samma funktion, man behöver inte tänka på det som händer hemma. Eftersom 

vardagen är instabil för dessa barn söker de sig till något eller någon som kan bidra till en 

stabilitet i vardagen. Man kan säga att respondenterna skapar sin egen trygghet, eftersom de 

känner att de saknar tryggheten hos sin förälder. Tryggheten de själva skapar består antingen 

av aktiviteter av olika slag eller andra personer som till exempel kompisar. Resultaten visar att 

ett sätt att hantera förälderns alkoholmissbruk är genom att normalisering. Alla respondenter 

använder sig av normalisering, och det tyder på att normaliseringen är en viktig del i 

hanteringen av föräldrarnas alkoholmissbruk. Utan normaliseringen kan situationen bli allt för 

svår att hantera.    

Det jag har sett är att alla barn påverkas på olika sätt av att utsättas för en riskfaktor, som 

föräldrars alkoholmissbruk, påverkan är väldigt individuell. Hur barnet påverkas beror på 

bland annat på vilken personlighet det har, vilka skyddsfaktorer det har tillgång till, vilken typ 

av alkoholism det handlar om och hur mycket barnet utsätts för alkoholismen 
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(Socialstyrelsen, 2012). I denna studie påverkades ingen av respondenterna på ett särskilt 

positivt sätt, alla hade blivit påverkade på olika negativa sätt. Det enda som sågs som positivt 

hos respondenterna var att de lärt sig att hur de inte vill vara. Utgången av föräldrarnas 

alkoholmissbruk har blivit övervägande negativ för samtliga respondenter. Vissa av 

respondenter har drabbats av bland annat låg självkänsla och psykisk ohälsa som har fått 

konsekvenser in i vuxenlivet. Alla respondenter ansåg att detta hade påverkat deras relationer 

senare i livet, på ett eller annat sätt, och vissa ansåg även att det påverkat vilken inställning de 

nu har till alkohol. Även om man utsätts för alkoholism under korta perioder verkar det ändå 

ha en stor påverkan på barns välmående. Även respondenter som bara bott hos föräldern som 

har alkoholproblem två gånger i månaden, har blivit kraftigt påverkade av alkoholmissbruket. 

Ingen av respondenterna har själv ett normbrytande beteende idag, och det kan bero på att de 

skyddsfaktorer som har funnits tillgängliga har varit tillräckliga för att väga upp mot 

riskfaktorerna. I denna studie har skyddsfaktorerna varit den andra föräldern, kompisar eller 

någon typ av organisation. I enighet med den tidigare forskningen verkar det som att 

skyddsfaktorerna som funnits tillgängliga har varit tillräckliga för att motverka ett avvikande 

beteende. Resultaten som denna studie har kommit fram till visar hur viktigt det är med stöd 

till de barn som har alkoholmissbrukande föräldrar. Även om barnen inte blir exponerade för 

missbruket i stor utsträckning, visar ändå resultaten att alla barn som på ett eller annat sätt blir 

exponerade för ett alkoholmissbruk, blir negativt påverkade. Det är därför viktigt att förstå 

vilken hjälp barnen behöver och att det finns resurser för stöd och hjälp till barn med föräldrar 

som missbrukar alkohol.   

Något som är intressant är att även om respondenterna har haft många skyddsfaktorer 

tillhands har alla ändå blivit påverkade på ett övervägande negativt sätt. Det som kan 

diskuteras här är att om tillgången till skyddfaktorerna inte existerat, så kanske 

respondenterna varit betydligt mer normbrytande än idag. Någon hade kanske varit kriminell, 

någon hade kanske varit drogberoende och någon hade kanske själv varit alkoholmissbrukare. 

Skyddsfaktorerna funkar som en slags ”kudde”, barnen påverkas på ett negativt sätt, men i 

vilken grad de påverkas beror på hur många och hur effektiva skyddfaktorer barnen har till 

hands.  

Förförståelsen jag haft kan självklart ha avspeglat sig i mina resultat, men jag har hela tiden 

försökt vara reflektiv för att undvika färgning av resultaten. Alkoholism är något man skäms 

över och det sker ofta bakom stängda dörrar. För att hjälpa barn som blir utsatta för 
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alkoholism är det viktigt att skolor och andra organisationer jobbar aktivt för att förebygga 

psykisk ohälsa och andra negativa effekter av alkoholismen.  

5.1 Framtida forskning 

Denna uppsats riktar sig till att undersöka hur barn påverkas av att växa upp med 

alkoholiserade föräldrar. Inför framtida forskning kan det därför vara intressant att undersöka 

andra aspekter än de som undersökts i denna studie. Det kan vara intressant att undersöka hur 

könet spelar in i hur barnet påverkas av alkoholism. Där kan forskarna titta på vilket kön 

barnet har samt vilket kön föräldern har, och vilken betydelse detta har för konsekvenserna för 

barnet. Det kan även vara intressant att undersöka om syskon har blivit påverkade på samma 

sätt, eftersom syskon ofta har en likadan uppväxt. Även här kan man jämföra om könet spelar 

in, och man kan även titta på åldersaspekten. Hur gammal barnet var när föräldern utvecklade 

alkoholproblem kan spela in på vilken effekt det senare får på barnet. Vilken plats barnet har i 

syskonskaran, kan även de ha betydelse för hur barnet påverkas. Det skulle även behövas 

forskning om vilka effekter olika insatser har för barnen. Med hjälp av en sådan forskning kan 

man få reda på vilken insats som fungerar som mest effektivt. Då kan man på ett bättre sätt 

hjälpa både med att förebygga, men också med att hjälpa de barn som utvecklat problem. Det 

skulle även behövas forskas vidare om hur man i ett tidigt stadie kan fånga upp de barn som 

far illa, på grund av att en eller båda föräldrarna har alkoholmissbruk. 

Barn som mår dåligt kan ibland vara svåra att upptäcka då beteendet av, barn som har det 

jobbigt hemma och barn som har till exempel ADHD, kan likna varandra. Det är därför viktigt 

att ta reda på de underliggande orsakerna till beteendet och inte bara ”anta” att det handlar om 

ADHD eftersom man visar upp de symtomen. Det är alltså viktigt med en grundläggande 

utredning av barnen, innan man sätter en diagnos. Detta kan göra det möjligt att fånga upp 

dessa barn tidigt. Mycket ligger på skolans ansvar eftersom det är skolan som kan upptäcka 

dessa barn på ett tidigt stadie. För att skolan ska ha möjlighet till detta behövs det bl.a. 

utbildade lärare, mer lärare och mindre klasser. Det är därför viktigt att man forskar vidare om 

detta ämne eftersom inget barn ska behöva må dåligt.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev: 

Jag heter Emma Paldanius och studerar Socialpsykologi C vid Umeå Universitet. För att få 

min kandidatexamen ska jag skriva en C-uppsats med ett valfritt ämne. Jag har valt att skriva 

om barn som har växt upp med alkoholiserade föräldrar, och hur de påverkar dem som vuxna.  

Jag har valt att använda mig av intervjuer för att utföra min studie. Intervjun beräknas ta 30-

60 min. Deltagandet i studien är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst. Hela 

intervjun kommer att spelas in på band för att förenkla analysen. Intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt, det innebär att intervjun kommer att avidentifieras för din 

anonymitet.  

Efter att uppsatsen har blivit godkänd kommer allt material att förstöras (inspelningar och 

anteckningar). 

 

Emma Paldanius                         Handledare:   Ulrika Schmauch  

Umeå Universitet                           Umeå Universitet 

070-2263386        090-7865288 

empan-j@hotmail.com                ulrika.schmauch@soc.umu.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide: 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad jobbar du med? 

Har du några syskon? 

Vilken/vilka av dina föräldrar har/har haft alkoholproblem? 

Hur länge har hen haft alkoholproblem? 

Hur gammal var du när du förstod att hen hade alkoholproblem? 

Kan du berätta lite om din barndom? Då tänker jag lite om hur du upplevde det att ha en/flera 

alkoholiserade föräldrar? 

Behöve du ta mycket ansvar hemma? 

Hur känner du att det har påverkat dig? (nutid, dåtid) 

Har du fått någon lärdom av att växa upp med en alkoholiserad förälder? Har det enbart varit 

negativt? (om negativt) 

Anser du att du har fått problem av att växa upp med en alkoholiserad förälder? 

- Handlar det om psykiska problem eller är det andra typer av problem? 

- Har du sökt hjälp för dem  problemen? 

Om problem, har det påverkat dina relationer senare i livet? 

Tror du att dina syskon har blivit påverkade på liknande sätt som dig, av att ha en 

alkoholiserad förälder?  

Har din mamma/pappa fortfarande alkoholproblem? 

-påverkar det dig fortfarande? 

 


