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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att få ökad kunskap och förståelse om hur en förälders 

alkoholmissbruk kan påverka relationen mellan det vuxna barnet och föräldern. Vi ville även 

se om det fanns könsskillnader gällande detta. Vi har genomfört en intervjuundersökning med 

fyra kvinnor och fyra män. Intervjuerna har tolkats efter hermeneutiska principer och de 

teoretiska utgångspunkterna var Bowlbys anknytningsteori och Antonovskys KASAM. 

Resultatet visar att flertalet av respondenterna kände bristande tillit till vuxna och avstängande 

känslor var vanligt förekommande under respondenternas uppväxt. Vi fann fyra skillnader 

mellan männen och kvinnorna i studien. Den tydligaste var att kvinnorna flyttade hemifrån i 

tonåren medan männen var i tjugoårsåldern. Männen hade mamman som anknytningsperson, 

medan kvinnorna fann tryggheten hos syskonen. Det var enbart kvinnor som uppgav att de 

idag har skamkänslor. Hur förälderns alkoholmissbruk påverkat relationen mellan det vuxna 

barnet och föräldern idag varierade starkt mellan respondenterna. 

  

 

Nyckelord: Vuxna barn till alkoholister, dysfunktionella familjer, relationer, rolltagning.  

 

 

 



 

 

Förord 

Härmed vill vi ta tillfället i akt att tacka de personer som varit delaktiga i vår uppsats. Först 

och främst vill vi rikta ett stort tack till alla våra respondenter som öppet och samarbetsvilligt 

delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Vi tackar Er för att vi fått ta del av Er 

livsvärld och därmed möjliggjort vår uppsats. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Anna-Lena Almqvist som varit till stor hjälp och utgjort ett 

enormt stöd för oss. Vi vill tacka för alla värdefulla synpunkter och råd vi fått under 

skrivandets gång. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, stöttning och inspiration. 
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Petra Johnsson och Petra Nordkvist 
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1. Inledning 

Statens folkhälsoinstitut genomförde år 2008 en rapport på uppdrag av Regeringen där det 

framkommer att problem med alkohol är avsevärt vanligare än problem med narkotika bland 

Sveriges befolkning. Således gäller detta även bland föräldrar och enligt resultatet från 

enkäten Hälsa på lika villkor från den Nationella folkhälsoenkäten lever omkring 20 procent 

av alla barn i Sverige med en vuxen som konsumerar stora mängder alkohol. Detta betyder att 

det är många barn som växer upp i en familj där det förekommer alkoholmissbruk och det är 

sällan barnen uppmärksammas. Istället fokuseras det på den vuxne och hur dennes livskvalitet 

försämras, men att det är känslomässigt påfrestande att växa upp med en alkoholmissbrukande 

föräldrar har visat sig påtagligt i intervjuer med barn som idag är vuxna barn.
1
 

 

Våren 2007 fick ”fallet Louise” stor uppmärksamhet i svenska medier. Louise var en ung 

flicka som under många år tvingats bo med sin psykiskt sjuka och missbrukande pappa. 

Louise misshandlades och utsattes för grova övergrepp av sin pappa. Trots flertalet 

anmälningar från polis, skola och grannar valde socialtjänsten i Vetlanda att inte agera.
2
 Detta 

var en av anledningarna till att Stockholm stad förra året beslutade om en granskning av 

stadsdelsnämndernas hantering av de anmälningar som rör misstänkta missförhållande när det 

gäller barn och unga. Revisorerna som genomförde granskningen var efteråt mycket kritiska, 

bland annat visade det sig att det var stora skillnader mellan stadsdelarna vad gällde de 

anmälningar som inte ledde till någon utredning. I en stadsdel var det endast 17 % av 

anmälningarna som ledde till en utredning medan det i en annan stadsdel var 75 % av 

anmälningarna som ledde till en utredning.
3
 

 

Forskare och behandlare är idag överens om hur viktigt det är att uppmärksamma barn till 

vuxna med alkoholmissbruk. De menar att det kan vara mycket påfrestande för barnet under 

uppväxten då en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol. I många fall är inte omgivningen 

medveten om problematiken i familjen och detta medför att barnen får leva med deras 

förtvivlan, bekymmer och problem alltför länge ensamma utan att få någon hjälp. Därför är 

det viktigt att synliggöra dessa barn eftersom de utgör en relativt stor grupp i samhället. I 

Sverige beräknas cirka 175 000 – 200 000 barn leva med en förälder med alkoholmissbruk. 

                                                 
1
 Statens folkhälsoinstitut. (2008) Barn i familjer med alkohol- och drogproblem- omfattning och analys. 

2
 Hernadi, A. (2007) Louise tvingades bo med sin missbrukande pappa – socialen ingrep aldrig. Svenska 

Dagbladet 11 April.  
3
 By, U. (2009) Hård kritik mot socialtjänsten. Dagens Nyheter 29 Januari. 
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Dessa barn får hela eller delar av sin uppväxt präglad av förälderns alkoholmissbruk vilket 

ökar risken för att barnet ska utveckla psykiska problem.
4
 

 

Avsikten med denna intervjustudie är att belysa de eventuella konsekvenser missbruket kan få 

för barnen som vuxit upp med alkoholproblematik inom familjen. Vi tar i uppsatsen endast 

del av det vuxna barnets berättelse om upplevelsen av att ha vuxit upp med en 

alkoholmissbrukande förälder och hur detta kan ha påverkat deras relation idag. Avsikten är 

att resultatet från studien ska leda till ökad kunskap och förståelse om hur ett alkoholmissbruk 

kan påverka det vuxna barnets relation till sin alkoholmissbrukande förälder.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att få ökad kunskap och förståelse om hur en förälders 

alkoholmissbruk kan påverka relationen mellan det vuxna barnet och föräldern. Vi vill även 

se om det finns könsskillnader när det gäller detta. 

 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

1. Vilka likheter och skillnader finns i det vuxna barnets upplevelse av förälderns 

alkoholmissbruk?  

2. Hur upplever det vuxna barnet sig som vuxen ha påverkats socialt av förälderns 

alkoholmissbruk? 

3. Hur har förälderns alkoholmissbruk påverkat relationen till det vuxna barnet idag? 

4. Finns det skillnader mellan män och kvinnor i upplevelsen av att vara ett vuxet barn 

till en alkoholmissbrukande förälder? 

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa vår målgrupp till individer som är mellan 20 och 45 år och som vuxit 

upp med en biologisk förälder som missbrukat alkohol. Den nedre åldersgränsen har gjorts för 

att individen anses som vuxen då denne fyllt 18 år och troligtvis flyttat hemifrån. Den övre 

åldersgränsen har vi för att individerna kan tänkas ha en tydligare minnesbild om de inte 

passerat medelåldern. I vår studie har våra respondenter, som är fyra män och fyra kvinnor, 

själva identifierat sig som vuxna barn till en alkoholmissbrukande förälder och det är även 

respondenterna som definierat sin förälder som alkoholmissbrukare.  

                                                 
4
 Hansen, F A. (1995) Barn i familjer med missbruksproblem. Lund: Studentlitteratur. 
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1.3 Begreppsdefinition 

Vi har valt att definiera fyra relevanta begrepp som berör vår studie. Detta för att förtydliga 

begreppens mening och innebörd i vår studie. 

 

Vuxna barn 

Inom tolvstegsrörelsen, som kallas Minnesotamodellen, finns flertalet självhjälpsgrupper. AA 

(Anonyma Alkoholister) är en grupp för individer med eget alkoholmissbruk. Al-Anon är för 

anhöriga och vänner till individen med missbruksproblematik och Ala-teen är för tonåringar 

och barn som behöver stöd. Slutligen finns en grupp med namnet ACoA (Adult Children of 

Alcoholics). I denna grupp träffas vuxna barn till alkoholmissbrukande föräldrar och vuxna 

barn från andra dysfunktionella hem.
5
 Vår definiering av vuxna barn i denna studie är barn till 

alkoholmissbrukande föräldrar som nått en ålder över 18 år. 

Dysfunktionell  

Dysfunktion är en medicinsk term som innebär att ett organ har en störd och/eller rubbad 

funktion.
6
 Vi använder oss av ordet dysfunktionell när vi redogör för familjer där det 

förekommer missbruk, inkonsekventa föräldrar, skilsmässa, separation, bråk samt fysiska -, 

psykiska och sexuella övergrepp. 

Alkoholmissbruk 

Det finns många definitioner av alkoholmissbruk. Det som sjukvården använder sig av är 

DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4:e versionen) för att utröna 

om missbruk föreligger. För att detta ska föreligga ska en eller flera kriterier vara uppfyllt, 

upprepat eller varaktigt under en och samma tolvmånadersperiod: 

 

1. Upprepad droganvändning som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 

skyldigheter i skola, arbete eller hem. 

2. Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada. 

3. Upprepade kontakter med rättvisan. 

4. Fortsatt användning trots pågående eller återkommande sociala problem.
7
 

 

                                                 
5
 Johansson, K. & Wirbing, P. (2006) Riskbruk och missbruk. Stockholm: Natur och Kultur. 

6
 Nationalencyklopedin, 2009.  

7
 Heilig, M. (2004) Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur, s. 28. 
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Vi har i denna uppsats inte använt oss av DSM IV:s definition av alkoholmissbruk eftersom 

det inte är vår målgrupp som själva missbrukat alkohol utan deras föräldrar.  Därför har vi valt 

att utgå från det vuxna barnets upplevelse och deras definition av förälderns alkoholmissbruk.  

1.4 Disposition 

Vår studie är indelad i bakgrund, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, metod, resultat 

och analys. Efter detta följer en diskussion där våra slutsatser ingår. 

 

Under rubriken bakgrund presenteras underlag till vår studie som en introducering till ämnet. 

Därefter redovisas tidigare forskning inom vårt aktuella område för att därefter presentera 

våra teoretiska utgångspunkter som är KASAM (känsla av sammanhang) och 

anknytningsteorin. I avsnittet om metod motiveras vald metod och ansats, vår egen 

förförståelse, hur vi gått tillväga med urval och datainsamling, de etiska principerna samt en 

redogörelse för validitet och reliabilitet. Detta avslutas med ett avsnitt om vårt val av 

analysmetod. 

 

I kapitlet analys och resultat presenterar vi inledningsvis vårt datamaterial. Därefter 

presenteras vår empiriska undersökning och kopplas till valda teoretiska utgångspunkter samt 

tidigare forskning. Detta efterföljs av en avslutande diskussion där resultatet kopplas ihop 

med studiens ursprungliga syfte och frågeställningar. 

2. Bakgrund 

Vår bakgrund syftar till att först beskriva ett barns rättigheter i samhället utifrån FN:s 

konvention om barns rättigheter. Vi beskriver vad konventionen innehåller samt vad som bör 

ske om dessa rättigheter inte infrias. Därefter ger vi en historisk överblick kring Sveriges 

alkoholhistoria.  

2.1 Ett barns rättigheter  

För det nyfödda barnet utgör familjen trygghet och är den fasta punkten i tillvaron. Det är 

familjen som är grunden och som lär barnet samhällets sociala normer och koder. Under 

uppväxten lär sig barnet vad som är rätt och fel, skapar förebilder, formar sin självkänsla och 

självbild och så vidare. Familjen är samhällets minsta sociala institution och alla individer 

tillhör alltid sin familj på ett eller annat sätt. En frisk och funktionell familj kan ett barn 
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lösgöra sig ifrån och alltid komma tillbaka till. Det är svårare att frigöra sig från en trasig och 

dysfunktionell familj, eftersom ärren alltid kommer att finnas kvar, även om såren läker.
8
  

 

År 1989 antog Förenta Nationerna, FN, Konventionen om barnets rättigheter för att stärka 

barnens situation. Grundtanken med konventionen var principen om barnets bästa och att alla 

barn är fullvärdiga människor med rättigheter som måste respekteras. Med barn avses i 

konventionen alla individer under 18 år om inte myndighetsåldern är lägre i landet. 

Grundtanken barnets bästa kan deduceras ur två elementära tankar; den första är att barn har 

fullt och lika människovärde som en vuxen och den andra är att om barnet ska kunna känna 

fullt människovärde behöver de särskilt stöd eftersom de är mer sårbara. Med värde menas att 

ett barn ska ha sina rättigheter oavsett kön, hudfärg, nationalitet, religion, politisk eller annan 

åskådning. Barn ska inte heller diskrimineras i relation till andra barn. Enligt principen om 

barnets bästa så ska barnen prioriteras i samhället och det står även i konventionen att staterna 

bör ”sätta in det yttersta av sina tillgängliga resurser för att säkerställa ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter för barnen”.
9
 

 

I konventionen finns det stadganden mot barnmisshandel och enligt dessa är det staternas 

skyldighet att vidta åtgärder ”mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande” även då det sker 

inom familjen.
10

 Enligt konventionen ska barn skyddas från olaglig användning av narkotika 

men det står inte uttryckt hur problem med alkohol ska hanteras. Myndigheterna är skyldiga 

att vidta åtgärder för att skydda barn från fysiska och psykiska övergrepp och om det är 

nödvändigt kan barnet behöva skiljas från sin familj. Då sådant är aktuellt ska både barnets 

och föräldrarnas uppfattningar tas i beaktning. När föräldrarna eller vårdnadshavarna inte kan 

ta hand om sitt barn på ett adekvat sätt är socialnämnden skyldig att ingripa. Till en början ska 

de frivilliga åtgärderna ses över och sättas in, vilket innebär att åtgärderna ska accepteras av 

föräldrarna och barnet (om barnet är över 15 år). Om de frivilliga åtgärderna inte är 

tillräckliga är socialnämnden skyldig att ta till tvångsåtgärder enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU). Denna tvångsåtgärd bör tas till då det råder så 

allvarliga brister i omsorgen av barnet att det riskerar att bli ”bestående fara för barnets hälsa 

                                                 
8
 Mattzon, P. (2007) Leva med beroende. Halmstad: Bulls Graphics. 

9
 Wahlström & Widstrand. (1991) Barnets rättigheter och samhällets skyldigheter- Lagar och regler. Borås: 

Centraltryckeriet. 
10

 Ibid. 
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eller utveckling”.
11

 För att ett barn ska kunna omhändertas enligt LVU är det ett av två 

kriterier som ska uppfyllas i enlighet med § 2 och 3 i lagrummet. § 2 beskriver att ett barn 

som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel i hemmet samt brister i omsorgen, vilket 

nämns ovan, skall omhändertas. Enligt § 3 kan ett barn omhändertas om denne utsätter sin 

hälsa eller utveckling för fara. Detta kan vara kriminella handlingar, användning av olagliga 

substanser samt annat socialt nedbrytande beteende.
12

 

2.2 Alkoholhistorik 

Att nyttja alkohol är en gammal sed som är känd sedan flera årtusenden tillbaka. Under 1500-

talet hade nordens invånare endast tillgång till mjöd som ersattes av öl i och med åkerbrukets 

införande. Alkohol nyttjades i stora mängder och redan under medeltiden infördes beskattning 

av importerad alkohol. När brännvinet började tillverkas tillades en restriktion för att denna 

form av alkohol endast fick användas för tillverkning av svartkrut. Denna inskränkning togs 

sedan bort för att istället ersättas med en skatteskyldighet för det som varje individ brände 

själv. Denna skatteskyldighet bidrog till en god inkomst för staten. Under 1700-talet blev 

bränningen av alkohol en stor angelägenhet i Sverige på grund av allt fylleri och slagsmål det 

orsakade, men eftersom staten hade en dålig ekonomi och behövde pengarna fick bränningen 

fortsätta. Under den senare delen av detta århundrade började krogar öppna för distribuering 

av alkohol. I Stockholm fanns på 1790- talet omkring 700 stycken krogar och antalet invånare 

under denna tid var 70 000.
13

  

 

År 1830 började nykterhetsförordningar anordnas i Stockholm som innebar måttligt drickande 

och i Falun bildades ett kommunalt systembolag. I slutet av 1800-talet bildades den första 

nykterhetsorganisationen i Göteborg som fick namnet IOGT-NTO. Under den tiden 

kontrollerades utskänkningen av alkohol och drycken fick endast serveras på anvisade ställen. 

I början av 1900-talet var det en strejk i Sverige som bidrog till att alkoholförbud infördes. 

Detta blev en positiv tid och funderingar kring ett totalförbud började föras på tal, men istället 

för ett totalförbud infördes motbok vilket innebar individuell ransonering. Varje hushåll fick 

en bok och tilldelningen var fyra liter sprit per månad. Motboken infördes år 1919 och togs 

bort år 1955.
14

 År 1965 infördes mellanölet som såldes i både livsmedelsbutiker och 

                                                 
11

 Wahlström & Widstrand, 1991.  
12

 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
13

 Leissner, T. (1997) Alkohol. Ett psykosocialt, beteende och samhällsvetenskapligt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. 
14

 Ibid.  
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systembolaget och några år senare tillkom bestämmelser om åldersgräns vid inköp. Denna 

alkoholform blev en favorit hos många ungdomar och resulterade i ökad fylla och bråk. 

Mellanölet blev inte långvarigt ute i livsmedelsaffärerna utan togs bort tio år senare.
15

 

 

I Sverige har alkoholkonsumtion ökat kraftigt de senaste 30 åren. En förklaring till detta kan 

vara den ökade tillgängligheten i samhället och den mängd alkohol svensken får köpa med sig 

hem från utlandsresor. Det är idag allt fler pubar, krogar och restauranger som har 

utskänkningstillstånd och på 30 år har denna siffra tredubblats.
16

 Systembolaget införde 

lördagsöppet på prov i sex butiker i Sverige under år 2000. Ett år senare infördes lördagsöppet 

på samtliga systembolag i landet.
17

 

3. Tidigare forskning 

Vårt sökande efter relevanta artiklar har skett genom flertalet databaser. Vi har endast funnit 

kvantitativa artiklar och litteraturstudier som berör vårt ämne. Det har varit svårt att hitta 

artiklar som direkt tangerar relationen mellan det vuxna barnet och den alkoholmissbrukande 

föräldern idag. Vi har valt att dela in tidigare forskning i tre teman som behandlar 

familjesystem, rolltagning inom familjen samt självkänsla. 

3.1 Familjesystem 

I en dysfunktionell familj där alkoholmissbruk råder bildas system precis som i funktionella 

familjer. Saatcioglu m.fl. gjorde en litteraturstudie rörande alkoholmissbruk inom familjen 

och kom fram till att då en individ i familjesystemet missbrukar påverkas alla 

familjemedlemmar. Studien visade även att det var vanligt förekommande att barn till 

missbrukande föräldrar utvecklade ett eget missbruk. Saatcioglu m.fl. menar att det råder fyra 

olika familjesystem och att det är missbruket som styr familjens organisation och 

välbefinnande. Dessa faser menar Saatcioglu är grundläggande för hur familjestrukturen ser 

ut. Det första systemet benämns som det ”funktionella familjesystemet” där en person 

missbrukar alkohol och där de övriga familjemedlemmarna är fokuserade på alkohol i 

generell mening. Alla i familjen vet sina uppgifter i hemmet och stämningen är fredlig, det 

vill säga, minimala konflikter råder. Den person som missbrukar alkohol håller sig mest 

utanför hemmet vid alkoholintag. I den andra fasen uppkommer det ”komplicerade 

                                                 
15

 Mattzon, 2007.  
16

 Ibid. 
17

 Vinguiden (2002) Historien om systembolaget. 
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familjesystemet” där missbruket börjar uppdagas och de övriga familjemedlemmarnas 

beteende börjar likna den som missbrukar alkohol. Konflikter inom familjen trappas upp och 

fysiska, känslomässiga och personliga problem intensifieras. Hela familjens energi fokuseras 

på alkoholen.  Det tredje stadiet benämns som ”den ofullständiga familjen” och bygger på 

relationsmässig instabilitet både inom familjen och mot övrigt umgänge. Tidigare var familjen 

en fungerande enhet men är nu blockerad av alkoholen. I det sista stadiet är hela 

familjesystemet ur funktion och många som missbrukar alkohol i detta stadium förlorar sin 

familj och en känsla av utanförskap kan uppkomma.
18

 

 

Windle betonar föräldrarnas roll i familjesystemet som en viktig faktor för barnets utveckling 

och anpassning. Även Windle har gjort en litteraturstudie och resultatet i hans studie visade på 

att barnet under uppväxten påverkas av psykologiska, biologiska och sociokulturella faktorer. 

Föräldrar som missbrukar alkohol kan påverka barnets utveckling och anpassning genom ett 

försvagat föräldraskap. Inom familjen kan missbruk orsaka inkonsekvens och oberäknelighet i 

förälderns beteende. Föräldrarna kan ge dubbla budskap och skapa instabilitet i relationer 

mellan föräldern och barnet. Föräldern visar även en lägre nivå av omvårdnad och 

känslomässig tillgänglighet för barnet, vilket Windle betonar kan leda till att även barnet tar 

till alkohol för att döva sin smärta. Barnet kan även påverkas känslomässigt av förälderns 

otillgänglighet.
19

  

 

Woititz menar att många vuxna barn till alkoholister sällan vet hur ett familjeliv bör levas. 

Missbruket är ofta en stor hemlighet som barnet bär med sig under uppväxten i den 

dysfunktionella familjen. De får gissa sig till vad ett ”rätt” uppförande är och härma det 

beteendet, vilket gör att de inombords kan känna sig förvirrade. Det kan bero på att barnet 

saknar ramar för hur det är att leva i ett funktionellt hem.
20

 Saatcioglu m.fl. menar att 

alkoholismen skadar familjestrukturen och stör familjens organisation. Ekonomiska, 

psykologiska, känslomässiga och fysiska konsekvenser medför att familjen tappar kontrollen 

över situationen och att alkoholen styr familjens liv.
21

 Detta beskriver även Schroeder och 

Kelley som menar att när en förälder missbrukar alkohol är sammanhållningen inom familjen 

sämre och de är mer konfliktbenägna. Schroeder och Kelley har gjort en kvantitativ studie där 

                                                 
18

 Saatcioglu, O., Erim, R., & Cakmak, D. (2006) Role of family in alcohol and substance abuse. Psychiatry and 

Clinical Neurosciences, vol 60, sid 125-132. 
19

 Windle, M. (1996) Effect of parental drinking. Alcohol Health & Research World, vol 20, nr 3, sid 181-185. 
20

 Woititz, J G. (2002) Vuxna barn till alkoholister. Södertälje: Fingraf AB. 
21

 Saatcioglu m.fl. 2006.  
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universitetsstudenter som definierade sig som ACoA och icke – ACoA ingick. Resultatet 

påvisade att ACoA hade större svårigheter än icke – ACoA att förändra deras tankemönster 

och att deras föräldrar även var mindre uttrycksfulla vad gällde känslor. Studien visade även 

att barnen behövde hjälp med att reglera sitt beteende som de erhållit genom upplevelser i sin 

hemmiljö.
22

  

 

Windle skriver att ju mer alkohol som brukas desto svagare blir äktenskapet och relationerna 

inom familjen. När en förälder missbrukar kan det leda till ekonomiska svårigheter i 

familjesystemet samt konflikter inom familjen. Alkohol och konflikter i hemmet ökar även 

risken för våld. Många barn som växer upp under dessa förhållanden ser sin situation som 

funktionell eftersom de inte vet något annat sätt att leva sina liv. De handlingar och beteenden 

som dessa barn lär sig genom deras socialisationsprocess kan följa med i vuxen ålder.
23

 

Walker och Lee har gjort en litteraturstudie om barn i familjer där missbruk förekommer och 

vikten av att ha betydelsefulla personer omkring sig. Resultatet visade på att syskon som vuxit 

upp i hem där missbruk förekom utvecklade ett starkare sampel mellan varandra än syskon 

som växer upp i ett hem där missbruk inte förekom. Det har även visats att dessa syskon söker 

stöd hos varandra under hela deras livslängd och att de hellre interagerar med varandra än 

med utomstående eller deras föräldrar.
24

 

 

Det finns barn som växer upp i en dysfunktionell familj som utstrålar styrka och kraft. 

Beskow menar att det finns barn till alkoholmissbrukande föräldrar som inte påverkas i 

samma utsträckning som andra barn. De kallar sig själva och av andra för maskrosbarn där 

blomman symboliserar slagkraft och uthållighet. Maskrosor livnär sig i både varma och kalla 

klimat och hittar alltid nya vägar för att blomma. Beskow definierar maskrosbarn: 

 

… att som barn ha vuxit upp i ett hem som präglas av föräldrar som på grund av missbruk 

och/eller allvarlig psykisk störning under långa perioder inte har kunnat ta hand om sig själva, 

ännu mindre fungera som föräldrar för sina barn. Att som vuxen vara psykiskt frisk och ej 

missbrukande, och kapabel att ta hand om sig själv och eventuella barn, att kunna kvalificera sig 

                                                 
22

 Schroeder, V M. & Kelley, M L. (2008) The influence of family factors on the executive functioning of adult 

children of alcoholics in college. Family Relations, vol 57, sid 404-414.  
23

 Windle, 1996.  
24

 Walker, J P. & Lee, R E. (1998) Uncovering strengths of children of alcoholic parents. Contemporary Family 

Therapy, vol 20, nr 4, sid 521-538.  
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för ett arbete- och behålla det, och ha förmågan att etablera nära relationer- och behålla dem- med 

såväl vänner som med det motsatta könet.
25

 

 

Goldberg menar att barn som växer upp i en ofördelaktig hemmiljö löper större risk för att 

hamna i en avvikarkarriär, men att det inte är helt avgörande för barnets framtid. Det kan tyda 

på att maskrosbarnen har skyddsfaktorer som bygger på individ-, familje- och samhälleliga 

faktorer. Individfaktorerna kan till exempel innebära ett lugnare temperament och att barnet är 

mer utåtriktat och socialt. Familjefaktorerna utgörs av att barnet känner en god 

sammanhållning med exempelvis syskon eller någon annan släkting och de samhälleliga 

faktorerna syftar på att någon vuxen från skolan eller förskolan tar sig an barnet.
26

 

 

Maskrosbarnen har en styrka som gör att de kan hantera och lösa vardagen och litar på att de 

själva klarar av det. Tilltron och tilliten till dem själva är grunden för maskrosbarnens insikt 

om dem själva. Den egna tilliten ökar tryggheten inombords och även om ärren finns kvar hos 

dessa vuxna barn så har de en motståndskraft, precis som en maskros. Under uppväxten var 

deras överlevnad det mest centrala och som vuxna barn måste de lära sig förmågan att leva, 

stå upp för sitt liv och sina rättigheter.
27

 

3.2 Roller 

I det familjesystem som finns i ett hem där alkoholmissbruk råder intar medlemmarna ofta 

olika roller. De delas in i fyra olika roller; hjälten, syndabocken, tapetblomman och maskoten. 

Rollerna kan benämnas vid olika namn, men betydelsen är densamma. Alford skriver att dessa 

roller intas för att medlemmarna i den dysfunktionella familjen känslomässigt ska kunna 

överleva vardagen. De fyra roller har särskiljande egenskaper som ger uppfattningar om hur 

individen ser på världen och det har visat sig att egenskaperna följer med barnet ändå upp i 

vuxen ålder. Det har gjorts mycket lite forskning för att utforska dessa roller samt bekräfta att 

rollerna existerar.
28

 Veronie och Fruhestorfer genomförde en kvantitativ retrospektiv studie 

med 300 barn som respondenter. Barnens föräldrar var alkoholmissbrukare och befann sig 

under behandling på en klinik. De deltagande respondenterna hade olika positioner i 

syskonskaran. Veronie och Fruhestorfers resultat visade på att de fyra olika rollerna kan intas 

för att underlätta för barnet att stå emot de krav och förväntningar som finns både inom och 

                                                 
25

 Cronström-Beskow, S. (1996) Dansa med träben. Stockholm: Mareld. s. 16, 17. 
26

 Goldberg, T. (2005) Samhället i narkotikan. Borgå: WS Bookwell AB. 
27

 Cronström-Beskow, 1996. 
28

 Alford, K M. (1998) Family roles, alcoholism and family function. Journal of Mental Health Counseling, vol 

20, nr 3, sid 250-261. 
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utom familjesystemet.
29

 Alford gjorde en kvantitativ studie där respondenterna var 

universitetsstudenter. Efter att ha besvarat ett formulär delades respondenterna in i tre 

grupper: ACoA, dysfunktionell familj och normal familj. Det gjordes en jämförelse i 

rollidentifikationen mellan ACoA–gruppen och de andra två grupperna och resultatet 

påvisade ingen skillnad.  Alford beskriver hjälterollen som högpresterande, kontrollerande 

och de vill gärna ha struktur i sitt liv och ordnar det efter bästa förmåga. Ett annat utmärkande 

drag är att de ofta är perfektionister.
30

 Veronie och Fruhestorfer menar vidare att barn som 

intar hjälterollen är kompetenta och ställer gärna upp för andra, trots att de känner sig 

otillräckliga. De har även tendens till att skuldbelägga sig själv och har stora krav på sig själv 

att vara självständig och inte be om hjälp från andra i deras omgivning.
31

 

 

Syndabocken beskrivs som rebellen som visar sin ilska. Barnet är utagerande och får ofta 

problem i skolan och med andra myndigheter.
32

 Syndabocken är trotsig och är det barn som 

opponerar sig mot allt och alla. Dessa handlingar är ofta ett skäl för att selektera bort 

uppmärksamheten från föräldrarnas missbruk så att fokus ligger på syndabocken. Detta barn 

får ofta skulden för den dåliga stämning som råder inom hemmet och barnet löper stor risk för 

att utveckla asociala - och/eller destruktiva beteenden. Tapetblomman är ett ensamt barn som 

är blygt, försiktigt och känsligt. Tapetblommor drar sig ofta bort från familjen och är den roll 

som är mest osynlig. Dessa barn utvecklar i allmänhet mindre social kompetens, men väger 

upp detta med sin fantasi.  De mest utmärkande dragen för rollen som maskot är att barnet är 

humoristiskt, busigt och uppmärksamhetssökande. Maskoten använder sin humor när tankar, 

känslor eller situationer blir för obehagliga och är den individ som vill att alla människor 

runtomkring dem ska må bra. Det gör att maskoten visar stor medkänsla för deras 

omgivning.
33

 

 

Veronie och Fruhestorfer menar att dessa roller intas för att beteendemässigt hantera de 

känslor som uppkommer. Det kan handla om ilska, rädsla, skam, osäkerhet, förvirring, skuld, 

bitterhet, ensamhet och maktlöshet. Det har i studier visats att de barn som är äldst inom 

familjen har en tendens att ta rollen som hjälte och detta grundar sig i dess beskyddarroll mot 

sina syskon samt att de är det barn som har mest utvecklade färdigheter. Om det finns flera 
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 Veronie, L. & Fruehstorfer, D B. (2001) Gender, Birth Order and family Role Identification among Adult 
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30
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syskon är det vanligt att ett barn intar en syndabocksroll för att väga upp balansen mot rollen 

som hjälte. Rollerna som maskot och tapetblomman är inte lika diskuterade som de andra två, 

men tenderar att intas av de yngre i syskonskaran.
34

 

 

Woititz menar att en svårighet som kan följa med upp i vuxen ålder är att knyta an till nära 

relationer. Under sin uppväxt har barnet kanske inte fått möjlighet att uppleva en sund relation 

och har levt i ett sammanhang där det förekommer dubbla budskap. Dessa faktorer kan ha gett 

upphov till att de vuxna barnen är rädda för att bli övergivna, sårade och avvisade. Detta har 

till följd att de kan ha svårt för att lita på andra människor. En annan faktor är ogillandet av 

förändringar som barnet inte har kontroll över. Barnet tar ofta ett stort ansvar under sin 

uppväxt och har byggt deras liv i en egen fantasivärld. När det förekommer förändringar i 

vuxen ålder kan det bli svårt för individen just på grund av känslan att tappa kontrollen över 

en situation. Vuxna barn kan upplevas som kontrollerande, ha ett fast tankemönster och sakna 

spontanitet i vardagslivet. Det vuxna barnet söker ständigt godkännande och bekräftelse. 

Deras behov av kärlek kan grunda sig i uppväxtens inkonsekvens där signaler från de 

signifikante andre (föräldrarna) gav dubbla budskap. Det kan ha lett till att dessa individer har 

svårt att ta emot bekräftelse, vilket kan bottna i individernas låga självkänsla. Känslan av att 

vara annorlunda är påtaglig under hela uppväxten och de kan ha svårt att tro att de kan bli 

accepterade för den de är. Lojalitetsaspekten är hög och hör oftast ihop med osäkerhet och 

rädsla. Av lojalitet kan det vuxna barnet stanna kvar i ett partnerförhållande trots att relationen 

inte är sund eller hållbar. Detta kan kopplas ihop med rädslan för förändringar och att inte 

riktigt veta vad som är bra eller dåligt. Detta kan medföra att de väljer det säkra före det 

osäkra.
35

 

3.3 Självkänsla 

Både Rangarajan och Kelley samt Pulakos studier visar att barn som vuxit upp i ett hem där 

missbruk förekommit har en lägre självkänsla och en större tendens att nedvärdera sig själv i 

större omfattning än barn som vuxit upp i en funktionell familj. Rangarajan och Kelley har 

genomfört en kvantitativ studie där de undersökte det vuxna barnets upplevelse av hur 

familjemiljön och kommunikationen inom familjen under uppväxten kan ha påverkat 

självkänslan. Resultatet påvisade att en alkoholmissbrukande förälder har ett ignorerande 

beteende gentemot barnen och det skadar i förlängningen barnets självkänsla och självbild. 

                                                 
34
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När en eller båda föräldrarna missbrukar har det visat sig att barnet får mindre positiva ord, 

respekt samt mindre utrymme för att uttrycka sina egna känslor. Det innebär att i den 

dysfunktionella familjen kan kommunikationen mellan medlemmarna vara sämre och barnen 

kan tvingas ljuga om vad som försiggår inom hemmet för att bevara hemligheten inom 

familjen. Barnen är instruerade av sina föräldrar att de inte får prata med andra i omgivningen. 

I familjer där kommunikation ingår i uppfostran utvecklas barnets förmåga att förstå och 

känna igen egna och andras känslor. Barnen uppmuntras att uttrycka sina egna idéer. 

Motsatsen till detta är där barnen inte uppmuntras att prata om sina känslor och idéer utan det 

är föräldrarnas åsikter och idéer som råder inom familjen. I familjer där detta förekommer och 

barnen försöker att diskutera sina känslor möts de ofta av straff eller möjligtvis av att bli 

ignorerade. Detta påverkar i förlängningen självkänslan.
36

  

 

Pulakos har gjort en kvantitativ studie om sambandet mellan att ha vuxit upp i en 

dysfunktionell familj och att ha skam- och skuldkänslor som vuxen.  Respondenterna var 

psykologistuderande och majoriteten var kvinnor. Resultatet stödjer hypotesen att barn som 

växer upp i dysfunktionella familjer har mer skamkänslor som vuxen, än barn som inte växer 

upp i en dysfunktionell familj. Pulakos studie visar att dessa barn har upplevt mindre 

sammanhållning och fick i mindre utsträckning möjlighet att uttrycka sina känslor. Det har i 

förlängningen gett upphov till depressioner och ätstörningar.  Pulakos menar att skamkänslor 

är en stor nackdel för en individs psykiska hälsa då den återspeglar individens självkänsla.
37

  

 

Hall och Webster har gjort en litteraturstudie om hur svårt det kan vara för barn som vuxit upp 

i ett dysfunktionellt hem att ändra sitt beteende – och tankemönster.  Deras resultat menade på 

att ju mer kännedom och förståelse som finns om barnens anpassnings- och 

återhämtningssvårigheter, desto lättare är det att ge dem individuell och adekvat hjälp. De 

menar vidare att det är viktigt att se till möjligheterna och inte svårigheterna. Hall och 

Webster anser att uppväxten i en dysfunktionell familj ökar individens sårbarhet, vilket kan 

leda till problem senare i livet. De betonar dock att inte alla barn påverkas av sin uppväxt 

senare i livet, men att det utgör en riskfaktor. Flera studier har påvisat att det finns vissa regler 

inom en familj där missbruk förekommer. Den första regeln innebär att inte prata om vad som 

                                                 
36
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sker hemma. Det är en familjehemlighet som ska stanna inom hemmets väggar där inga 

obehöriga ska få insyn. Det är heller inte lämpligt att uttrycka sina känslor inför familjen och 

det som individen gör räknas inte vara gott nog. En individ beräknas hela tiden sträva efter 

perfektion. Om något inom familjen sker är det ofta barnet som tar på sig skulden för 

händelsen vilket präglas i barnets uppfattning om sig själv. Barnen lär sig att inte vara 

egoistiska och att undvika konflikter. Konflikter skapar oro och många undviker eller flyr bort 

från dessa situationer. Barn som växer upp under dessa förhållanden kan ha svårt att lita på 

människor eftersom de har ett begränsat beteendemönster.
38

 

 

Harter har gjort en litteraturstudie om ACoAs psykosociala anpassningsproblematik. 

Resultatet påvisade att ACoA har flera negativa riskfaktorer såsom ångest, depression, 

kontrollbehov och låg självkänsla. Harter menar att barnens låga självkänsla kännetecknas av 

att de är beroende av bekräftelse och godkännande av andra. De strävar efter att hela tiden 

vara omtyckta av andra och har ett stort kontrollbehov både på sig själv och på sin omgivning. 

De kan uppleva sig annorlunda och mindre värd gentemot andra individer och de kan vara 

rädda för förändringar som de inte har kontroll över.
39

 Hall och Webster menar att 

skuldkänslan hos barnet ofta ligger vid att de tror att de bär ansvaret till att föräldern 

missbrukar alkohol. Ibland kan föräldern ge barnet skuldkänslor genom att verbalt uttrycka 

detta för barnet.
40

 

Woititz menar att det vuxna barnet ofta utsattes för kritik och skuldsatte sig själv för 

problemen som fanns inom familjen under sin uppväxt. Denna självkritik har gjort att vuxna 

barn lätt dömer sig själva. Den låga självkänslan kan bygga på det som skedde under 

uppväxten och som finns med i dess medvetande. Detta kan relateras till att de som vuxna 

kanske aldrig kan leva upp till de förväntningar och krav de har på sig själva för att de hela 

tiden höjer kraven. Ett annat kännetecken som är vanligt bland vuxna barn till missbrukare är 

att de har svårt att ha roligt och att de tar sig själva på för stort allvar. Det spontana barnet kan 

därmed ha försvunnit och detta speglar sig i hur barnet blir som vuxen.
41
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen beskriver bland annat familjesystem som delas upp i fyra faser där 

missbruket styr familjens organisation och välbefinnande. Alkoholkonsumtionens 

konsekvenser är ett mått på i vilken fas familjen befinner sig. Alkoholmissbruk hos föräldern 

kan skapa inkonsekvens och oberäknelighet, vilket kan resultera i dubbla budskap till barnet. 

Alkoholmissbruket kan orsaka sämre sammanhållning inom familjen, mer konflikter samt 

föranleda ökad våldsbenägenhet. I dessa familjesystem har det i tidigare studier framkommit 

starka band mellan syskon och att dessa söker stöd hos varandra. I familjesystem intar 

medlemmarna roller för att känslomässigt överleva sin vardag och dessa benämns som 

hjälten, syndabocken, tapetblomman samt maskoten. Rollerna har vissa unika särskiljande 

egenskaper som ger uppfattningar om hur en individ ser på världen. Det har visat sig att dessa 

egenskaper även kan följa med upp i vuxen ålder. Barn som vuxit upp i ett hem där missbruk 

förekommit har ofta en lägre självkänsla och större tendens att nedvärdera sig själv i större 

omfattning än barn som växer upp i funktionella hem. Barnen fick mindre positiva ord, 

respekt samt mindre utrymme för att uttrycka sina känslor. Barnen känner även i större 

omfattning skuld- och skamkänslor och lever ofta i ett hem där många regler ska efterföljas. 

En anledning till det kan vara att inte missbruket ska avslöjas utan vara en familjehemlighet. 

Det finns barn som växer upp i en dysfunktionell familj som utstrålar styrka och kraft och 

som inte påverkas i samma utsträckning som andra barn. De kallar sig själva och av andra för 

maskrosbarn där blomman symboliserar slagkraft och uthållighet. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Sociologer beskriver människan som en social varelse. Inom den symboliska interaktionismen 

talar Mead om vår socialisationsprocess och betydelsen av den signifikante och 

generaliserande andre som i förlängningen skapar en individs medvetna identitet. Relaterat till 

detta beskriver den franske sociologen Bourdieu olika typer av kapital där vårt sociala kapital 

är tillgångar i form av släktrelationer och personkontakter. Bourdieus kapitalarter och 

socialisationsprocessen formar en individs habitus som erhålls i sociala miljöer. Dessa teorier 

skulle kunna passa vårt syfte, men vi har valt att använda oss av Bowlbys anknytningsteori 

och Antonovskys teori KASAM. Dessa utgör en god utgångspunkt för vårt syfte då dessa 

behandlar barnets anknytning till sin alkoholmissbrukande förälder eller andra vuxna för att 

sedan urskilja hur uppväxten påverkat individens KASAM utifrån de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
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4.1 Anknytningsteorin 

Anknytningsteorins förgrundsfigur är den engelske psykoanalytikern Bowlby (1907-1990).  

Bowlby hade vid ett flertal gånger samarbete med en kvinnlig doktor i psykologi vid namn 

Ainsworth (1913-1999). De träffades första gången kring ett forskningsprojekt där båda var 

intresserade av att få ta del av vad som styr små barns utveckling mot hälsa - ohälsa. Ur 

Bowlby och Ainsworths samarbete växte grundstenarna till anknytningsteorin fram som är 

anknytning, arbetsmodeller, tillgänglighet och trygg bas. Efter Bowlbys död blev Ainsworth 

anknytningsteorins förgrundsfigur. Anknytningsteorins huvudsakliga syfte är att studera 

människans nära relationer samt att fördjupa sig i den process som sker mellan ett barn och 

dess närmaste vårdare. Bowlby kallar detta för primär vårdgivare och som vanligtvis är 

modern eller ett moderssubstitut där båda finner tillfredställelse och glädje att kunna utvecklas 

och upprätthålla sin relation.
42

  

 

Anknytningen mellan barnet och dess primära vårdgivare bygger på en rad faktorer. Dels ska 

relationen ha en varaktighet och vara riktad mot en specifik individ. Denna individ är inte 

utbytbar och innehar känslomässig relevans för individen. Relationen kännetecknas av att 

båda individerna söker varandras närhet och känner obehag när en ofrivillig separation sker 

dem emellan. Den sista faktorn är att den som är anknuten söker trygghet, tröst och beskydd 

hos sin anknytningsperson.
43

 Den sista faktorn är den som gör att relationen blir just en 

anknytningsrelation. Barnet söker anknytning och vårdgivaren ger omvårdnad. Anknytningen 

innebär att en individ når eller behåller närhet till någon annan identifierad individ som 

uppfattas klara världen bättre.
44

 Om en individ får den tröst och beskydd som han/hon 

behöver kallas anknytningen trygg. Får individen inte sina behov tillgodosedda kallas 

anknytningen otrygg. Enligt Bowlby skapar spädbarn mentala representationer, det vill säga, 

inre arbetsmodeller om verkligheten. Dessa skapas genom erfarenheter med 

anknytningspersonen och ger modeller av andra och av självet. Modellerna baseras på hur 

anknytningspersonen behandlar och uppmärksammar barnets behov. Barnet införskaffar sig 

erfarenheter om vem anknytningspersonen är, var han finns och var han kan förväntas vara 

när barnet behöver honom/henne. I förlängningen får barnet erfarenhet av 

anknytningspersonens tillgänglighet och om denne kommer att finnas där i olika situationer 
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och hur barnet blir accepterat, vilket leder till ett utvecklande av självet.
45

 Relaterat till detta 

finns vissa anknytningsbeteenden som barnet tillskaffar sig. Det är beteenden som barnet tar 

till för att få den närhet som denne har behov av. Det kan handla om gråt, ilska eller att klänga 

på föräldern.
46

 

4.1.1 Anknytning hos spädbarn 

Det nyfödda barnet vet inte vem eller vilka personer som kommer blir deras 

anknytningspersoner. De använder sig av alla deras sinnen för att lära sig att känna igen sina 

föräldrar och den omgivande världen. Spädbarnet är dock i beroendeställning till föräldrarna 

för sin överlevnads skull och när barnet är mellan åtta veckor till nio månader sker 

förändringar. Barnet har lärt sig att ett skrik leder till det resultat de vill ha och när barnet vill 

ha sina behov tillgodosedda riktar de uppmärksamheten mot sina föräldrar. När barnet börjar 

ta sig fram på egen hand reglerar de avståndet till föräldrarna. Barnet använder föräldrarna 

som en trygg bas varifrån det egna forskandet av omvärlden sker och föräldrarna är en trygg 

bas att återvända till vid fara. I samspel med föräldrarna formas barnets 

händelsepresentationer som utgör en arbetsmodell i barnets hjärna. Genom att barnet nu börjar 

kommunicera, forska i omvärlden, bli mer sociala och vågar närma sig främlingar bildas fler 

arbetsmodeller om hur anknytningspersonen finns tillgänglig för barnet och därmed finner 

balansen mellan trygg och otrygg bas.
47

 

 

Det görs en skillnad mellan att knyta an till en person och anknytningens kvalitet. Under 

barnets första år utvecklas relationer till vårdnadshavare. Den närhet som finns mellan 

vårdnadshavaren och barnet gör att en anknytning mellan dem utvecklas. Det betyder inte att 

anknytningen är god eftersom närheten kan bestå av misshandel eller andra former av 

övergrepp. Det är bara barnet som hoppat mellan olika famnar som inte bildar någon 

anknytning och en trygg bas. Barnets anknytning till föräldern bygger på erfarenheter kring 

dess interaktionshistoria. Det innebär att när barnet förväntar sig en trygg bas visas 

anknytningsmönstret tydligast utifrån hur föräldern tar sig an barnets förväntningar.
48
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4.1.2 Anknytning från förskoleåldern till tonåren 

När barnet har kommit upp i fyraårsåldern har de lärt sig att den relation som finns med 

föräldern inte behöver vara lika fysisk i samma utsträckning som tidigare. Barnen tar mer 

ansvar för anknytningsrelationen till föräldern. Därmed inte sagt att närheten inte är viktig 

men den ersätts med andra relationer såsom vänner. Skulle något hända aktiveras 

anknytningssystemet och barnet söker sig tillbaka till dennes anknytningsperson. Den fysiska 

tillgängligheten får sällskap av den psykologiska tillgängligheten som innebär att inbringa en 

känsla av förståelse och acceptans. Anknytningen i förskoleåldern (7-14 år) aktiveras då nya 

hot gör inträde i barnets liv. Eftersom barnet blir mer socialt och umgås i olika sociala 

sammanhang ökar risken för interpersonella hot och aktiverar då anknytningssystemet. När 

barnet är mellan 11-13 år inträder individualisering och frigörelse. Det innebär att tonåringen 

nu kan välja i vilka situationer han/hon vill vända sig till föräldrarna. Finns en trygg 

anknytning till föräldern och tonåringens anknytningssystem är aktiverat betyder det att 

tonåringen inte behöver söka sig till dem utan litar på sig själv. Det innebär att föräldrarna 

visar barnet tydligt att det finns en trygg bas att falla tillbaka på om behov finns. Är 

anknytningen otrygg innebär det att tonåringen inte litar på sina föräldrars förmåga att hjälpa 

honom/henne. I förlängningen kan detta leda till att tonåringens känslor blir svåra att hantera 

och kan leda till ett utagerande eller destruktivt beteende.
49

  

4.1.3 Anknytning i vuxenlivet 

Enligt Bowlby är människans anknytningssystem aktivt under hela livet. I en parrelation 

integreras anknytnings-, reproduktions- och omvårdnadssystemen. Omvårdnadssystemet 

skiljer sig från den ensidiga relationen mellan barnet och den vuxna. I en ömsesidig 

parrelation ansvarar båda för att vårda och vara en trygg bas för varandra. När en individ 

närmar sig vuxenlivet byter 80 % av dem ut deras anknytningsperson mot någon annan 

person. Bowlby menar att det kan ta upp till två år innan personen återigen känner en trygg 

bas och då med den nya personen. Vuxnas beteenden i en kärleksrelation liknar relationen 

mellan barnet och föräldern ur den aspekten att relationen först bygger på närhet, för att sedan 

övergå till återföreningsbeteenden såsom glädje över få se den andra. En annan jämförelse är 

barnet som sjunger och jollrar, vilket även den vuxna individen kan göra under 

förälskelsestadiet. En annan liknande aspekt är idealisering där barnet upplever sin primära 
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vårdgivare som starkare och klokare än dem själva. På liknande sätt beskriver den vuxne sin 

partner som unik och speciell.
50

 

 

Bowlby menar att den vuxnes erfarenheter av deras anknytningsperson har arbetsmodeller i 

huvudet som reflekterar hur den vuxne agerar i relationer. Bowlby menar vidare att de tidiga 

erfarenheterna av trygg eller otrygg bas kan utgöra en faktor av hur individen kan se på 

relationer när de blir vuxna.
51

 

4.2 KASAM 

Bowlbys anknytningsteori ger en förståelse för barnets utveckling i samspel med omvärlden 

och hur barnet har en biologisk benägenhet att främja närhet och kontakt med sina föräldrar. 

Då Antonovsky grundade begreppet KASAM inspirerades han av Bowlbys anknytningsteori. 

 

Antonovsky var en medicinsk sociolog som på 1970–talet började intressera sig för den 

salutogena forskningen. Allt började då Antonovsky analyserade resultaten från en 

undersökning där israeliska kvinnor tillfrågades om deras anpassning till klimakteriet. En 

fråga i undersökningen var om kvinnan hade varit i koncentrationsläger eller inte. Av de 

kvinnor som överlevt koncentrationsläger svarade 29 % att de hade en ganska god allmän 

hälsa. I kontrollgruppen där kvinnorna inte hade varit i koncentrationsläger svarade 51 % att 

de hade en ganska god allmän hälsa. Att kvinnorna som upplevt ett koncentrationsläger 

bedömdes ha så god psykisk hälsa fann Antonovsky så intressant att han kom att formulera 

den salutogena modellen. Det salutogena synsättet fokuserar på det friska, hälsans ursprung, 

till skillnad från det patologiska där man försöker finna förklaringar till sjukdomar. Enligt 

Antonovsky utsätts människor dagligen för stressorer och vissa människor är mer benägna än 

andra att hantera dessa. Han utvecklade begreppet känsla av sammanhang, KASAM, för att 

försöka finna svar på detta. KASAM består av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet.  Han menar vidare att alla människor har generella motståndsresurser, 

vilka är pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet, socialt stöd och liknande, för att kunna 

övervinna stressorerna och göra dem begripliga.
52
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En individ som har hög KASAM har höga värden på komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och en individ som har låg KASAM har därmed låga värden 

på komponenterna. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och 

yttre stimuli som förnuftsmässigt åtkomliga. En individ med hög begriplighet kan förutse de 

stimuli som kommer i framtiden och stimuli som kommer plötsligt kan individen ändå finna 

en begriplig förklaring till. Även tråkiga omständigheter såsom död, misslyckanden, olyckor 

kan individen hantera och förmå göra begriplig. Hanterbarhet syftar till hur individen med 

hjälp av resurser kan hantera de krav som ställs av stimuli. Dessa resurser kan vara sådana 

som individen själv förfogar över eller som andra förfogar över, det kan vara ens make/maka, 

vänner, kollegor, Gud och så vidare. Det ska vara någon som individen litar på och vet ställer 

upp. En individ med hög hanterbarhet utmålar inte sig själv till offer för omständigheterna, 

utan reder ut situationen och går sedan vidare. Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning 

individen känner att livet har en känslomässig mening. En individ med hög KASAM söker 

hitta en mening i det som sker och försöker på bästa sätt ta sig igenom en svår händelse med 

värdigheten i behåll.
53

 

4.2.1 Spädbarnsår och barndom 

Antonovsky menar att omvärlden måste vara begriplig för barnet för att denne ska kunna nå 

KASAM. Barnet blir med tiden varse om att omvärlden inte ständigt förändras, utan att en del 

företeelser är återkommande samt vad responsen blir vid ett specifikt beteende. Med detta 

menas att barnet känner igen inre och yttre stimuli och därmed blir en första del av världen 

begriplig för barnet. Det gråtande barnet kan bli bemött på ett förutsägbart sätt, men det 

behöver trots det inte vara tillfredställande. Barnet kan konsekvent få en smäll eller bara bli 

ignorerad istället för att få värme och närhet. Detta är en av de erfarenheter som barnet har 

med sig i sin känsla av meningsfullhet. Även om barnets fysiologiska behov är tillgodosedda 

så förmedlar bemötandet av kyla och likgiltighet att barnet känner sig nedvärderat. Om barnet 

istället får omtanke, värme och närhet förmedlar föräldrarna att barnet är betydelsefullt. 
54

  

 

Barnets handlingar kan få fyra olika gensvar: ignorerande, avvisande, kanaliserande eller 

uppmuntrande och accepterande. Ett negativt gensvar med bestraffning gör att barnet känner 

sig misslyckat och att det inte finns någonting som denne kan göra rätt. Ett positivt gensvar 

skapar ett balanserat mönster vilket ökar förutsättningarna för barnet att skapa en stark känsla 
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av hanterbarhet. Dock behöver barnets beteende ibland ignoreras, i en del fall kommer det att 

släckas ut med tiden, i de andra fallen där det leder till något positivt kommer den positiva 

upplevelsen att förstärkas. Detta kallar Antonovsky för belastningsbalansen.  Har föräldrarna 

stark KASAM är det troligt att även barnets livserfarenheter kommer att skapa ett starkt 

KASAM.
55

 

4.2.2 Adolescensen 

Den grund barnet har lagt till formandet av en stark KASAM under barndomen revideras 

ovillkorligt under adolescensen. Ungdomen tycker ofta att denne är för tjock eller smal, för 

lång eller kort och så vidare. Antonovsky menar att tonårstiden är en omvälvande tid och en 

känsla av att inte duga infinner sig hos många ungdomar.  När barnet blivit äldre får de fler 

informationskanaler (lärare, vänner, massmedia och så vidare) vilka kan vara motsägelsefulla 

samt att föräldrarna blir mindre viktiga i detta sammanhang. Det leder till att barnet inte 

längre känner sig säker på att världen är förutsägbar. I alla kulturer brottas ungdomar med 

problemet ”att bli någon” och att utveckla en personlighet i en social verklighet som denne 

förstår. En individ som kan hantera och bemästra sin tillvaro och på samma gång uppskatta 

denna förmåga hos sig själv har en stark känsla av meningsfullhet och begriplighet. 

Antonovsky menar dock att tonåringen endast kan nå en tillfällig KASAM som är till för att 

hantera stressorer och hälsotillstånd på kort sikt. Det är sedan i vuxen ålder som den 

långsiktiga KASAM förstärks eller försvagas och detta genom individens arbete, sociala roller 

och vänner. Antonovsky skiljer på tre kulturella huvudvägar till KASAM och det första är 

genom det komplexa och öppna samhället där en mängd legitima och realistiska val erbjuds. 

Den andra är i den integrerade kulturen eller subkulturen som till viss del är tämligen isolerad. 

Den tredje och sista vägen är den sociokulturella miljön där det är svårt att få grepp om 

tillvaron.
56

 

4.2.3 Vuxenlivet 

Antonovsky menar att det är under det tidiga vuxenlivet som individens placering på KASAM 

kontinuet blir mer definitivt. Det arbete individen har bidrar till känslan av meningsfullhet, 

speciellt då arbetet är socialt betydande. Med detta menas att arbetet skapar glädje och stolthet 

och individen får social uppskattning av verksamheten. Antonovsky menar dock att detta inte 

behöver betyda att kirurgen på ett sjukhus har en starkare känsla av meningsfullhet än vad 
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städerskan på en skola har. Ett arbete där individen själv har möjlighet att påverka 

uppgifterna, arbetsordningen och arbetstakten upplever troligen arbetet som meningsfullt. För 

känslan av hanterbarhet är upplevelser av en riktig belastningsbalans betydande. Om det är 

individen själv eller personer i dess närhet som utformat problemen, ju troligare är det att 

individen känner att denne har förmågan att hantera och lösa problemen. Det viktigaste 

problemet vad gäller hanterbarhet är överbelastning och för att komma tillrätta med det 

behövs vila och möjlighet till återhämtning. Att med jämna mellanrum erfara hur saker och 

ting hör samman och hur det okända kan förklaras på ett tillfredställande vis stärker 

individens känsla av begriplighet.
57

  

 

Ingen individ kan undvika att dennes KASAM ständigt kommer att utmanas. Den som under 

tidiga vuxenlivet utformat en stark KASAM har förmågan att aktivera de generella 

motståndsresurser som denne har tillgång till och därmed ha bättre förutsättningar för att 

hantera olika situationer och problem. Den individ som å andra sidan har en svag KASAM i 

tidigt vuxenliv kan hamna i en ond spiral. Detta eftersom den ena stressoren efter den andra 

kan komma att försvaga individens KASAM.
58

  

5. Data och metod 

Detta avsnitt presenterar vår valda metod och ansats. Vi ger en inblick i vår förförståelse kring 

studiens syfte och beskriver hur vi gått tillväga vid urval och datainsamling. Vi presenterar 

även de etiska förhållningssätt vi intagit under studiens gång och redogör för validitet och 

reliabilitet samt avslutar med vårt val av analysmetod. 

5.1 Val av metod 

Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse och kunskap för hur förälderns 

alkoholmissbruk har påverkat relationen med det vuxna barnet idag. Utifrån vårt syfte och 

frågeställningar har vi valt kvalitativ metod med intervjuer som redskap. Den kvalitativa 

metoden innebär att se människan som ett subjekt och på djupet få en ökad förståelse samt 

fånga den subjektiva upplevelsen av erfarenheter hos individer. Huvudsyftet med en kvalitativ 

metod är att få en djupare förståelse för den företeelse som ska studeras och inta ett holistiskt 

perspektiv, det vill säga, en helhetssyn på det sociala sammanhanget.
59
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Den kvalitativa metoden utgår från ett inifrånperspektiv och att kunna växla mellan att förstå 

och förklara det aktuella problemet. Ett grundläggande element i denna form av metod är 

närheten till undersökningsenheterna. En intervju, som fungerar som en öppen dialog, är det 

redskap som innebär minsta möjliga styrning och ger respondenterna mest utrymme för 

eftertanke och reflektion. Kvalitativ metod med intervjuer innebär en hög grad av flexibilitet 

och gör så att forskaren anpassar sig i intervjusituationen för att fånga upp det som 

respondenterna berättar och låta deras livsvärld styra intervjun.
60

 Eftersom vi vill ta del av 

respondentens egen upplevelse av livsvärlden motiveras intervju som redskap. 

5.2 Ansats 

För att nå syftet med vår studie och få en ökad och djupare förståelse för upplevelsen av att 

vara ett vuxet barn till en alkoholmissbrukande förälder har vi valt en hermeneutisk 

forskningsansats. Hermeneutik betyder tolkningslära och innebär en vilja att försöka förstå en 

annan människas egna upplevelser av en företeelse. Det centrala inom denna ansats är att få 

en ökad förståelse för livsvärlden och forskaren utgår från tidigare erkänd forskning för att 

förklara och tolka företeelsen. Hermeneutiken försöker även förstå och översätta sådant som 

är främmande genom att översätta det till ett lättbegripligt språk.
61

 Inom denna ansats används 

den hermeneutiska spiralen som är öppen både uppåt och nedåt. Detta för att exemplifiera att 

kunskapsprocessen växlar mellan insamling, data, analys av data samt tolkning.
62

  

5.3 Förförståelse 

Utgångspunkten i den hermeneutiska ansatsen är forskarens förförståelse som ses som en 

tillgång i den aktuella studien. Denna förförståelse grundas i författarnas egna upplevda 

erfarenheter av den studerade företeelsen.
63

 Vår egen förförståelse grundar sig på lärdomar vi 

erhållit genom upplevda erfarenheter samt genom vår utbildning. Vi båda har eller har haft 

personer med alkoholproblematik i sin närhet, vilket har påverkat valet av uppsatsämne.  

Hösten 2008 genomförde vi en fördjupningsstudie rörande vilka fysiska, psykiska och sociala 

skadeverkningar ett vuxet barn kan få efter att ha vuxit upp i ett hem där missbruk 

förekommit. Det vi kunde se var att en individs uppväxt i en familj med 

missbruksproblematik präglade individen även i vuxen ålder. Vi har även erfarenheter från 
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arbete på två olika LVM–hem, det ena för kvinnor och det andra för män. Det vi båda kunde 

se var att många av de kvinnor och män som var tvångsintagna på institutionerna kommer 

från dysfunktionella familjer där det ofta förekom alkohol- eller drogmissbruk hos en eller 

båda föräldrarna.  

5.4 Urval 

Då vår studie är riktad mot specifika frågeställningar har vi kriterier som är strategiskt 

definierade.
64

 

 

Kriterierna för urvalsgruppen var att respondenterna skulle vara hälften män och hälften 

kvinnor och vara mellan 20 och 45 år gamla samt inte ha ett aktivt missbruk. Ett annat 

kriterium för studien var att det skulle vara en av respondentens biologiska förälder som 

missbrukade alkohol, föräldern skulle fortfarande vara i livet samt enbart missbruka alkohol. 

Här uppstod dock ett missförstånd då en av respondenternas båda biologiska föräldrar 

missbrukade alkohol under uppväxten. Vi bedömer dock att detta inte har påverkat resultatet 

på ett avgörande sätt. Vi har inte tagit i beaktning om föräldern idag är aktiv eller nykter 

alkoholist. Vi har även valt att avgränsa vårt geografiska område till tio mil från vår boendeort 

på grund av tidsmässiga begränsningar.  För att få kontakt med denna urvalsgrupp sökte vi 

efter föreningar för vår målgrupp där endast e-postadress hittades. Vi sände iväg missivbrev 

till två föreningar, men utan resultat. Då denna väg blev problematisk valde vi ett 

snöbollsurval via vårt sociala nätverk. Snöbollsurval är en teknik som går ut på att en 

respondent hjälper till att hitta en annan respondent och denne i sin tur hjälper till att hitta 

ytterligare en respondent. På detta sätt rullar snöbollen vidare och blir större och större.
65

 

Ibland kan detta vara den enda möjligheten för en undersökning, vilket det blev för oss då vi 

inte fick svar från de två föreningar som vi kontaktade via e-post. Genom detta 

tillvägagångssätt fick vi kontakt med våra åtta respondenter. De respondenter som valde att 

delta i vår studie har vi ingen privat kontakt med och respondenterna uppfyllde de definierade 

kriterier vi hade för vår studie.  
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5.5 Datainsamling 

Innan vi tog kontakt med våra respondenter gjordes två testintervjuer av vår intervjuguideför 

att se om frågorna var relevanta för undersökningen.
66

 Efter den första intervjun gjordes några 

få ändringar i intervjuguiden för att öka frågornas tydlighet. Vi tog därefter kontakt med våra 

respondenter via telefon då vi bestämde tid och plats för intervjuerna. Respondenterna fick 

själva bestämma var och när intervjun skulle ske för att de skulle känna sig trygga på den 

plats där intervjun skulle äga rum. En av respondenterna ville innan intervjun ta del av 

intervjuguiden, vilket vi skickade med e-post till respondenten. De övriga sju respondenterna 

valde att inte ta del av intervjuguiden före intervjun för att intervjun skulle ske så spontant om 

möjligt. Till intervjuerna med respondenterna tog vi författare med vårt missivbrev som 

behandlar studiens syfte och de etiska principerna.
67

 Innan intervjun påbörjades läste 

respondenterna igenom missivbrevet för att ges möjlighet att ställa eventuella frågor om 

undersökningen eller andra oklarheter. Vi presenterade oss själva och berättade vilka vi var 

och hur vi ämnade gå tillväga under intervjun. 

 

Vår intervjuguide är semistrukturerad med öppna och icke-standardiserade frågor som har sin 

utgångspunkt i våra tre första frågeställningar: Vilka likheter finns i individernas upplevelse 

av förälderns alkoholmissbruk? Hur upplever sig individen som vuxen ha påverkats socialt av 

förälderns alkoholmissbruk? Hur har förälderns alkoholmissbruk påverkat relationen till det 

vuxna barnet? De enskilda intervjuerna varade mellan 30 till 50 minuter och spelades in på en 

mp3spelare efter respondenternas samtycke. Vi valde att använda oss av en mp3spelare för att 

kunna vara helt koncentrerade och fokuserade på respondenten och även få med allt 

respondenten berättade. Båda författarna närvarade vid varje enskild intervju, den ena 

författaren höll i intervjun medan den andra författaren observerade. I slutet av intervjun 

ställde den författare som observerade kompletterande frågor som var väsentliga för studien. 

Det var bestämt i förväg vem av författarna som skulle hålla i intervjun. Efter varje enskild 

intervju frågade författarna om möjligheten att vid eventuella kompletterande frågor återigen 

kontakta respondenterna, detta samtyckte samtliga respondenter till. Alla respondenter ville 

även ta del av den färdiga studien och vi lovade att skicka den färdiga uppsatsen med e-post 

till var och en av respondenterna.  
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Under våra intervjuer arbetade författarna efter den sokratiska samtalsmetoden. Det innebär 

att vi som författare ställer öppna frågor till respondenterna för att frammana deras egna 

resurser, åsikter och värderingar.
68

 Detta för att få en ökad förståelse för våra respondenters 

upplevelser samt få ut så mycket som möjligt av varje enskild intervju. Holme & Solvang 

understryker vikten av att vissa teman kan vara svåra att forska om och vara känsliga för 

respondenterna att samtala kring.
69

 I vår studie intar vi ett respektfullt och empatiskt 

förhållningssätt mot våra respondenter.  

5.6 Etiska överväganden 

Vi har vid kontakt med våra respondenter informerat dem om våra etiska förhållningssätt 

under vår studie. Vi har utgått från de fyra forskningsetiska principerna för att de är en viktig 

och betydande del i forskningsprocessen. Det första kravet är konfidentialitetskravet som 

innebär att all information om studien kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att 

alla personliga uppgifter kommer att behandlas så att ingen obehörig har möjlighet att ta del 

av studien eller vad respondenterna har berättat. När studien är avlutad kommer allt material 

att förstöras. Det andra kravet är informationskravet som innebär en förklaring av studiens 

syfte. Det tredje kravet är samtyckeskravet som innebär att respondenterna när som helst 

under studiens gång kan avbryta sitt deltagande.  Det fjärde kravet är nyttjandekravet som 

innebär att materialet endast kommer att användas för forskningssyfte.
70

 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att mäta det som studien avser att mäta och reliabiliteten innebär hur dessa 

mätningar genomförts och noggrannheten i studiens bearbetning och analys. Inom den 

kvalitativa metoden är dessa begrepp inte lika centrala som i den kvantitativa metoden. Detta 

för att vår fokus ligger i att få en ökad förståelse för den undersökta företeelsen och inte i den 

statistiska representativiteten.
71

 För att stärka validiteten i vår studie genomförde vi två 

testintervjuer med vår utarbetade intervjuguide. Detta för att ha möjlighet att korrigera 

frågorna så att de bättre passade vårt syfte och frågeställningar. De urvalskriterier vi satte upp 

för vår studie infriades av alla våra respondenter samt att varje enskild individ definierade sig 

själva som ett vuxet barn till en alkoholmissbrukande förälder. Här är vi dock medvetna om 

att en av våra respondenter inte uppfyllde kriteriet om en missbrukande biologisk förälder, 
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utan att respondentens båda biologiska föräldrar missbrukade alkohol under respondentens 

uppväxt.  

 

För att stärka reliabiliteten i studien valde vi att använda oss av en mp3 under våra intervjuer 

för att kunna vara helt koncentrerade och fokuserade på respondenten samt få med allt 

respondenten berättade. Båda författarna närvarade vid varje enskild intervju, den ena av 

författarna höll intervjun medan den andra författaren observerade och kunde i slutet av 

intervjun ställa kompletterande frågor som var väsentliga för studien. Eftersom reliabiliteten 

syftar till noggrannhet vid bearbetningen av studien har vi läst igenom varandras 

transkriberingsmaterial och meningskoncentrering för att minska risken för slumpmässiga och 

osystematiska fel. Vi har även försökt att så noggrant som möjligt redogöra för hur vi har gått 

tillväga under studiens gång. 

 

Vår strävan i studien har varit att uppnå så god validitet och reliabilitet som möjligt, vi är 

dock medvetna om att vårt val av metod med intervjuer som redskap kan innebära vissa 

brister. Vi har i våra intervjuer utgått från vår intervjuguide med öppna frågor, men vi kan ha 

ställt följdfrågor som varit ledande. Vi har även försökt att vara objektiva i våra möten med 

våra respondenter och vi är medvetna om att en intervjusituation kan uppbringa vissa 

förväntningar. Det kan innebära att respondenterna kan ha anpassat svaren till vad de tror att 

författarna förväntar sig att de ska svara eller vad de tror ska vara det korrekta svaret. 

Eftersom detta dels är en retrospektiv studie är vi medvetna om att våra respondenters 

minnesbild av deras uppväxt kan ha förändrats över tid. 

5.8 Analysmetod 

Vid vår analys av de transkriberade intervjuerna tolkade vi dessa utifrån den hermeneutiska 

tolkningsläran, vilket innebär att gå från helheten till delarna för att sedan återgå till helheten. 

Det huvudsakliga syftet med denna analys är att genom tolkning finna textens egentliga 

innebörd och klargöra dess mening.
72

  

 

Vid transkriberingen skrev vi noggrant ner de enskilt bandade intervjuerna. Detta skedde 

direkt efter att intervjuerna var genomförda. Författarna transkriberade de fyra intervjuer som 

de själva ansvarat för och läste igenom materialet ett flertal gånger för att få ett 

sammanfattande intryck av respondentens upplevelser. När detta var gjort bytte författarna 
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underlag med varandra och läste igenom de resterande fyra respondenters intervjuer för att få 

en helhet av materialet. Utifrån vårt empiriska material gjorde vi en meningskoncentrering för 

att få en bättre överblick över vårt insamlade material. Meningskoncentrering innebär att våra 

respondenters upplevelser pressas samman i kortare uttalanden och formuleras på ett mer 

koncist sätt utifrån studiens syfte.
73

 Utifrån vår meningskoncentrering framkom specifika 

teman och de mest utmärkande upplevelserna belyses i form av citat. Vår tolkning har skett 

utifrån dessa citat. 

6. Analys och resultat 

Med vårt empiriska material som grund har vi strävat efter att kategorisera respondenternas 

uttalande i teman. Våra teman är: barndomsårens dilemman, reflekterande återblickar och 

alkoholens påverkan på relationen till föräldern idag. Dessa kopplas sedan samman med den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Den empiriska grunden för 

undersökningens resultat utgörs av citaten i analysen. För att garantera respondenternas 

anonymitet i enlighet med de forskningsetiska principerna har vi valt att använda oss av de 

fingerade namnen: Anders, Bosse, Calle, Disa, Ellen, Fanny, Göran, Hanna samt Isabelle, 

Fannys dotter. Här nedan följer en kort presentation av respondenterna.  

 

Respondenterna i vår undersökning består av fyra män och fyra kvinnor som är mellan 22 och 

45 år gamla. Samtliga män och kvinnor växte upp med en missbrukande biologisk förälder, 

förutom en kvinna vars båda biologiska föräldrar missbrukade alkohol under hennes uppväxt. 

Respondenternas utbildningsnivå är övervägande gymnasium, endast en av dem har 

högskoleutbildning, en av dem har en påbörjad men inte avslutad högskoleutbildning och en 

av dem har enbart grundskoleutbildning. En av respondenterna är föräldraledig och en annan 

studerar, de övriga förvärvsarbetar som undersköterska, timvikarie inom vården, butikschef, 

lagerarbetare, personlig assistent och som behandlingsassistent. Mer än hälften av våra 

respondenter är ensamstående, ett fåtal är sambo och endast en av dem är gift. Fem av våra 

respondenter har barn och antalet varierar från ett till tre barn. 

6.1 Barndomsårens dilemman 

Det visade sig att bland våra respondenter var det fyra stycken som hade en mamma som 

missbrukade alkohol, tre som hade en pappa som missbrukade och en respondent vars båda 
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föräldrar missbrukade alkohol. Skilsmässa var en vanlig företeelse bland respondenternas 

föräldrar och endast två av respondenterna växte upp med båda sina biologiska föräldrar. 

Efter skilsmässan bodde fyra av respondenterna kvar hos sin mamma medan två av dem 

stannade kvar hos pappan. I Hannas fall hade hon inget val då mamman valde att lämna 

familjen då Hanna var tolv år, därefter hade de ingen kontakt på fyra år. Disa däremot valde 

att stanna hos sin pappa. Hon förklarade detta med orden: ” Jag har alltid bott kvar hos pappa 

för jag har alltid känt att det är han som behövt hjälp man behövde ta hand om honom… det 

var ju synd om honom så såg jag det”. Samtliga respondenters föräldrar klarade av att sköta 

sitt arbete trots missbruket, en annan likhet var att de alla förnekade sitt missbruk och 

genomgick därför inte någon behandling under barnets uppväxt. Alla våra respondenter växte 

upp med en av sina biologiska föräldrar som primär vårdgivare och i anknytningsteorin är 

grunden relationen mellan barnet och dess primära vårdgivare. I en anknytningssituation 

söker barnet trygghet, tröst och beskydd hos sin anknytningsperson och denne ger omvårdnad 

tillbaka till barnet.
74

 Flera av våra respondenter uppgav att de inte fick sina känslomässiga 

behov tillgodosedda under barndomen av sin förälder. För Disa var situationen den omvända: 

”… Det låter jättehemskt men det är mer som att jag har haft en mammaroll till honom, att 

han är mitt barn”.  

 

Samtliga respondenter utom Calle och Anders växte upp med ett eller flera syskon och 

samtliga av dem beskriver starka syskonband. En övergripande likhet var att syskonen 

beskyddade och tog hand om varandra och att det ofta var det äldsta syskonet som tog på sig 

en mer ansvarsfull roll gentemot småsyskonen. Ellen berättade: ”… jag tog på mig en 

mammaroll för mina syskon eller någon beskyddarroll. Jag försökte få dem att se så lite som 

möjligt och att de skulle hitta nån slags trygghet i mig”. Hanna beskrev syskonrelationen: ” Vi 

var fem syskon som alla var tvungna att ta hand om varandra för att överleva på någe vis… Vi 

var väldigt sammansvetsade. Blev ju med åren eftersom vi levde som vi levde”. Vi kan se att 

syskonrelationen har varit till stor hjälp i respondenternas sätt att hantera och få en 

meningsfull vardag. Detta stämmer överens med Walker och Lee´s undersökning beträffande 

starka syskonband och hur de både i barndomen och i vuxen ålder har föredragit att söka stöd 

hos varandra istället för hos vänner, släkt etcetera.
75

 Detta kan även relateras till Bowlby som 

menar att barnet tar till sig en individ som anknytningsperson vilken antas förstå världen 
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bättre än barnet. Barnet lär sig vem anknytningspersonen är, var denne finns och var denne 

förväntas vara om barnet behöver honom eller henne.
76

  

 

Fanny sade: ”… Min syster är min trygghet i livet, så är det”. Våra respondenter uppgav att de 

sällan fick uppmuntrande ord av sin förälder. Enligt Antonovsky är uppmuntran en 

förutsättning för att barnet ska kunna skapa en stark känsla av hanterbarhet. Han menar vidare 

att barn som får negativa gensvar kan känna att de aldrig kan göra någonting rätt. Samtidigt 

menar Antonovsky att ett barn ibland behöver ignoreras vid negativa beteenden och 

uppmuntras vid positiva beteenden så att det positiva förstärks. Antonovsky kallar det för 

belastningsbalansen. Respondenterna i vår studie exemplifierade inte specifika situationer där 

deras förälder hade ett ignorerande beteende men de visade heller inte motsatsen.
77

  

 

Sex av respondenterna talade om hårda och strikta regler i hemmet. Fanny berättade hur det 

kunde se ut hemma hos henne:  

 

… dom var väl ganska stränga kan jag tycka. Jag menar… det var vi som skötte all städning 

hemma och så där och gjorde man inte det så blev det ju värsta livet… då fick man ju skäll och 

så… men vi fick städa allt… tvätta… diska… allt gjorde vi. Dom tyckte att dom jobbade så då 

skulle de slippa det.  

 

Även Ellen och Hanna upplevde stränga regler i hemmet. Hanna delade med sig av sin 

upplevelse: ”… Vi fick ju stryk jämt. Som liksom vi jag visste att skorna skulle stå rätt i 

hallen för annars blev det en örfil. Man visste vilka regler som gällde och de var man tvungna 

att följa för att annars fick man stryk ”. I Calles hem såg det annorlunda ut vad gäller regler: ” 

Reglerna fanns men inte sen i tonåren för då drack hon sådana mängder att jag kunde gå ut på 

fredagen och komma hem på söndagen ”. Våra respondenters föräldrar hade varierande regler 

under respondenternas uppväxt. Bowlby utgår från barnets upplevelse av dikotomin 

trygg/otrygg. Får barnet den tröst och beskydd denne behöver är anknytningen trygg och då 

barnets behov inte blir tillgodosedda är anknytningen otrygg.
78

 Calle ansåg sig ha haft en 

trygg uppväxt och fått sina behov tillgodosedda av hans mamma. Reglerna i hemmet blev allt 

friare med tiden eftersom hans mamma hamnade djupare i sitt alkoholmissbruk. Detta 

bekräftas av Veronie och Fruehstorfers studie som visar att barn som växer upp med en eller 
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båda föräldrarna som missbrukar alkohol inte får lika mycket uppskattning och uppmuntran 

som barn som inte växer upp i en dysfunktionell familj.
79

 En skillnad vi kunnat se mellan 

männen och kvinnorna i vår studie var att kvinnorna flyttade hemifrån något tidigare än 

männen.  De fyra kvinnorna var 16 – 17 år när de av varierande anledningar flyttade 

hemifrån, medan männen var 20 – 22 år gamla.  

 

Hälften av respondenterna upplevde att föräldern blev våldsam eller elak i alkoholpåverkat 

tillstånd. Det kunde yttra sig på olika sätt. Disa berättade: ”… då var han jättefull och det 

slutade med att han stod med en köttkniv mot halsen på min syster”. Ellen skildrade vad 

hennes mamma kunde säga i påverkat tillstånd: ” Hon har kallat mig… alltså sagt till mig att 

hon önskade att jag aldrig blivit född och… att jag är en hora och såna saker”. Den andra 

hälften av respondenterna erfor att föräldern blev känslomässig och sentimental. Det kunde 

yttra sig i djupa samtal som i Anders fall: ”… började berätta om sin barndom och såna saker 

sånt han inte pratade om annars men det var samma skiva som gick varje gång”. Göran 

berättade om hur hans mamma pratade mycket om att hon älskade Göran och hans syster och 

att hon visste om att hon betett sig illa. Göran tyckte att det var jobbigt att lyssna på hans 

mamma när hon var påverkad: ” … vi kanske skulle kunna ha pratat om det under mer 

ordnade former… det var ju ganska personliga grejer en del saker”. Resultatet i vår studie 

liksom i Windle och Saatcioglu m.fl. studie tyder på att alkoholmissbruk inom familjen leder 

till att familjestrukturen rubbas. Detta föranleder att sammanhållningen i familjen försvagas 

och kan leda till schismer och våld i hemmet.
80

   

 

Bowlby gör en skillnad på att knyta an till en person och kvaliteten på anknytningen. När 

barnet växer upp utvecklas en interaktion med föräldern på grund av deras närhet till 

varandra. Detta måste inte innebära att anknytningen är god eftersom närheten kan bestå av 

övergrepp.
81

 Även Antonovsky menar att om barnet blir bemött på ett förutsägbart sätt så 

betyder inte det att det alltid är tillfredställande. Då barnet gråter kan denne ständigt bli 

besvarad med en örfil, detta blir ett förutsägbart beteende för barnet men det är inte 

tillfredställande.
82

 Hanna gav uttryck för detta: ”En örfil var lika med en kram hemma”.    
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Samtliga respondenter med undantag för Anders tyckte att det var skönt att gå till skolan, de 

beskrev skolan som ett andrum där de fick komma ifrån hemmet och det som pågick där. Tre 

av dem säger att de började skolka under högstadietiden och samtliga upplevde att de hade en 

god relation till sina vänner, såväl i skolan, av dem som gick till skolan, som på fritiden. Trots 

detta tyckte samtliga respondenter att det var generande att ta hem sina vänner. Anders sade: 

”Jag vågade aldrig ta hem kompisar utan att först ringa hem och kolla hur läget var hemma, 

alternativt gå hem och göra en förundersökning innan man tog hem den personen”. Relationen 

till vuxna var inte så god hos de flesta av våra respondenter. Fanny beskrev det såhär: ”Nej, 

alltså det är nånting som man vill hålla hemligt… det är det… det är ju liksom inom 

familjen… man vill inte att andra ska veta.” Veronie och Fruehstorfer menar att barnen 

tvingas till att ljuga eller till tystnad för att bevara familjehemligheten.
83

 Hall och Webster 

menar att det finns regler även i dysfunktionella familjer och att en av de reglerna är att inte 

prata med någon utomstående om vad som sker i hemmet. Familjehemligheten ska stanna 

innanför hemmets väggar utan inblick från obehöriga.
84

  

 

Hälften av våra respondenter hade under sin uppväxt kontakt med socialtjänsten. För Hanna 

resulterade det i att hon placerades på ett barnhem när hon var fyra år och sen i en fosterfamilj 

då hon var sju år. Båda placeringarna varade i sex månader och sedan återvände hon tillbaka 

till sin familj igen. Där bodde hon tills hon var 17 år och då placerade hon sig själv i 

fosterhem.  Då Bosse var 17 år gammal valde han att själv ta kontakt med socialtjänsten för 

att berätta om sin hemsituation. Det ledde dock aldrig till någon åtgärd från socialtjänstens 

sida. Fannys familj blev anmälda till socialtjänsten två gånger, första gången var det en nära 

släkting och andra gången var det en personal på skolan. Socialtjänsten gjorde ett föranmält 

hembesök och pratade med hela familjen samtidigt, dock vidtogs ingen åtgärd. Fanny 

berättade:  

 

Jag hade en kompis som bodde i fosterfamilj och hon flyttade hela tiden mellan familjer och jag 

var jätterädd för socialen… att jag skulle få likadant som henne. Hon fick liksom aldrig nån 

trygghet i en familj. Så därför ville jag aldrig prata med dom.  

 

Ellen hade en liknande upplevelse av att socialtjänsten gjorde ett hembesök med hela familjen 

samlad. Hon och hennes syskon hade innan besöket blivit tillsagda av mamman att tänka på 
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vad de berättade för socialtjänsten. På frågan hur Ellen tyckte att socialtjänsten hanterade 

ärendet sade Ellen:  

 

… jag tycker att socialtjänsten skötte det riktigt dåligt. Jag menar… visst de jobbade och vi hade 

massor av pengar, vi hade två bilar, fint hus… på ytan sett tror jag vi såg ut som vilken familj som 

helst. Jag menar… hade dom gjort fler hembesök, kanske fem eller tio stycken så spricker det till 

slut. De skulle aldrig kunna upprätthålla sin fasad en längre tid. 

 

För att kunna hantera vardagen stängde våra respondenter av sina känslor och pratade inte 

med någon vuxen om vad som försiggick i hemmet. Göran hade under sin uppväxt en moster 

som betydde mycket för honom och som var som en extramamma för honom. Han spenderade 

mycket tid hos henne och Göran var även helgbarn hos hans morbror och fru. Göran sade: ”… 

det har också betytt mycket. Då fick man komma bort och leva ett vanligt helgliv med en 

familj”. De andra respondenterna har inte haft möjlighet att ty sig på samma sätt till sin släkt 

eller andra vuxna. Disa berättade hur hon själv tog avstånd från sin mamma: ” Det var ju så… 

alla som har försökt klanka ner på pappa har jag vänt taggarna utåt mot”. I Fannys och Ellens 

fall var det släkten som tog avstånd från föräldrarna på grund av konflikter, vilket försvårade 

relationen mellan Fanny, Ellen och deras släktingar. Detta kan kopplas till Saatcioglu m.fl. 

som framhåller att det finns olika faser inom ett familjesystem. Vi menar att respondenterna 

och deras familjer befann sig i det som Saatcioglu m.fl. beskriver som den tredje fasen. Detta 

eftersom relationerna inom familjen hos flera av respondenterna präglades av bråk och våld 

samt att relationerna utanför familjen var instabila.  

6.2 Reflekterande återblickar  

Samtliga respondenter utom Anders antog som vuxen en specifik roll i sociala sammanhang. 

Ellen och Hanna hade en beskyddarroll som barn och har det än idag, dock säger båda att de 

har blivit mer egoistiska och värnar mer om sig själva och om deras familj. Både Ellen och 

Hanna har lärt sig att säga nej till personer i deras omgivning som de anser vara för 

energikrävande. De menar att en bra relation måste innehålla både ett givande och ett tagande 

från berörda parter. Även Bosse har en beskyddarroll gentemot vänner och syskon. Fanny och 

Göran är båda mer tillbakadragna vid nya sociala kontakter. Göran uttryckte en oro inför att 

göra bort sig och att inte vara omtyckt. Calle beskrev sig själv som lite av en pajas som kan 

anpassa sig efter det sociala sammanhang han befinner sig i. Disa är en person som tar stor 

plats i sociala sammanhang och har ett stort uppmärksamhetsbehov. Disa har ett 

kontrollbehov och hon vill vara mittpunkten som håller i alla trådar, särskilt när det gäller 
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familj och arbete. Vårt resultat visar att barn i dysfunktionella familjer ofta antar en roll, vilket 

är i enlighet med Alfords samt Veronie och Fruehstorfers studier om rolltagande.
85

 Alfords 

studie påvisade dock att vuxna barn till alkoholmissbrukande föräldrar inte antar en mer tydlig 

roll än barn som inte växer upp under sådana förhållanden. Därmed kan vi inte med säkerhet 

säga att det beror på att våra respondenter är vuxna barn som gör att de antagit olika roller. 

Det kan vara så att de skulle ha antagit dessa roller även om de inte hade vuxit upp under 

dessa omständigheter.  

 

Av våra respondenter är det enbart Hanna och Calle som uppgett att de tidigare har haft ett 

eget missbruk. Hanna är idag nykter alkoholist och Calle är drogfri sedan han genomgått en 

behandling i början av 2000- talet. Hanna beskrev: ” Jag drack för att döva min smärta och 

min ångest ”. Göran och Anders uttryckte dock en viss oro över om de själva skulle ta till 

alkoholen vid en större händelse som de inte skulle kunna hantera. De övriga fyra 

respondenterna uppgav sig inte vara oroliga över att hamna i ett alkoholmissbruk. En förälder 

som visar mindre omvårdnad och känslomässig tillgänglighet mot barnet kan leda till att 

barnet tar till alkohol för att döva sina känslor. Även förälderns inkonsekvens kan vara en 

bidragande orsak till att barnet utvecklar ett eget missbruk.
86

 Detta kan kopplas till Hanna vars 

pappa var inkonsekvent under hennes uppväxt. Hanna berättade:  

 

Han somnade ofta på soffan, skulle man väcka för att äta fick man skäll och väckte man honom 

inte fick man skäll för det. Det spelade ingen roll man visste aldrig hur man skulle bete sig och 

göra mot honom när han var full.  

 

Detta betonar även Bowlby som menar att en trygg bas är viktigt för barnets välbefinnande. 

Ett otryggt barn kan bli utagerande och få ett destruktivt beteende.
87

 Detta kan vi koppla till 

Disa som sade: ” Jag var kanske lite bråkig och stökig och hamnade i ett och annat 

slagsmål…”.  

 

Anders och Ellen uppgav att de idag har en bra självkänsla.  Anders självkänsla förbättrades 

efter att han flyttade hemifrån vid 20 års ålder och fick ett annat perspektiv på livet. Ellens 

självkänsla har förbättrats avsevärt efter att hon gått i terapi. Hannas självkänsla är låg och 

även hon går i terapi för att förbättra den. Hon sade: ” Jag vet ju att jag är mycket bättre än 
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vad jag själv tror”. Fanny, Göran och Bosse upplever sin självkänsla som varken bra eller 

dålig. Fanny beskrev: ”… det är både och kan jag tycka”.  Calle uppgav till en början att hans 

självkänsla är mycket dålig men ändrade sig sedan och uppgav att den går upp och ner: ” … 

man är nöjd med vissa grejer och mindre nöjd med andra”.  Senare i samtalet framkom det att 

en av anledningarna till Calles låga självkänsla kan vara att han är rädd för att misslyckas. 

Disa beskrev sin självkänsla som udda och berättade att hon har en ätstörning och är mycket 

viktfixerad: ”… jag har en ätstörning det har jag... så jag tycker att jag behöver gå ner i vikt 

till exempel fast jag vet att vågen säger att jag absolut inte behöver det men jag anser det”. 

Disas uttalande kan relateras till arbetsmodellerna inom anknytningsteorin. Arbetsmodellerna 

innebär att individen genom anknytningspersonens tillgänglighet skapar modeller om hur 

verkligheten är beskaffad. Modellerna bygger på hur anknytningspersonen uppmärksammar 

och behandlar barnets behov, detta skapar mallar av hur barnet ser på sig själv och andra.
88

 

 

Utifrån detta kan vi se att Disa inte har fått sina behov tillgodosedda av hennes 

anknytningsperson och därmed fått en skev kroppsuppfattning. Detta kan även relateras till 

Rangarajan och Kelleys samt Pulakos studier som visar på att barn som växer upp i en 

dysfunktionell familj har lägre självkänsla än barn som växer upp i ett funktionellt hem. 

Pulakos studie visar även att dessa barn kan ha större benägenhet för att utveckla depressioner 

och ätstörningar.
89

 

 

Sex av våra respondenter känner idag ingen skam över förälderns alkoholmissbruk. Det är 

enbart Hanna och Fanny som uppgav att de känner skam. Hanna uppgav att hon känner skam 

över att hon i vissa avseenden är lik sin far. Hon beskrev: ”… känner skuld och skam över hur 

jag själv hanterade mitt liv sen jag vart vuxen. Jag visste hur det var att växa upp i den här 

familjen och ändå utsatte jag mina egna barn för det”. Fanny beskrev sin skam: ” Jag träffar 

dem inte så ofta… men… jag skulle ju skämmas om dem… som min sambos släkt… dom 

skulle aldrig få träffa mina föräldrar för då skulle jag verkligen skämmas om dom inte kan 

bete sig”.  Hanna och Göran är de enda av respondenterna som uppgav att de idag känner 

skuld. De känner ingen skuld gentemot respektive förälders alkoholmissbruk utan mot sina 

familjemedlemmar. Hanna känner skuld mot sina barn vilket tidigare beskrivits. Göran känner 

skuld gentemot sin syster eftersom han anser att han varit en drivande kraft till att hans 

mamma har druckit. Han sade:  
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… Tjatat på henne och sånt och min syster har ju varit… tyckt det har varit jättejobbigt. Fast hon 

har varit ledsen så har man liksom bara… jo, men vi ska bara festa lite. Det är ju liksom… försökt 

övertala och såna grejer… så det är ju… så kan jag känna skuld. Just varför man betedde sig så 

fast man visste hur hon kände.  

 

De övriga sex respondenterna känner idag ingen skuld till att deras förälder missbrukade 

alkohol under deras barndom. Detta har dock förändrats över tid då både känslan av skam och 

skuld fanns hos sex av respondenterna då de fortfarande bodde med sin förälder. För Ellen har 

skuld- och skamkänslorna gentemot hennes mamma omvandlats till en annan känsla: ”… nu 

känner jag mest hat för det hon har utsatt oss för”. Disa är den enda av våra respondenter som 

uppgav att hon varken kände skam eller skuld under sin uppväxt. Calle uppgav att han inte 

kände skuld, dock fanns skamkänslorna: ”… man inte vill ha en mamma som är alkoholist det 

är ofint och sen ville jag inte att hon skulle skämma ut sig ”. Studiens resultat överensstämmer 

med Harters studie där han beskriver att barn som växer upp i hem där missbruk förekommer 

ofta bär på skuld- och skamkänslor. Barnen tar ofta på sig skulden för förälderns 

alkoholmissbruk och känner skamkänslor för hur föräldern beter sig.
90

 Det sistnämnda kan vi 

se har ett samband till vår studie då samtliga av våra respondenter inte ville ta hem vänner för 

att de skämdes över hur deras förälder betedde sig när denne var alkoholpåverkad.  

 

Flertalet av våra respondenter känner idag inga skuld- eller skamkänslor gentemot sin 

förälder. Detta anser vi kan tyda på att de har en hög känsla av begriplighet, då de idag kan 

förstå att det inte var deras fel att föräldern drack alkohol under deras uppväxt. Det kan även 

tyda på att respondenterna har en hög känsla av hanterbarhet då två av dem har tagit hjälp av 

en samtalsterapeut när de känt att de själva inte kunnat hantera situationen. De övriga av 

respondenterna har inte tagit professionell hjälp, men vänt sig till en för dem betydande och 

pålitlig person som de kunnat anförtro sig åt. Disa skiljde sig från de övriga respondenterna 

eftersom hon har en ätstörning som hon inte sökt hjälp för. Vi tolkar det som att hon inte har 

en lika hög känsla av hanterbarhet som de övriga respondenterna. 

 

Göran, Calle och Anders uppgav att de kunde knyta an till deras mammor under uppväxten, 

medan Bosse uppgav att han fick sin trygghet hos pappan där han vistades varannan helg. 

Hanna, Fanny och Ellen berättade att de fick sin trygghet hos syskonen, medan Disa fick 
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trygghet genom sina vänner. Hälften av våra respondenter har i vuxen ålder kvar den person 

de kunde knyta an till som barn. Tre av dessa respondenter sade att de idag även kan känna 

trygghet hos sin partner. Den fjärde respondenten har som vuxen även kunnat knyta an till sin 

pappa. Den andra hälften av respondenterna har i vuxen ålder en annan anknytningsperson än 

de hade som barn. Det var enbart Bosse som uppgav att han idag inte har någon 

anknytningsperson alls.  

 

Anknytningsprocessen är aktiv under en individs hela livstid. Bowlby menar att när barnet 

börjar närma sig vuxen ålder byter individen anknytningsperson. Ofta är det en partner som 

tillträder där båda ansvarar för den trygga basen. Barn som har haft en trygg bas under 

uppväxten kan lättare tillgodogöra sig friska relationer som vuxen.
91

 Flera av våra 

respondenter har som vuxen bytt anknytningsperson. Göran berättade att han idag kan prata 

med sin sambo om allt. Även Disa har en annan anknytningsperson idag. Hon uppgav att hon 

tidigare hade sina vänner som anknytningsperson. På frågan om vem som är hennes 

anknytningsperson idag svarade Disa: ” … Det är barnens pappa. Vi pratar om allt”.  

6.3 Alkoholens påverkan på relationen till föräldern idag 

Samtliga respondenter delade upplevelsen av att under sin uppväxt inte ha förtroende 

gentemot den föräldern som drack alkohol. Respondenternas föräldrar lovade vid flertalet 

tillfällen saker de inte kunde infria. Det kunde vara allt från att föräldern lovade att aldrig mer 

dricka eller dricka mindre till att inte komma iväg på planerade resor eller fotbollsmatcher. 

Idag har sex av våra respondenter fortfarande svårt med tilliten till sin förälder. Endast Bosse 

har en bra tillit till sin förälder och Göran tycker att tilliten till hans mamma växer i takt med 

hennes nykterhet. Fanny beskrev: ”… jag litar inte alls på henne och sen… jag skulle aldrig 

åka upp dit nu med Isabelle”. Denna påverkan hos respondenterna kan kopplas samman med 

Windles studie som visar att alkoholmissbruk kan skapa inkonsekvens och oförutsägbarhet 

inom en familj. Detta kan orsaka att föräldern ger dubbla budskap i vissa situationer som kan 

skapa förvirring hos barnet.
92

  

 

Det icke existerande förtroendet som våra respondenter har för sina föräldrar anser vi kan 

kopplas samman med Antonovskys känsla av begriplighet. Vi tolkar detta som att 

respondenterna kan förutse händelseförloppet om de ger sig in i förtroendefrågor med sin 
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förälder. Detta beskrev Ellen: ”… Hon kommer inte att förändras, från början trodde jag nog 

det men det gör jag inte nu”. 

 

Hälften av respondenterna uppgav att deras förälder idag är nykter alkoholist, tre av dem 

uppgav att föräldern fortfarande är aktiv i missbruket och en av dem uppgav att hon inte vet 

ifall hennes pappa är nykter eller aktiv alkoholist. Ellen och Hanna har idag ingen relation till 

sin mamma respektive pappa. Ellen förklarade varför:  

 

… Det går inte att ha en relation med en person… hon är ju oberäknelig och jag känner ingen mer 

elak människa än henne. Det går inte jag kan inte ha en relation med henne bara för att hon är min 

mamma. Det måste ge nånting jag måste ha ett utbyte, jag får inget utbyte av henne.  

 

Hanna gav sin förklaring till varför hon inte har en relation till sin pappa:  

 

Jag är fortfarande väldigt rädd för han även om jag är vuxen och inte behöver känna nånting. Det 

är inbankat i mig så det sitter där… och då bestämde jag mig att han gör bara så att jag mår dåligt 

så då behöver jag inte ha någon kontakt med honom.  

 

Calle och Bosse berättade att de idag upplever att de har en djup relation till sin förälder och 

att de kan prata om allt. Göran gav även han en liknande bild, han sade att relationen till hans 

mamma blir bättre och bättre sedan hon blivit nykter alkoholist. Anders och Disa uppgav båda 

att de har oregelbunden kontakt med deras förälder och att de mest har telefonkontakt. Anders 

berättade orsaken: ”… jag träffar inte honom när han dricker för jag låter inte mina barn gå 

igenom det som jag har gått igenom”. Disa utvecklade varför: ” … att det har något med att 

han dricker… att han inte vill att vi ska se hur mycket det är. Men den här sociala relationen 

är inte alls viktig utan han försöker vara där på det ekonomiska planet”. Disa ansåg dock att 

deras relation är bra även om den är ytlig. Fanny och hennes mamma har inte samma syn på 

relationen dem emellan: ” Mamma tycker att vi har en jättebra relation, men jag tycker inte 

det. Vi har inte samma syn på det ”.  

 

Hälften av respondenterna ansåg att förälderns alkoholmissbruk har påverkat relationen dem 

emellan på många plan. Fanny säger: ” … ja, den har förstört mycket. Som sagt, hela 

barndomen är ju borta. Det är nåt man aldrig får tillbaka och det är ju alkoholen som förstört 

det ”. Anders tror att hela hans liv hade sett annorlunda ut om fadern inte hade druckit alkohol 

under hans uppväxt. Han uppgav även att han aldrig skulle vända sig till fadern för att 
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diskutera viktigare ställningstaganden eller försätta sig i en situation där fadern är tvungen att 

avge ett löfte till Anders. Göran ansåg att moderns alkoholmissbruk har påverkat deras 

relation genom att hon har missat mycket. Han gav ett exempel: ” … Alla grejer man gjorde 

som barn som hon missade, till exempel det där med fotbollen och alla sånadära familjegrejer 

och allting. Sånt har man ju missat helt ”. Disa ansåg att faderns alkoholmissbruk har gjort att 

deras relation är ytlig och inte så djup som hon skulle önska. Calle angav att han har förståelse 

för moderns alkoholmissbruk och att det inte har påverkat deras relation. Han sade: ”… om 

inte det så älskar jag henne ännu mer för att hon tog sig ur det och att hon mår dåligt av det 

visar ju det ” .  

 

På frågan om respondenterna kan se något positivt med förälderns alkoholmissbruk under 

uppväxten svarade samtliga respondenter utom Hanna att förälderns alkohol har gjort dem 

starkare som personer. Hanna kunde inte se att faderns alkoholmissbruk har medfört något 

positivt alls. Calle menade även att det har medfört att han har fått en större förståelse för att 

individer i alla samhällsklasser kan hamna i ett missbruk.  Hanna, Fanny och Ellen som växte 

upp med våld inom familjen sade att det var det mest negativa med att deras förälder drack 

alkohol. Disa såg det ur ett annat perspektiv: ” Det låter lite skumt men det som jag tycker är 

mest negativt det är att folk inte inser vilken fin person pappa är att han inte visar världen 

det”. Bosse och Anders menade att det mest negativa var avsaknaden av samvaro inom 

familjen. Göran tyckte att det mest negativa var att det alltid skulle vara alkohol med i bilden 

vad som än skulle göras. Två av våra respondenter utvecklade själva ett eget missbruk och 

kan därför inte betraktas som maskrosbarn.
93

 Ellen ville inte se sig själv som ett maskrosbarn, 

eftersom det enligt henne innebär att hon stigmatiseras som ett offer. De övriga fem 

respondenterna ansåg sig vara maskrosbarn, de menade att de idag har ett bra liv trots 

omständigheterna under barndomen. Kopplat till Antonovsky tyder det på att våra 

respondenter har en hög känsla av meningsfullhet då de försöker finna en mening med livet 

samt att livet enligt dem själva har en känslomässig mening. Ellen som inte ville se sig själv 

som ett offer har enligt KASAM en hög känsla av hanterbarhet.
94

   

7. Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att få en ökad kunskap och förståelse om hur en förälders 

alkoholmissbruk kan påverka relationen mellan det vuxna barnet och föräldern. Vi ville även 
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se om det fanns könsskillnader när det gäller detta. Utifrån vårt syfte formulerades följande 

frågeställningar: Vilka likheter och skillnader finns i individernas upplevelse av förälderns 

alkoholmissbruk? Hur upplever individen sig som vuxen ha påverkats socialt av förälderns 

alkoholmissbruk? Hur har förälderns alkoholmissbruk påverkat relationen till det vuxna 

barnet idag? Finns det skillnader mellan män och kvinnor i upplevelsen av att vara ett vuxet 

barn till en alkoholmissbrukande förälder? Dessa frågeställningar kommer vi att besvara i 

denna diskussion. 

 

Den första frågeställningen att besvara belyser likheter och skillnader i respondenternas 

upplevelse av förälderns alkoholmissbruk. Vi kunde se fler likheter än skillnader i hur 

respondenterna upplevt förälderns alkoholmissbruk. En likhet är att ingen av respondenter 

fick alla sina känslomässiga behov tillgodosedda, såsom trygghet, beskydd och tröst. Av de 

respondenter som hade syskon så var syskonbanden starka och de beskyddade varandra. Våra 

respondenter fick sällan uppmuntran av sin förälder och hos flertalet rådde hårda och strikta 

regler i hemmet. Hälften av föräldrarna blev våldsamma vid alkoholpåverkan och den andra 

hälften blev känslomässig och sentimental. En övergripande likhet var att samtliga 

respondenter tyckte att det var generande att ta hem sina vänner trots att de ansåg att de hade 

en bra relation till sina vänner. Våra respondenter hade överlag en dålig relation till vuxna och 

dålig erfarenhet av socialtjänsten. Sju av respondenterna uppgav att de kände skam och skuld 

under sin uppväxt, men samtliga av dem uppgav samtidigt att de stängde av sina känslor för 

att kunna hantera vardagen. En annan likhet var att ingen av respondenterna hade förtroende 

för sin alkoholmissbrukande förälder.  

 

En respondent skilde sig från de övriga genom att hävda att hon varken kände skam eller 

skuld under uppväxten. Trots detta tyckte hon att det var generande att ta hem sina vänner då 

hennes pappa var påverkad. En annan skillnad var att endast en av respondenterna blev 

placerad i fosterhem trots att hälften av respondenterna hade kontakt med socialtjänsten. En 

av respondenterna tog utan framgång själv kontakt med socialtjänsten.  Detta menar vi kan ha 

påverkat respondenternas förtroende till vuxna.  

 

Den andra frågeställningen behandlar hur individen upplever sig ha påverkats socialt av 

förälderns alkoholmissbruk som vuxen. Det vi har kunnat se är att alla respondenter utom en 

upplever att de antar en roll i sociala sammanhang. Utifrån hur respondenterna har uppgett att 

de agerar i sociala sammanhang har vi analyserat detta till de roller vi nämner i den tidigare 
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forskningen. Majoriteten av respondenterna har antagit rollen som hjälte, detta för att dessa 

respondenter till deras personlighet är kontrollerande, beskyddande samt har höga krav på sig 

själva. Två av respondenterna tolkar vi som tapetblommor då de är mer tillbakadragna och 

inte vill ha en central roll i sociala sammanhang, speciellt inte med för dem okända personer. 

En av dem anser vi har antagit maskotrollen då respondenten själv upplever sig som en pajas.  

 

En annan aspekt av hur det vuxna barnet har påverkats socialt är att tre av respondenterna 

utvecklade ett destruktivt beteende. Två av respondenterna utvecklade ett eget missbruk som 

de idag har tagit sig ur och den tredje av dem har en ätstörning som hon säger sig att idag ha 

under kontroll och därför inte anser sig behöva professionell hjälp. Ett resultat i studien som 

vi inte anser är förvånande är att endast ett fåtal av respondenterna uppgav att de har en bra 

självkänsla. Detta menar vi kan bero på deras brist på förtroende till vuxna under uppväxten 

som i vuxen ålder har tagit sig uttryck i deras brist på tillit till andra människor. Ett intressant 

resultat i undersökningen var att flertalet av våra respondenter inte har skam- eller 

skuldkänslor idag. Detta betyder att respondenterna i vuxen ålder inte har kvar de skam- och 

skuldkänslor de hade under deras uppväxt. Kopplat till KASAM anser vi att flertalet av 

respondenterna har en hög känsla av hanterbarhet och begriplighet eftersom de idag inte har 

kvar skam- och skuldkänslorna. Vi menar att detta kan tyda på att respondenterna idag kan se 

att det inte var deras fel att föräldern drack alkohol samt att de kan hantera deras känslor på ett 

annat sätt jämfört med under uppväxten.  

 

Den tredje frågeställningen att besvara är hur förälderns alkoholmissbruk har påverkat 

relationen till det vuxna barnet. Samtliga respondenter bedömer att förälderns 

alkoholmissbruk har påverkat relationen mycket. Flertalet av dem har idag fortfarande svårt 

med tilliten till deras förälder. Det vi kan se är att relationen mellan föräldern och 

respondenten är bättre i de fall där föräldern idag är nykter alkoholist. Hur alkoholmissbruket 

har påverkat relationen mellan föräldern och det vuxna barnet varierar starkt mellan 

respondenterna. Några av dem anser att hela deras barndom är förstörd och det är något som 

aldrig går att få tillbaka, några av respondenterna menar att föräldern har missat mycket i 

vardagen såsom fotbollsmatcher, familjesammankomster etcetera. Ett fåtal av respondenterna 

har valt att inte ha kontakt med deras alkoholmissbrukande förälder i vuxen ålder på grund av 

att alkoholmissbruket har personlighetsförändrat föräldern.  

 



  42 

Den sista frågeställningen berör skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av att vara 

ett vuxet barn till en alkoholmissbrukande förälder. Vår studie har visat fyra skillnader mellan 

könen. En tydlig skillnad i beteende var dock att kvinnorna flyttade hemifrån i tonåren, medan 

samtliga män hade passerat 20 år vid flytten. Som tidigare nämnts är det endast två av 

respondenterna som idag har skamkänslor och dessa utgörs av kvinnor. En anledning till detta 

kan vara att den ena respondentens förälder fortfarande är aktiv i missbruket. Ytterligare en 

skillnad är att samtliga män uppgav att de hade sin mamma som anknytningsperson under 

uppväxten medan kvinnorna uppgav att de fann sin trygghet hos syskonen. Detta kan dock 

bero på att två av dessa män inte hade syskon som bodde i samma hushåll. Den sista 

skillnaden vi kan se mellan könen är att det idag bara är män som uppger att de känner tillit 

till deras förälder idag. En anledning till detta kan vara att båda dessa föräldrar idag är nyktra 

alkoholister och att tilliten möjligen har byggts upp sedan föräldern slutade missbruka 

alkohol.  

 

Med utgångspunkt i våra resultat kan vi göra kopplingar till ”fallet Louise” som vi beskrev i 

vår inledning. Vi ser detta som ett samhällsproblem att socialtjänsten inte tar anmälningar om 

misstänkta missförhållanden gällande barn på allvar. Vi menar att en anmälan om ett barn 

som far illa alltid borde granskas för att minimera riskerna för att barn växer upp under 

missförhållanden. I FN:s konvention om barns rättigheter finns det stadgar som säger att det 

är statens skyldighet att vidta åtgärder då ett barn utsätts för våld eller andra övergrepp. 

Därmed anser vi att samhället inte följer konventionen då de inte ingriper eller utreder vid 

misstänkta missförhållanden. De siffror som presenterades i studiens inledning finner vi 

anmärkningsvärda. I en stadsdel i Stockholm var det mindre än en femtedel av anmälningarna 

om misstänkta missförhållanden gällande barn och unga som ledde till en utredning. I en 

annan stadsdel var motsvarande siffra tre fjärdedelar. Ska det ha betydelse i vilken stadsdel 

eller kommun ett barn bor om denne ska få hjälp eller inte? Vi menar att detta inte är rimligt 

och med utgångspunkt i våra resultat kan vi se att detta förekommer även utanför Stockholm 

stad. Som vårt resultat visade fick endast en av våra respondenter hjälp av socialtjänsten under 

uppväxten, trots att fyra av respondenterna hade kontakt med dem. Denna negligering kan ha 

varit en anledning till respondenternas bristande tillit till vuxna. Barn som växer upp med 

alkoholmissbrukande föräldrar eller under andra missförhållanden bör synliggöras, som 

nämndes inledningsvis, för att de ska kunna få den hjälp från samhället som de har rätt till.  



  43 

Vi kan se fler likheter än olikheter då vi kopplar vårt resultat med den tidigare forskningen 

som vi använt. Vi anser att vårt resultat överlag stämmer överens med den tidigare 

forskningen. Några av de likheter vi kan se är bland annat i Saatcioglus m.fl. studie där det 

påvisas att hela familjen påverkas av förälderns alkoholmissbruk. Vidare menar Schroeder 

och Kelly samt Windle att alkoholmissbruk leder till mer konflikter i familjen vilket ökar 

risken för konflikter och våld. Ytterligare en likhet är de starka syskonband som Walker och 

Lee beskriver i sin studie. Rangarajan och Kelleys samt Harters undersökningar påvisade att 

barnets självkänsla och självbild skadas av uppväxten i en dysfunktionell familj. Det i vårt 

resultat som vi inte anser stämmer så väl överens med den tidigare forskningen är att endast 

två av våra respondenter idag känner skam. Pulakos menar att barn som växer upp i en 

dysfunktionell familj ofta har skamkänslor som vuxen. Då endast två av respondenter uppgav 

att de känner skam idag så anser vi att det är en olikhet gentemot Pulakos studie. De teorier vi 

valde till vår studie var anknytningsteorin och KASAM. Teorierna har kompletterat varandra 

samt utgjort analytiska verktyg för studien. Vi anser att vi har haft användning av våra teorier 

och kunnat applicera dessa på vårt resultat. De citat vi använt oss av i resultat- och 

analysdelen har vi kunnat koppla till anknytningsteorin eller KASAM. 

 

Vad gäller brister i studien är vi medvetna om att en av våra respondenters båda föräldrar 

missbrukade alkohol. Vi bedömer dock att detta inte har påverkat resultatet på ett avgörande 

sätt och ser därför inte detta som en validitetsbrist. Vi är även medvetna om att vi på grund av 

det pressade tidsschemat kan ha missat aspekter, såsom att ha tolkat våra respondenters 

uttalanden felaktigt. Vi har i vår uppsats strävat efter att vara så noggranna som möjligt under 

vår bearbetning av datamaterial samt i vårt resultat- och analysavsnitt.  

 

Vid fortsatt forskning skulle det vara intressant att även intervjua respondenternas föräldrar 

för att på så vis få ett bredare perspektiv samt ge möjlighet till en jämförande studie av 

upplevelsen av samma företeelse. En annan studie som skulle vara intressant är att jämföra 

likheter och skillnader mellan könen hos det vuxna barnet om det är mamman eller pappan 

som missbrukat alkohol under uppväxten.  
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9. Bilagor 

9.1 Missivbrev 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på missbrukarvårdsprogrammet på Mälardalens 

högskola i Eskilstuna. Vi tar examen till sommaren, men ska innan dess skriva en C-uppsats i 

vårt huvudämne sociologi.  För att genomföra vårt arbete behöver vi din hjälp i form av 

intervju där du kan dela med dig av dina upplevelser av att vara ett vuxet barn till en 

alkoholmissbrukande förälder. 

 

De personer som vår undersökning riktar sig till är personer mellan 20-45 år och som vuxit 

upp med en biologisk alkoholmissbrukande förälder och som har denna person kvar i livet. 

Det vi vill med vår uppsats är att belysa de historier och erfarenheter det vuxna barnet har. 

 

Vi vänder oss till Er med en förfrågan till medverkan i vår uppsats. Vi söker 4 män och 4 

kvinnor som växt upp med en biologisk alkoholmissbrukande förälder. Vi kommer att 

använda oss av bandspelare under intervjun som tar upp till en timme att genomföra. Var 

intervjun ska äga rum bestäms av dig som respondent. 

 

Vi lägger stor vikt vid de forskningsetiska principerna som är fyra till antalet. Det handlar 

först om informationskravet som innebär att vi innan studien förklarar vad studien går ut på 

för respondenten. Den andra principen är samtyckeskravet som betyder att respondenten som 

studien avser har rätt att bestämma över sitt eget deltagande och kan när som helst under 

studiens gång avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att allt som rör dig som 

person inte ska kunna kännas igen i den färdiga studien, dvs. vi fingerar namn, stad, arbete 

osv. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att allt material kring vår studie endast 

handhas av oss och kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga och när studien är avklarad 

kommer vi att förstöra materialet. 

 

Vid frågor och anmälan kan ni kontakta oss: 

 

Petra Johnsson 0704-99 56 19 pjn02001@student.mdh.se 

Petra Nordkvist 0704-42 04 06 pnt06001@student.mdh.se 

 

 

mailto:pjn02001@student.mdh.se
mailto:pnt06001@student.mdh.se
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9.2 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Födelseår? 

 

Civilstånd? 

 

Högst avslutade utbildning? 

 

Nuvarande sysselsättning?  

 

Öppna temafrågor  
 

1. Vilka likheter och skillnader finns i individernas upplevelse av förälderns 

alkoholmissbruk? 

 

Kan du beskriva hur din familjebild såg ut under din uppväxt? (relationer inom familjen, 

begränsningar/hämmad, uppfostran, roll inom familjen, konsekventa regler, tillit, löften) 

 

Vem i familjen var det som missbrukade alkohol? (Vad dracks, hur betedde sig din 

förälder, dina tankar och mående)  

 

Hur var din skolgång? (vänner, mobbad, mobbare, skolk, relation till lärare, kurator, 

sjuksköterska)  

 

Hur upplevde du din relation till vänner utanför skolan? 

 

Hur hanterade du känslomässigt din mamma/pappas alkoholmissbruk? (Har det förändrats 

över tid?)  

 

Fick din mamma/pappa behandling för alkoholmissbruket?(familjen, socialtjänsten) 

– Om ja, vilken form av behandling?  

– Om nej, hur kom det sig?  

 

2. Hur upplever individen sig som vuxen ha påverkats socialt av förälderns 

alkoholmissbruk?  

 

Hur upplever du dig i sociala sammanhang idag? (rolltagning, självkänsla, självbild) 

 

 Hur ser dina sociala relationer ut idag? (egen familj, vänner, arbetskamrater, någon speciell 

att knyta an till) 

 

Hur såg ditt förhållande till alkohol ut tidigare och hur ser det ut idag? 

 

Kan du se något positivt med att ha vuxit upp med en alkoholmissbrukande förälder? (Vad var 

mest negativt?)  

– Om ja, i så fall vad? 
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3. Hur har förälderns alkoholmissbruk påverkat relationen till individen? 

 

Är din mamma/pappa aktiv eller nykter alkoholist idag?  

– Om ja, hur ser din mammas/pappas alkoholmissbruk ut idag?  

 

Hur upplever du er relation idag? (regelbundenhet, förtroende, skuld, skam, öppenhet, 

ytlighet)  

 

Hur upplever du att alkoholmissbruket har påverkat er relation?  

 

Upplever du dig som ett maskrosbarn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


