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Kan ett beteende förändras? 
En kvalitativ studie av fyra kvinnor som växt upp i hem med alkoholmissbruk och 
genomgått en Vuxna Barn-behandling 

 
Abstrakt 
Syftet med studien var att öka kunskapen om och förståelsen av beteenden som vuxna barn 
till alkoholmissbrukare kan ha. Det är en kvalitativ studie där fyra kvinnor intervjuats för 
att få en beskrivning av deras erfarenheter av att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, 
hur de uppfattar att deras beteende påverkats och förändrats efter att ha genomgått en 
Vuxna Barn-behandling. En expertintervju har gjorts med en terapeut för den Vuxna Barn-
behandling som intervjupersonerna genomgått för att få reda på vad den innebär. Utifrån 
tidigare forskning och övrig empiri har vi fått fram vilka karaktäristiska beteenden ett barn 
till alkoholmissbrukare kan ha. Studien har utgått från två vetenskapsfilosofiska positioner, 
hermeneutiken och fenomenologin. Analysen har gjorts utifrån kognitiv-behavioristisk 
teori, handlingsteori samt roller som barn till alkoholmissbrukare kan använda sig av. I 
resultat och analys har vi använt meningstolkning och meningskategorisering. Studiens 
resultat var att våra intervjupersoner har påverkats negativt av sin uppväxt och fått olika 
karaktäristiska beteenden. Om det enbart är alkoholmissbruket kan vi inte säga något om. 
Vi har även fått fram att det går att förändra sin livssituation och sitt beteende trots en dålig 
uppväxt, detta utifrån en kombination av Vuxna Barn-behandling och andra former av hjälp 
och stöd. 
 
Nyckelord: barn till alkoholmissbrukare, vuxna barn till alkoholmissbrukare, Vuxna Barn-
behandling, roller, karaktäristiska beteenden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Förord 
 
Vi vill tacka våra fem intervjupersoner, detta inkluderar vår provintervju, som så öppet och 
ärligt delat med sig av sig själva och sina liv. Utan ert deltagande hade inte studien varit 
genomförbar. För att skydda er anonymitet har vi valt att ändra era namn till Sara, Frida, 
Karin och Linda. Vi vill också tack Svenne som gav oss kunskap om Vuxna Barn-
behandlingen samt vad den innebär. Slutligen vill vi ge ett tack till Petra, Kerstin, Camilla och 
vår handledare Anna-Lena Lindquist som ställt upp och läst, granskat och kommit med råd 
om hur vi kunnat förbättra studien.  
 
Sara, Frida, Karin och Linda –ni är värdefulla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

 
 

(…) jag har mått, det går väldigt upp och ner (…) 
Och det vet jag inte om, om det har påverkat, om just 
Vuxna Barn-behandlingen har påverkat mig negativt, 

det tror jag definitivt inte utan det är mer att det 
kommer upp saker och som gör att jag, det är läskigt 
att se det här, det är läskigt att höra liksom. Att höra 
nån (terapeuten) stå och säga som jag har lärt mig, 
nedlåtande saker om min familj och mina föräldrar 
liksom att sådär beter man sig inte. Du hade rätt till 
nånting annat. Sådär ska man inte som barn behöva 
leva. Jag menar jag har lärt mig också att jag haft en 
bra barndom, det är också nånting jag fått itutat, ja 
men trots allt så har du ju nog haft det ganska bra 
eller hur?! Man har ju varit intvingad att säga ja, 
man har kunnat protestera i det. Man har fått en 

möjlighet att sätta egna ord på det i tidig ålder. Det 
har jag gjort i hemlighet, skrivit små brev och lappar 

och sen bränt i rädsla av att nån ska upptäcka det. 
Och jag, stundvis har jag varit rädd att jag skulle få 

nåt straff från gud för att jag tycker som jag gör. 
  

(Frida om hur Vuxna Barn-behandlingen påverkat) 
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Inledning 
 
Vuxna barn till alkoholmissbrukare har ofta svårigheter i vuxenlivet då de inte har fått det 
stöd och den trygghet under uppväxten som ett barn behöver. Med hjälp av behandling 
tror vi att dessa svårigheter går att rätta till. Vi tycker att det är ett viktigt men försummat 
ämne. Det finns många barn i Sverige som faktiskt växer upp i familjer med 
alkoholmissbruk. I tidigare forskning har det framkommit att barn till alkoholmissbrukare 
under sin uppväxt far illa och mår psykiskt dåligt (Cork, 1985). De kan på grund av detta 
ha fått ett beteende som påverkar dem negativt i vuxen ålder i till exempel relationer till 
andra människor. Många av dem lider av psykisk ohälsa (Ruben, 2001). Det finns inte så 
mycket forskning gjord kring behandlingar för barn till alkoholmissbrukare och vuxna 
barn till alkoholmissbrukare och man vet också väldigt lite om behandlingarnas 
effektivitet (Sher, 1991). Vi vill med vår studie öka kunskapen om vuxna barn till 
alkoholmissbrukare, vilka svårigheter de kan ha på grund av sin uppväxt och hur de 
beskriver sina erfarenheter av att ha genomgått en Vuxna Barn-behandling. 
 
I Sverige är cirka 10-15 % av alla män och 5-7 % av alla kvinnor alkoholmissbrukare, 
totalt cirka 300 000. De dolda alkoholmissbrukarna, de som inte syns utåt, utgör cirka 95 
% av dessa (Johnson, 2000). Ungefär en femtedel som tas in i akutsjukvården har 
alkoholproblem och cirka 5000-7000 människor dör varje år på grund av 
alkoholrelaterade sjukdomar och skador (www.can.se). Samhällskostnaden för 
alkoholens biverkningar uppgår till cirka 100 miljarder varje år (Johnson, 2000). Antalet 
barn som växer upp i en familj med alkoholmissbruk uppgår till cirka 10-15 % eller cirka 
200 000. I varje klass i grundskolan och gymnasiet finns det 2-3 elever som lever i en 
familj med alkoholmissbruk. Mörkertalet anses dock vara stort (Myrbäck, 1998; SoS-
rapport, 1993:18). Runt varje alkoholmissbrukare finns i genomsnitt 4-5 personer som 
påverkas mer eller mindre direkt av missbruket (Arnell & Ekbom, 2002). 
 
Vi har tidigare gjort en kvalitativ studie under socionomutbildningen om hur vuxna barn 
till alkoholmissbrukare mår och hur de upplevt sin uppväxt. Förutom detta känner vi 
människor som lever eller har levt med föräldrar som missbrukar alkohol och har sett hur 
de har påverkats negativt av detta. Även under våra praktikperioder träffade vi flera 
människor som lever eller har levt i alkoholmissbrukets närhet.    
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Syfte 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om och förståelsen av beteenden som 
vuxna barn till alkoholmissbrukare kan ha. Studien skall även undersöka hur vuxna barn 
beskriver sina erfarenheter av att ha genomgått en Vuxna Barn-behandling och hur vi, 
utifrån sådana beskrivningar, kan förstå värdet av en sådan behandling. 
 
Problemformulering 
Vi anser att forskningen angående situationen för vuxna barn till alkoholmissbrukare är 
bristfällig, och det tror vi leder till att det inte finns så många behandlingsalternativ för 
den här gruppen. Däremot är forskningen kring barn till alkoholmissbrukare omfattande, 
men trots att problemet varit känt i flera decennier har barnens situation först på senare år 
börjat uppmärksammats genom att till exempel kommunerna har skapat samtalsgrupper 
för dessa barn. Trots detta förblir många av barnen obemärkta och växer upp utan att få 
hjälp. Det är dessa barn vi valt att inrikta oss på, då problemen från uppväxten följer med 
dem upp i vuxen ålder.  
 
Frågeställningar 

 Vilka beteenden kan vara karaktäristiska för barn till alkoholmissbrukare? 
 Vad är en Vuxna Barn-behandling? 
 Hur upplever fyra kvinnor som är vuxna barn till alkoholmissbrukare att deras 

beteende har påverkats av deras uppväxt och eventuellt förändrats efter att de har 
genomgått en Vuxna Barn-behandling? 

 
Avgränsningar 
Vi har valt att göra vissa avgränsningar för att kunna genomföra vår studie. En 
avgränsning är att vi enbart valt intervjupersoner som genomgått samma Vuxna Barn-
behandling för att kunna jämföra intervjupersonernas upplevelser av behandlingen. Vi 
har endast intervjuat fyra personer och fokuserat på deras beteenden. Denna avgränsning 
är gjord för att kunna nå djupare in i varje persons berättelse. Vår ursprungliga tanke var 
att intervjua två män och två kvinnor, dock var det inte möjligt, då de män som 
tillfrågades inte ville delta. Därför handlar studien enbart om kvinnor.  
 
Vi har valt att inrikta oss på barn till alkoholmissbrukare, då det är så många barn som 
växer upp i hem där det förekommer alkoholmissbruk. Det är ett dolt problem som inte 
talas så mycket om och därför vill vi lyfta fram dessa fyra vuxna barn i ljuset.  
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Centrala begrepp 
Vuxna Barn-behandling – en internatbehandling i grupp för vuxna barn till drog- och 
alkoholmissbrukare. Arbetssättet bygger på gruppsamverkan och 12-stegsmodellen, där 
deltagarna får hjälp att identifiera sin situation tillsammans med terapeut och andra som 
har liknande erfarenheter (www.alkodrog.com).  
 
Vuxna barn till alkoholmissbrukare – personer som är över 18 år och som har växt upp i 
en familj där en eller båda föräldrarna missbrukat alkohol.  
 
Alkoholmissbruk – Vi har valt att enbart definiera missbruk, då ett beroende enligt DSM-
IV (American Psychiatric Association, 1999) har gravare kriterier och vi inte är ute efter 
att diagnostisera missbrukets grad hos våra intervjupersoners föräldrar. Enligt DSM-IV 
måste ett missbruk uppfylla följande kriterier:   
A. Ett maladivt (svårartat) substansmissbruk som leder till kliniskt signifikant 
funktionsnedsättning eller lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av följande kriterier 
under en och samma tolvmånadersperiod: (1) upprepat substansbruk som leder till att 
individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet 
(2) upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada 
(3) upprepade substansrelaterade problem med rättvisan (4) fortsatt substansbruk trots 
ständiga eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller 
förstärkta av substanseffekterna (American Psychiatric Association, 1999). 
 
I uppsatsen kommer även orden alkoholist och alkoholism att förekomma i tidigare 
forskning och i intervjupersonernas citat. Vi har valt att inte ändra detta på grund av att 
det är deras ordval. 
 
Tolvstegsprogram – ett självhjälpsprogram, till exempel Al-anon (för anhöriga till 
alkoholmissbrukare), där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter, sin styrka och sitt 
hopp till varandra. Programmet utgår från Anonyma Alkoholisters (AA) tolv steg och 
traditioner. Allt i programmet är frivilligt och anonymt (Nordegren & Tunving, 1998).  
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Tidigare forskning och övrig empiri 
 
Tidigare forskning 
Under detta avsnitt tar vi upp tidigare forskning och övrig empiri av hur barn till 
alkoholmissbrukare kan ha det under sin uppväxt och hur de sedan kan må i vuxenlivet. 
Det finns en hel del forskning kring barn till alkoholmissbrukare och hur de har påverkats 
av uppväxten i en familj med alkoholmissbruk. Vi har valt att ta med en del av den 
forskning som finns för att den dels visar hur barn till alkoholmissbrukare har det under 
sin uppväxt, dels vilka olika beteenden ett vuxet barn till en alkoholmissbrukare kan ha, 
samt hur de kan må psykiskt. Däremot finns det knappt någon forskning om olika 
behandlingar/behandlingsalternativ för vuxna barn till alkoholmissbrukare. 
 
Nylander (1959) undersökte 141 familjer där fadern var alkoholist. Det var sammanlagt 
229 barn i åldrarna 4-12 år. Han hade även en kontrollgrupp där fadern inte var 
alkoholist. Nylander kom i sin forskning fram till att flera av barnen till alkoholisterna, i 
större utsträckning än kontrollgruppen, hade nervösa symtom såsom huvudvärk och 
magsmärtor. När den alkoholmissbrukande fadern stod under nykterhetsnämndens tillsyn 
var nervösa symtom hos dessa barn inte mycket vanligare än bland kontrollbarnen. I 
undersökningsgruppen ansågs 29 % vara mentalt störda, vilket kan jämföras med 
kontrollgruppen där siffran uppgick till 5 %. Även i skolan ansågs undersökningsgruppen 
ha fler problem än kontrollgruppen. Nylander kom fram till att pojkarna vände sin oro 
mer utåt än flickorna, som vände den inåt. De äldre barnen fick ofta depressioner. 
Förutom psykiska problem hade över en tredjedel även fysiska symtom. 
 
Rydelius (1981) kom i sin 20-årsuppföljning av Nylanders studie från 1959, fram till att 
det föreligger statistiskt säkerställda skillnader mellan alkoholistbarnen och 
kontrollbarnen. För att se hur dessa barn socialt anpassat sig har Rydelius studerat olika 
samhällsregister. De största skillnaderna fanns mellan alkoholistpojkarna och 
kontrollpojkarna. Alkoholistpojkarna hade oftare uppburit socialhjälp och fanns oftare 
med i kriminal- och nykterhetsregistret. De hade också gjort fler besök vid 
kroppssjukvårdskliniker och oftare sökt hjälp vid psykiatriska kliniker. Mellan 
alkoholistflickorna och kontrollflickorna fanns färre skillnader. Alkoholistflickorna hade 
oftare registrerats i socialhjälpsregistret och hade vid fler tillfällen sökt hjälp vid 
gynekologiska kliniker. Rydelius studie visar att speciellt pojkar från alkoholisthem löper 
en risk att få sociala anpassningssvårigheter i vuxen ålder och eget missbruk av alkohol 
och narkotika.  
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Cork (1985) har gjort en studie där hon intervjuade 115 barn i åldrarna 10-16 år med 
alkoholmissbrukande föräldrar. Hon kom fram till att dessa barn lever under otrygga 
familjeförhållanden, där de inte får sina emotionella behov tillfredsställda. Barnen 
upplevde inte alkoholen som det största problemet utan den disharmoni med ständiga 
bråk som fanns i familjen och föräldrarnas avvisande sätt mot dem. Även om en förälder 
inte hade alkoholproblem var hon/han upptagen av den andra förälderns alkoholmissbruk 
och kunde inte uppfylla sina barns behov. Corks viktigaste slutsatser var att barn till 
alkoholister far illa i hemmet och att det behövs mer insatser både för den alkoholiserade 
och dennes familj.  
 
Sher (1991) har gjort en kritisk bedömning av teori och forskning. Han skriver att barn 
till alkoholmissbrukare löper större risk att drabbas av alkoholmissbruk än andra barn. De 
antar olika roller i familjen under sin uppväxt och dessa fortsätter de att använda i 
vuxenlivet, vilket kan leda till skadliga psykologiska och mellanmänskliga konsekvenser. 
Försvarsmekanismer som vuxna barn till alkoholmissbrukare använder sig av är 
förnekande, överdriven kontroll, undvikande av ilska, självförebråelse och ett överdrivet 
ansvar för andra. Flera olika studier som Sher tar upp visar att barn till 
alkoholmissbrukare löper en ökad risk för negativa effekter såsom skuld, skam, 
osäkerhet, rädsla och ilska, jämfört med barn som växer upp i en familj utan 
alkoholmissbruk. Det är dock inte bevisat att det är just föräldrarnas alkoholmissbruk 
som får konsekvenser eller vilka andra faktorer som spelar in. Sher tar även upp att 
gruppterapi har visats vara effektiv för vuxna barn till alkoholmissbrukare, då de har ett 
stort stöd av varandra.  
 
Lindstein (1997) har gjort en fältbaserad närstudie på Ersta Vändpunktens barn- och 
ungdomsprogram under åren 1992-1997, som rapporterats i sex rapporter. Lindstein har 
varit deltagande observatör och följt varje åldersgrupp (6-8, 9-12 och tonårsgrupp), en 
gång i veckan under de 15 veckor gruppen hållit på. Lindstein har även utfört 
enkätstudier som omfattat cirka 300 barn och dessutom intervjuat cirka 60 barn och 
ungdomar vid två tillfällen, dels under Vändpunktstiden, dels tre år efter. Det är en 
fenomenologisk studie som anknyter till utvecklingspsykologi. Syftet med studien är att 
upptäcka, beskriva och analysera ett socialt/socialpedagogiskt arbete med barn och 
ungdomar och att bidra till kunskaps- och metodutveckling. Lindstein har i sin studie 
funnit att programmets utformning och kompetenta gruppledare, har lett till ett 
befrämjande av utveckling och grundläggande existentiell bekräftelse när det gäller att ha 
känslor och behov. Man får kunskap och förståelse om livet i en missbrukarfamilj. En av 
de förmodligen viktigaste erfarenheterna som Lindstein rapporterar är att barnen och 
tonåringarna fått lyfta av sig ”skuld- och skamoket” och känna en ny återupprättad 
värdighet. 
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Nordqvist (2004) har gjort en förstudie på Ersta Vändpunktens vuxenprogram, som 
vänder sig till anhöriga till missbrukare. Enkäter skickades ut 3, 6, 12 och 18 månader 
efter avslutat program. Av ett urval om 226 deltagare var närmare hälften barn till den 
drog- eller alkoholberoende. Studiens syfte var att få fram hur vuxna anhöriga ser på 
programmet som pågår under 16 veckor, en gång i veckan och att pröva olika teoretiska 
ansatser, (KASAM-begreppet, antidemoraliseringsteorin, teorier kring erfarenhetsbaserad 
och socialt konstruerad kunskap samt livskvalitetsbegreppet) för att se om de är möjliga 
att använda i ett bredare forskningsprojekt. Resultaten av förstudien visade att de 
tillfrågade anser att programmet har haft en mycket positiv inverkan framförallt på deras 
livssituation och livskvalitet. Nordqvist kom dock fram till att det är få som använder sig 
mer kontinuerligt av självhjälpsgrupper efter programmet, trots att de introduceras till 
dessa. 
 
Övrig empiri 
Barn som växer upp med en eller två föräldrar som missbrukar alkohol förlorar ofta sin 
barndom, då de själva får ta ansvar som en vuxen och ofta blir förälder åt sina egna 
föräldrar (Bäckman-Mosén, Möller, Omsäter & Rydén, 1984). Vanliga känslor hos barn 
till alkoholmissbrukare är skam och skuld. Barnet får skamkänslor bland annat på grund 
av att familjeproblem av denna art inte är något det pratas om i vårt samhälle. Detta leder 
till att barnen skäms för att föräldrarnas beteenden bryter mot de sociala normerna. 
Barnen tar ofta på sig skulden för problemen och konflikterna hemma. De tror ofta att det 
är deras fel att föräldern/na missbrukar alkohol. De tar ofta även på sig rollen som 
konfliktlösare (Mortensen, 1995). 
 
I familjer med alkoholmissbruk finns vissa gemensamma regler som befäster 
familjehemligheten: 

• Tala inte om det verkliga problemet 
• Lite inte på andra 
• Känn inte efter 

Barnens behov kommer ofta i andra hand, då all uppmärksamhet, även från den nyktra 
föräldern, går till alkoholmissbrukaren. Det är inte alkoholen i sig som är problemet utan 
det förändrade beteendet hos föräldern när han/hon missbrukar alkohol. Barnen växer 
även upp med svikna löften och lär sig på så sätt att inte lita på andra människor. För att 
överleva måste barnen hitta sätt att stänga av sina känslor. Denna strategi blir till slut ett 
livsmönster som det är svårt att ta sig ur, även sedan barnet blivit vuxet och lever under 
ordnade förhållanden (Pousette, 1996). Barn som växer upp i familjer med 
alkoholmissbruk påverkas på olika sätt beroende på olika faktorer, till exempel barns 
utvecklingsnivå och personlighet, när föräldern började missbruka och vem av dem som 
missbrukar, hur långt alkoholmissbruket fortskridit, hur starkt familjens nätverk är och 
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hur familjen hanterar situationen. En viktig skyddande faktor för barnet är om det finns 
en vuxen person under uppväxten som får barnet att känna sig älskad, respekterad och 
värdefull (Runqvist, 1998; Arnell & Ekbom, 2002). 
 
När alkoholmissbrukarens barn blir vuxet finns problemen ofta kvar. De har ofta en låg 
självkänsla och ett dåligt självförtroende, vilket är resultatet av att alltid ha kommit i 
andra hand. De har ett stort behov av att kontrollera, både sig själva och omgivningen, då 
detta ger dem trygghet. Under uppväxten har de ofta känt en osäkerhet över vad som ska 
hända härnäst, då de har levt i en instabil familj. De har försökt att kontrollera det de 
kunnat kontrollera för att få någon trygghet och kontinuitet i sina liv (Cermak & 
Rosenfeld, 1987). 
 
Woititz (2002, s.22-23) tar upp olika karaktärsdrag som barn och vuxna barn till 
alkoholmissbrukare kan ha: 

1. de gissar sig till vad som är normalt 
2. de har svårt att fullfölja ett projekt 
3. de ljuger när det vore lika enkelt att tala sanning 
4. de dömer sig själva utan förbarmande 
5. de har svårt att ha roligt 
6. de tar sig själva på mycket stort allvar 
7. de har problem med nära relationer – svårt med närhet, rädsla för övergivenhet 

och rädsla för att visa känslor. Rädslan för att bli övergiven kommer från att man 
inte känner sig trygg i sig själv. 

8. de överreagerar på förändringar som de inte har kontroll över 
9. de söker ständigt godkännande och bekräftelse 
10. de uppfattar sig själva som annorlunda 
11. de är extremt ansvartagande eller extremt oansvariga 
12. de är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det 
13. de är impulsiva – de har en tendens att ge sig in i situationer utan att först se 

alternativa möjligheter eller tänkbara konsekvenser. Denna impulsivitet leder till 
förvirring, självförakt och kontrollförlust. Enormt mycket tid går åt till att reda ut 
konsekvenserna av gjorda misstag.  
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Vuxna Barn-behandling 
 
Vi har funnit fem Vuxna Barn-behandlingar som riktar sig specifikt till vuxna barn till 
drog- och alkoholmissbrukare och andra dysfunktionella familjer. Det finns dock, när vi 
sökt, flera behandlingshem/behandlingsprogram för alkohol-, drog- och andra missbruk 
som har anhörigbehandling/program, men inte specifikt inriktade på vuxna barn utan till 
missbrukarnas alla anhöriga. Vi har begränsat oss till Vuxna Barn-behandlingar som 
bedrivs i internatform. 
 
För att få en bakgrund till vad det är för behandling våra fyra intervjupersoner genomgått, 
gjordes en intervju med Svenne, delägare i Alkodrog Information HB som startade 1995. 
Svenne, som är utbildad alkohol- och drogterapeut på Betty Ford Treatment center i 
USA, har tidigare arbetat med missbrukare och anhöriga till missbrukare i flera år. 
Alkodrog är ett konsult- och informationsföretag som informerar missbrukare, deras 
anhöriga, vänner och arbetskamrater samt erbjuder utbildning/information i 
anhöriggrupper, på arbetsplatser, skolor och organisationer. De erbjuder dessutom ett 
anhörigprogram en gång i veckan under femton veckor, enskilda samtal samt en Vuxna 
Barn-behandling. Svenne startade Alkodrog för att han tröttnade på att pengar, och inte 
behovet, fick styra på de behandlingshem han arbetat på. Svenne är nykter alkoholist och 
vuxet barn till alkoholmissbrukare. Han märkte efter flera års arbete med sig själv att det 
saknades något och insåg att han behövde ta itu med sin bakgrund och den uppväxt han 
haft. Svenne tyckte att det saknades behandlingar för just vuxna barn till drog- och 
alkoholmissbrukare, då dessa har en egen problematik. Hösten 2000 startade Svenne 
Anhörigprogram och Vuxna Barn-behandling, eftersom han ville dela med sig av sina 
erfarenheter och hjälpa andra vuxna barn som är i samma situation som han varit.  
 
Vuxna Barn-behandlingen, som utgår ifrån tolvstegsprogrammet och den kognitiva 
teorin, är ett fyra dagars internat som kostar 5900 kronor. Behandlingen anordnas minst 
tre gånger per år med runt åtta deltagare per gång och två ledare. Förutom Svenne arbetar 
även en kvinna, som utbildar sig till gruppledare för barn, vuxna och familjer på Ersta 
Vändpunkten, med behandlingen. Under behandlingen väcker man upp minnen och 
känslor från uppväxten genom olika aktiviteter såsom samtalsgrupper, föreläsningar, 
filmer och speglingar av varandra. Syftet med behandlingen är att deltagarna skall få 
hjälp att ”rita om kartan till livet” som de fick när de växte upp. Denna ”karta” har på 
grund av föräldrarnas alkoholmissbruk blivit felritad, vilket har gjort att det har varit svårt 
att hitta eller välja rätt väg i livet. Många vuxna barn har också lärt sig att inte prata om 
känslor, vilket de får arbeta med under behandlingen. Efter behandlingen bör man gå i ett 
självhjälpsprogram, då behandlingen bara påbörjar en förändringsprocess. De som 
kommer till behandlingen är främst kvinnor i varierande åldrar, men även en del män. De 
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kommer dit genom att de hittar Alkodrog i telefonkatalogen, på Internet, får höra om 
deras program i en självhjälpsgrupp eller genom bekanta. Svenne hoppas att vuxna barn 
och anhöriga till alkoholmissbrukare kommer fram i ljuset så att fler har möjlighet att få 
hjälp.  
 
De fyra övriga Vuxna Barn-behandlingar vi hittat arbetar även de utifrån 
Minnesotamodellen eller som det också benämns, tolvstegsprogram (Nordegren & 
Tunving, 1998). De har även behandlingar för drog- och alkoholmissbruk och andra 
missbruksproblem samt anhörigprogram. Målsättningen för dessa behandlingar/program 
är att man skall få dela med andra vad man varit med om och få träffa andra med 
liknande erfarenheter, bryta gamla mönster och hitta nya vägar som skall leda till att man 
mår bättre. De fyra Vuxna Barn-behandlingarna ser lite olika ut och varierar i tid, hur ofta 
de anordnas, antal deltagare samt i pris. Följande Vuxna Barn-behandlingar har vi funnit 
på Internet: Samverkan – gruppen på Korpberget och i Vaxholm, Alfa Rehabilitering AB 
i Uppsala, Tengelin Pedagogik i Malmö och Nämndemansgården i Malmö (se 
Internetadresser i referenslistan). 

 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Kognitiva – behavioristiska teorier 
De kognitiva och behavioristiska teorierna var från början två skilda teorier, som man på 
senare år har börjat använda tillsammans, främst inom behandling som exempelvis 
kognitiv beteendeterapi (Payne, 2002). Behaviorismen anser att man med hjälp av 
kognitiva tekniker kan förändra beteendet genom att påverka tänkandet (Helleday, Jorup 
& Wikander, 1998). 
 
Den kognitiva teorin studerar människans tänkande och den behavioristiska teorin 
människans beteende, hur det påverkas samt villkor för beteendets förändring. Inom 
kognitiv teori ses tanke, känsla och handling som nära sammanknutna. Människan ses 
som ett subjekt, som en aktiv och handlande individ. Den kognitiva teorin försöker förstå 
snarare än förklara individens tänkande. Den operanta behaviorismen ser människan som 
subjekt och en som kan se konsekvenser av sitt beteende/handlande genom tidigare 
erfarenheter av liknande situationer (Helleday et. al, 1998).  
 
Inom den kognitiva teorin ses individens tänkande och dennes kunskap som något som 
skapas i samspel mellan individens inre och dennes yttre miljö. Individen kan påverka 
sina tankar och kan därför också förändra dem. Den kognitiva teorin menar att genom att 
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förändra tänkandet kan man förändras känslomässigt, då känsla och tanke påverkar 
varandra. Det sätt vi kommer att uppfatta verkligheten på formas av tidigt införlivade 
tankemönster. Vi har tankemönster, så kallat tankeschemata, för hur vi ser på världen 
som hänger ihop med handlingar och problemstilar. Dessa mönster innefattar även hur vi 
ser på och tänker om oss själva, vilket innefattar vår självbild samt vår självkänsla. Vi 
påverkas av vår närmiljö och tar in det via våra sinnen (assimilation) och anpassar vårt 
tankemönster utifrån det (ackommodation) och förkastar det gamla tankemönstret som 
inte stämmer överens med det nya som vi tagit in (Helleday et. al, 1998; Hutchison, 
1999).  
 
På samma sätt ser behaviorismen att beteenden skapas i interaktion mellan individen och 
dennes närmiljö. Teorin utgår från att vårt beteende är inlärt och har en orsak, och är 
därför något vi kan förändra för att passa våra behov (Payne, 2002). Beteenden lärs in 
genom förstärkning, imitation och genom association till miljöbetingade stimuli (allt som 
får oss att reagera) (Hutchison, 1999). Vi imiterar olika beteenden och kombinerar sedan 
dessa olika beteenden för att skapa oss en egen identitet. Mycket av detta är av kognitiv 
karaktär, vi sätter oss in i tanken i situationer som vi observerar och funderar på hur vi 
själva skulle gå tillväga och vad det skulle leda till (Payne, 2002). Behaviorismen har 
centrala begrepp som förstärkning och bestraffning. Det finns positiv och negativ 
förstärkning. Båda är en form av belöning. Positiv förstärkning är när ett beteende 
belönas och befästs. Negativ förstärkning är när ett obehagligt stimuli förstärker 
beteendet genom att försvinna. Bestraffning är motsatsen till förstärkning och innebär 
obehag både genom att något gott försvinner eller något ont tillförs. Belöning stärker 
självkänsla och ger livslust medan bestraffning hotar denna (Helleday et. al, 1998). 
 
Handlingsteori 
Nedanstående avsnitt är taget ur Berglinds (1995) bok ”Handlingsteori och sociala 
relationer”. Enligt handlingsteorin är människan en varelse som handlar efter avsikter, 
medvetna eller omedvetna.  
 
Två centrala begrepp är att vilja och att kunna. Dessa två skiljer sig åt. Ibland så vill vi 
saker, men kan inte eller tvärtom, att vi kan saker, men inte vill. Det är inte alltid vi vet 
vad vi vill, det kan även vara så att vi inte vet om vi vill, eller att vi vet att vi vill, men 
inte hur. Vad vi kan beror på vår förmåga i förhållande till omgivningens krav, vilket 
handlingsutrymme vi har. Vad individen tror sig kunna beror på hur denne värderar sin 
egen styrka eller kompetens till omgivningen. Vad individen vill hänger ihop med hur 
positivt eller negativt denne värderar handlingsalternativen. När det gäller valet av 
handlingsalternativ finns det två dimensioner; värdedimensionen handlar om vad man vill 
medan styrkedimensionen handlar om vad man kan. Dessa dimensioner har betydelse för 
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hur vi uppfattar oss själva och andra. Hur man bemöter en annan person hänger ihop med 
hur man värderar den andre.   
 
Det finns olika hinder som begränsar handlingsutrymmet av såväl yttre (fysiska, 
institutionella, organisatoriska, andra personer), som inre (bristande förmåga, anlag, 
karaktär) slag. De inre kan både vara medvetna och omedvetna. När man stöter på dessa 
hinder väcks ofta starka känslor till liv som till exempel frustration. Denna leder i sin tur 
till ilska som vanligen riktar sig mot hindret, men individen kan även rikta ilskan mot sig 
själv. Även när individen blir utsatt för påtryckningar att handla mot sin egen vilja 
uppstår frustration. Andra människor upplevs dock inte bara som ett hinder utan kan 
hjälpa individen att nå sitt mål eller att ge tröst vid ett misslyckande. För handlandet finns 
vissa grundläggande normer beroende på situationen. Om man bryter mot dessa finns det 
risk att man får andra människor emot sig och man blir drabbad av sanktioner.  
 
Ibland gör människor dumma saker, bara för att visa att de har en egen vilja. Det finns 
även det motsatta, att inte vilja någonting alls och på så sätt bli passiv. Denna situation 
kan vara ett resultat av förtryck som kommit tidigt i livet eller som varit ovanligt hårt och 
skoningslöst. I mitten på 1970-talet (Seligman, 1976 i Berglind 1995, s.80 ff) kom en 
teori om inlärd hjälplöshet som orsak till depressioner. Man hade då kommit fram till, 
genom djurexperiment, att om man berövade djuren möjligheter att kontrollera sin 
situation så ledde det till att de blev passiva och håglösa. De uppvisade symtom av det 
slag som brukar förknippas med depression hos människor. Individen behöver ha en viss 
kontroll och känna att man kan påverka situationen, vare sig det är sant eller inte. Den 
som inte har någon känsla av kontroll eller möjlighet att påverka uppfattar sig som helt 
maktlös och handlar därefter.  
 
Roller  
Vi kommer nedan att beskriva de olika roller som ett barn eller ett vuxet barn till en 
alkoholmissbrukare kan anta. En del barn antar flera av dessa eller växlar emellan dem. 
Även de som inte är uppvuxna i familjer med alkoholmissbruk kan känna igen sig i 
rollerna. 
 
Familjehjälten – är oftast det äldsta barnet som tar på sig stort ansvar, är duktig i skolan 
och försöker göra allting rätt. Han är välorganiserad och vill ha kontroll på det han gör. 
Han respekteras av andra barn och lovordas av vuxna. Han har dock få vänner och litar 
ofta enbart på sig själv. Som vuxen är han ofta framgångsrik och det han tar sig för lyckas 
han med. Han får dock ofta ångest, är spänd och avskärmar sig från andra människor. 
Han har svårt med jämlika förhållanden, då han är van att sköta allting själv. Strävandet 
efter framgång och att hela tiden behöva kunna kontrollera sin situation tar hårt på hans 
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fysiska och psykiska krafter. De av hans barn som försöker efterlikna honom och 
misslyckas kan lätt drabbas av alkoholmissbruk (Black, 1993; Seixas & Youcha, 1990).  
 
Syndabocken – är ofta det andra barnet i familjen. Han är ofta utåtagerande och börjar 
tidigt med kriminalitet och alkohol/droger. Genom detta får han den uppmärksamhet han 
behöver, men drar även uppmärksamheten bort från familjeproblemet. Han dras ofta till 
vänner i samma ålder som har samma sorts beteende. Han missköter ofta skolan och ses 
av vuxna som ”ett hopplöst fall”. I vuxen ålder fortsätter han med sitt utåtagerande 
beteende, vilket vållar stora problem och komplicerar hans vuxna liv. Det finns stor risk 
att han ett flertal gånger hamnar i klammeri med rättvisan. Han är det av barnen som mest 
sannolikt kommer att ta livet av sig, antingen ofrivilligt eller avsiktligt (Black, 1993; 
Seixas & Youcha, 1990). 
 
Tapetblomman – är den i familjen som drar sig undan och anpassar sig efter situationen. 
Han ställer aldrig till besvär och har oftast inga åsikter. Han försöker att hålla sig borta 
från familjen och lever i sin egen värld där han förnekar att problemen i familjen finns. 
Detta kan göra att han upplevs som självisk. I skolan syns han knappt, då han nästan 
alltid är tyst och håller sig för sig själv. I vuxen ålder har han en personlighet som är torr 
och utan glädje. Han fortsätter att anpassa sig efter andra, vilket skapar ett 
självförnekande som lätt kan leda till depressioner. Han skaffar sig dock uppmärksamhet 
genom att få sjukdomar som astma och allergier. Han gifter sig ofta ett flertal gånger eller 
inte alls. Den partner han väljer skapar ofta kaos i hans liv, vilket han vet hur han ska 
hantera. Det är risk att han blir storätare för att trösta sig själv eller för att kompensera 
tomrummet (Black, 1993; Seixas & Youcha, 1990).  
 
Maskoten – är ofta spänd och överaktiv. Han försöker att lätta upp svåra situationer 
genom att spela pajas och rikta uppmärksamheten mot sig själv. I skolan skämtar han ofta 
och använder humor för att bli populär. Hans kontakter med andra människor är ytliga 
och fortsätter ofta att vara så även i vuxen ålder. Han fortsätter i vuxen ålder att spela 
pajas och för att dämpa sig själv börjar han ofta använda lugnande medel. Han löper risk 
att få psykiska sjukdomar och väljer ofta självmord som en utväg (Seixas & Youcha, 
1990). 
 
Medlaren – är den som försöker minska spänningarna i familjen genom att försöka ordna 
sina syskons och föräldrars problem. Han försöker förhindra att de mår dåligt och går 
även in och medlar vid bråk. Han är duktig på att lyssna och att visa medkänsla och är 
ofta ett omtyckt barn. I skolan är han likadan som hemma. Han är duktig på att avleda 
uppmärksamheten från sig själv och vända den mot andra för att slippa ta itu med sin 
egen verklighet och uppleva den smärta den innebär. I vuxen ålder fortsätter han att ta 
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hand om andra utan att se till sina egna behov. Han har inga jämlika förhållanden och ger 
alltid mer än vad han får. Han får aldrig ut vad han vill av livet, då han inte har förmåga 
att uttrycka det och inte heller riktigt vet vad han vill då han alltid har behagat andra 
(Black, 1993). 

 
 
Metod 
 
Studiens design 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att få beskrivningar av den intervjuades livsvärld 
med avsikt att tolka det beskrivnas mening. Intervjuaren söker erhålla nyanserande 
beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld. Den kvalitativa intervjun 
utgår ifrån bestämda teman. Den är inte vare sig strängt strukturerad eller helt icke styrd 
(Kvale, 1997). Vi har valt att göra en kvalitativ studie, då vi vill studera hur 
intervjupersonerna ser på sina beteenden och få en djupare förståelse för dem. Vi tycker 
att denna metod är den mest relevanta för att uppnå detta, då metoden har gjort det 
möjligt att komma nära intervjupersonernas livsvärldar. Genom att studera litteraturen 
har vi fått en bredare kunskap och förståelse om beteenden som vuxna barn till 
alkoholmissbrukare kan ha och hur deras uppväxt kan ha påverkat dem. För att få ökad 
kunskap om vad en Vuxna Barn-behandling är har vi även gjort en expertintervju med en 
behandlare inom ett program för Vuxna Barn-behandling.  
 
Dessa tre delar bedömer vi skall kunna ge ett helhetsperspektiv som förhoppningsvis 
leder till ökad förståelse och kunskap om vad vuxna barn till alkoholmissbrukare kan 
behöva i form av behandlingsstöd. 
 
Arbetsfördelning 
Allt i studien, förutom avsnittet om tidigare forskning, har vi skrivit tillsammans. Den 
tidigare forskningen har vi delat upp på så sätt att vi har läst olika böcker och rapporter. 
Vissa av dessa har vi dock läst båda två då vi ansett att det varit nödvändigt för studiens 
genomförande. Materialet från intervjuerna har vi bearbetat tillsammans och därefter 
sammanfattat resultaten i text och belysande citat. I analysen har vi tillsammans använt 
våra valda teoretiska perspektiv för att analysera resultaten.  
 
Vetenskapsfilosofisk position 
Fenomenologi 
Fenomenologin utgår ifrån den enskildes beskrivning av sin livsvärld och söker 
individens beskrivningar av vardagliga förhållanden. Forskaren söker förstå de sociala 

13 



fenomenen utifrån aktörernas egna perspektiv, beskriver världen sådan den upplevs av 
subjekten och förutsätter att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den 
är. Det individen berättar antas spegla vad som är viktigt för honom/henne. Det är själva 
beskrivningen snarare än individens egna tolkningar och förklaringar som är intressanta. 
(Kvale, 1997). Vi kommer att använda fenomenologin i våra två första frågeställningar. 
 
Hermeneutik 
Vi har valt att använda oss av en hermeneutisk position när vi tolkat och analyserat våra 
data. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att vinna en giltig och gemensam 
förståelse av en texts mening (Kvale, 1997). Människor lever i ett bestämt historiskt och 
nutida sammanhang och där tillhandahålls en uppsättning gemensamma begrepp och 
symboler. Detta utgör vår verklighet och utifrån denna tolkar och förstår vi omvärlden. 
Enligt hermeneutiskt synsätt kan tänkande och förståelse inte studeras isolerat; det är 
alltid en människa med bakgrund och tidigare erfarenheter som tänker och förstår 
någonting. Vid användandet av hermeneutisk tolkning växlar man mellan delarna och 
helheten för att göra en rimlig tolkning av kontexten (Olsson & Sörensen, 2002). Den 
hermeneutiska metoden kan beskrivas som en cirkel som i princip är oändlig, men upphör 
i praktiken när man kommer fram till en rimlig mening som är fri från inre motsägelser 
(Kvale, 1997). Hermeneutiken kommer vi att använda när vi tolkar svaren i vår tredje 
frågeställning.  
 
Urval 
Urvalet till expertintervjun gjordes genom att en av oss känner en alkohol- och 
drogterapeut, Svenne, som arbetar med Vuxna Barn-behandlingar på Alkodrog 
Information HB. Vi har valt att utgå från denna Vuxna Barn-behandling och 
expertintervjun är gjord för att få information om den. Svenne hjälpte även till att få tag i 
intervjupersoner som genomgått behandlingen. Han frågade personer han fortfarande 
hade kontakt med efter att de avslutat behandlingen. Detta gick inte att göra på annat sätt, 
då de som genomgår behandlingen är anonyma. Våra krav var att intervjupersonerna 
skulle ha genomgått behandlingen för minst ett halvår sedan, samt att de skulle ha ett 
stabilt liv. Intervjupersonerna förmedlade han via mail och därefter togs kontakt med 
dessa antingen via mail eller per telefon. Intervjupersonerna informerades vid den första 
kontakten om studiens syfte, uppläggning, frivillighet samt hur intervjun skulle 
genomföras. Efter detta bestämdes tid och plats för intervjun.   
 
Av de ursprungliga fyra intervjupersonerna drog sig två ur redan innan intervjun, då de 
genomgått behandlingen men inte växt upp i en familj med alkoholmissbruk. Svenne 
kontaktades då och ombads söka efter två nya intervjupersoner som han sedan 
förmedlade till oss. Under en intervju kom det fram att intervjupersonen inte växt upp i 
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en familj med alkoholmissbruk utan med andra problem i familjen. Denna intervju har vi 
valt att använda som en provintervju för att se om vår intervjuguide hade de teman och 
frågor som är nödvändiga för vår studie, vilket vi ansåg att den hade. För att få ihop fyra 
intervjuer ombads Svenne att förmedla ytterligare en person vilket han gjorde.  
 
Litteratursökning 
När vi sökt litteratur och vetenskapliga artiklar har vi använt följande databaser, som 
finns tillgängliga på biblioteket för socialt arbete, institutionen för socialt arbete vid 
Stockholms universitet: Libris, Social Services Abstracts och PsycINFO. De sökord vi 
använt är följande: barn till alkoholister, barn till alkoholmissbrukare, vuxna barn till 
alkoholister, vuxna barn till alkoholmissbrukare, children of alcoholics, adult children of 
alcoholics samt Vuxna Barn-behandling och vuxna barn program. Vi har även hittat 
litteratur i referenslistor i den litteratur vi läst. En del av litteraturen vi valt kände vi till 
sedan tidigare. Vi har även sökt information om vilka andra Vuxna Barn-behandlingar 
det finns i Sverige. Detta har vi gjort med hjälp av sökmotorer på Internet 
(www.altavista.com, www.eniro.se). De sökord vi har använt på Internet är Vuxna Barn-
behandling och vuxna barn program. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen har skett genom fyra kvalitativa intervjuer. Studien har utgått ifrån en 
halvstrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) som innefattar fyra olika teman; Uppväxt 0-
18 år, Vuxenliv, Vuxna Barn-behandling och Framtid. Valet av intervjuguidens teman 
och frågor har utgått från studiens syfte och frågeställningar. Till intervjuerna har sex (1, 
4, 8, 9, 11, 12) av Woititz (2002) karaktärsdrag (se ovan sid. 7) för vuxna barn till 
alkoholmissbrukare valts ut. Vi har frågat intervjupersonerna om de tycker att de stämde 
in på dem när de var barn respektive i deras vuxenliv. Vi har även härlett karaktärsdragen 
till intervjumaterialet. Detta genom att vi har ställt indirekta frågor om dessa beteenden. 
De övriga karaktärsdragen har vi inte varit ute efter att undersöka direkt. Dessa har vi 
ändå till viss del fått svar på och de har sedan vävts in under resultatet och analysen och 
redovisas därför inte direkt. Orsaken till att vi inte valt alla Woititz beteenden beror på att 
vi ville begränsa studiens omfattning. Den enkla anledningen till att vi valde just dessa 
sex beteenden var för att vi tyckte att de skulle vara intressanta att studera närmare.  
 
Intervjuerna, som tagit cirka en och en halv timme, har spelats in och sedan skrivits ut i 
sin helhet. Vi har gjort en intervju med varje person. Intervjuerna har genomförts 
antingen hemma hos intervjupersonerna eller på deras arbete. Vi har gjort intervjuerna 
tillsammans där en har hållit i intervjun och den andra följt med i intervjuguiden för att se 
till att alla teman blivit täckta och kommit med följdfrågor där de behövts. Vid intervjun 
har vissa frågor följts upp noggrannare för att förtydliga eller utvidga dem. Den som inte 
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hållit i intervjun är den som har skrivit ut den. Vi har genomfört tre respektive två 
intervjuer var (provintervjun inräknad).  
 
Expertintervjun med Svenne genomfördes av oss båda utifrån, av oss, förberedda frågor 
(se bilaga 2). Intervjun skedde på ett kafé utan bandspelare. Vi ansåg det inte nödvändigt 
eftersom vi inte var ute efter att få rena citat eller tolka det han sade. Anteckningar 
gjordes under denna intervju av oss båda. Sammanställningen av intervjun skickades 
sedan till Svenne för faktagranskning. Han gjorde denna och skickade sedan tillbaka 
sammanfattningen med kommentarer till oss. Syftet med denna intervju var att få en 
bakgrund till hur en Vuxna Barn-behandling går till samt vad den innebär.  
 
Databearbetning och analys 
För att bearbeta våra data har vi använt meningskategorisering som innebär att vi kodat 
intervjusvaren i kategorier under respektive teman. Kategorierna har vi valt utifrån syftet, 
frågeställningarna och intervjumaterialet. Vi har sedan i resultatet redovisat materialet 
utifrån våra valda teman, dels i löpande text och dels med belysande citat för att läsaren 
skall få en djupare förståelse för intervjupersonerna. Våra resultat jämfördes sedan med 
den tidigare forskning och övriga empiri vi tagit upp. Vi använder även meningstolkning 
när vi går utöver det direkt sagda för att göra en djupare tolkning och förstå det som inte 
omedelbart framträder i texten, detta främst i analysen (Kvale, 1997). Analysen har sedan 
skett utifrån våra teoretiska perspektiv under våra valda teman. Vi har slutligen gjort en 
sammanfattande helhetsanalys enligt den hermeneutiska cirkeln. 
  
Etiska reflektioner 
I våra etiska överväganden, när det gäller informerat samtycke, har vi utgått från Kvale 
(1997) angående att informera intervjupersonerna om studiens syfte, uppläggning samt 
att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att dra sig ur. De etiska reflektionerna 
har varit viktiga vid val av intervjupersoner samt vid intervjuernas genomförande. För att 
få intervjupersoner som kommit långt i sin bearbetning och har ett stabilt liv, gjordes 
valet med hjälp av Svenne, alkohol- och drogterapeuten. Innan intervjun informerades 
intervjupersonerna om hur den skulle genomföras. De informerades även om att de när 
som helst kunde avbryta intervjun eller att välja att inte svara på vissa frågor, om de 
tyckte att dessa var för känsliga. Intervjupersonerna upplystes också om att ifall de i 
efterhand skulle ångra sitt deltagande eller känna att de berättat för mycket kunde de välja 
att inte delta eller att stryka vissa uttalanden. Till detta gav intervjupersonerna muntligt 
samtycke. Under intervjuns gång avstod vi från att följa upp sidospår som var irrelevanta 
för studien. Intervjupersonernas identitet har maskerats och alltför avslöjande citat har 
valts bort för att undvika igenkännande och behålla deras anonymitet.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet innebär en mätinstrumentsförmåga att mäta det som skall mätas, alltså att vi 
använt en relevant metod i förhållande till syfte och frågeställningar (Olsson & Sörensen, 
2002). Vi tyckte utifrån syftet och frågeställningarna att en kvalitativ studie var den 
lämpligaste metoden samt att även studera litteratur för att finna vilka beteenden som kan 
vara karaktäristiska för barn till alkoholmissbrukare. För att ha ökat validiteten ytterligare 
hade en uppföljningsintervju varit lämplig att göra för att få möjlighet att fördjupa studien 
ytterligare och fördjupa oss mer i de frågor vi hade samt följa upp frågor från första 
intervjun. Uppföljningsintervju hade också varit bra i det avseende att vi kunnat 
kontrollera med intervjupersonerna om vi uppfattat och tolkat deras svar på ett korrekt 
sätt. Vi kan inte säga något om generaliserbarheten av våra resultat gällande vuxna barn 
till alkoholmissbrukare då vi enbart intervjuat fyra personer och de alla är kvinnor. I 
litteraturen har vi ju kunnat se att de sannolikt finns viktiga könsskillnader inom vårt 
undersökningsområde.   
 
Reliabilitet innebär att man kan upprepa en studie och få samma eller liknande resultat 
varje gång man mäter (Olsson & Sörensen, 2002). Inom kvalitativ forskning är detta svårt 
då den/dem som genomför studien är själva mätinstrumentet och därför påverkar 
resultatet. Det viktiga blir då att reflektera över vår egen roll i studiens genomförande. 
Genom hela studien har det varit viktigt för oss att kunna hålla isär vår egen 
upplevelsevärld från intervjupersonernas för att undvika att studien färgas av våra 
tidigare erfarenheter. Då vi varit två har vi också under hela processen av studien kunnat 
kontrollera och diskutera med varandra och hela tiden försökt hålla fokus på 
intervjupersonerna (Ruth, 1991). Vi har valt att i resultatdelen ha belysande citat för att 
intervjupersonernas egna röster skall få komma fram. Enligt Ruth är det viktigt för 
reliabiliteten att läsaren kan följa med i analysen och kunna instämma eller ifrågasätta de 
tolkningar vi gjort av våra resultat. Vi har även i metoddelen gjort en tydlig beskrivning 
av hur studien har genomförts för att läsaren skall kunna följa vårt arbete. För att 
kontrollera intervjuutskrifterna har vi på en intervju skrivit ut samma del båda två för att 
se om utskrifterna överensstämde, vilket de gjorde.  
 
För att höja reliabiliteten och validiteten har vi använt oss av olika former av 
triangulering. Triangulering innebär att man undersöker samma fenomen ur olika 
synvinklar för att bestämma dess exakta placering (Kvale, 1997). Teoritriangulering har 
använts genom att vi använt fyra olika teoretiska utgångspunkter för att undersöka och 
analysera våra data. Detta har lett till att vi fått olika infallsvinklar och djupare förståelse 
för intervjupersonerna. Undersökartriangulering har varit möjlig då vi varit två som 
genomfört studien. 
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Resultat 
 
Vi inleder med en kort presentation av respektive intervjuperson för att sedan behandla 
varje tema för sig.  
 
Presentation av intervjupersonerna 
Sara 
Sara är 39 år och har växt upp med mamma, pappa och lillebror. Saras pappa var 
alkoholmissbrukare och han är idag död. Sara är frånskild och bor i en lägenhet med sin 
sexåriga son. Hon är sjukskriven från sitt arbete, där hon arbetstränar människor med 
något form av arbetshinder.  
 
Frida 
Frida är 44 år och växte upp med sina föräldrar och två bröder. Pappan, som är död idag, 
missbrukade alkohol i perioder, och blev då ofta våldsam medan familjelivet fungerade 
väl under perioderna av nykterhet. Frida blev själv alkoholmissbrukare, men är idag 
nykter sedan fyra år. Hon bor ensam med sina två barn 8 och 10 år i en lägenhet. Frida 
väntar, efter en lång tids sjukskrivning med sjukpenning på att få sjukersättning.  
 
Karin 
Karin är 37 år och växte upp på landet med sina föräldrar och en äldre bror. Karins pappa 
var alkoholmissbrukare, men är nykter idag. Hon bor med sin man och deras fyra barn, 
14, 8, 5 och 2 år, i en villa. Karin är på väg tillbaka till ett nytt arbete inom finansiell 
information efter föräldraledighet. 
 
Linda 
Linda är 35 år och har växt upp med en alkoholmissbrukande mamma, som fortfarande är 
aktiv alkoholmissbrukare. Linda hade under sin uppväxt flera olika styvfäder som även 
de hade alkoholproblem. Hon har sju halvsyskon, varav hon växt upp med två. Lindas 
pappa är och har varit alkoholmissbrukare under hela hennes uppväxt, med honom hade 
hon väldigt lite kontakt. Linda bor ensam i en lägenhet och arbetar som truckförare.  
 
Tema uppväxt 
Tre av intervjupersonerna är uppvuxna i hem där alkoholmissbruket har ökat successivt. 
Hos Sara och Linda började det på helgerna för att sedan, när de var i tidiga tonåren, även 
förekomma i veckorna. Karins pappa drack redan från början i veckorna, men det blev 
värre när hon kom i tidiga tonåren. För Frida var det dock annorlunda då hennes pappa 
drack i perioder och detta fortgick under hela hennes uppväxt.  
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Situationen hemma 
Stämningen i hemmen var genomgående dålig främst när alkoholmissbrukaren drack. 
Alla fyra fick ta ett stort ansvar för att försöka bringa reda i det kaos som rådde. I alla 
hem, förutom Fridas, pratades det inte om problemet. I Fridas familj pratade man om 
problemet när pappan drack, men då främst om hur man skulle skydda sig mot hans 
våldsamma beteende. När pappan inte drack var det lugnt hemma och Frida beskriver då 
sin relation med honom som bra, men stundvis spänd eftersom hon ville prata med 
honom om problemet. Relationen till mamman och syskonen var relativt bra och de 
skyddade varandra. Frida fann andrum i skolan och på somrarna hos sin mormor och 
morfar.  
 
Sara hade en dålig kontakt med sin pappa, han arbetade mycket och var sällan hemma. 
När han var onykter var han ofta arg och skällde mycket. Hennes sätt att undvika 
problemet blev att inte konfronteras med honom utan istället dra sig undan på sitt rum. 
Det var till sin mamma Sara gick för att prata, men de kunde egentligen aldrig prata om 
känslor. Relationen med hennes bror gick upp och ner.  
 
Karin hade en konfliktfylld relation med sin pappa och skrek och bråkade, men det var 
egentligen aldrig accepterat att uppträda på det sätt hon gjorde. Hennes relation till sin 
mamma har varit nära, men de har heller inte kunnat prata om känslor. Relationen till 
brodern var inte så nära, vilket berodde på att de hade olika intressen och hade således 
inte så mycket gemensamt. Karins sätt att få andrum från problemet var att ägna sig åt sin 
häst.  
 
Lindas kontakt med sin pappa var i princip obefintlig. De gånger hon träffade honom var 
när han satt på parkbänken och drack alkohol. Linda har haft en dålig relation också med 
sin mamma och sina syskon. Lindas hemmiljö var kaosartad, då mamman missbrukade 
alkohol och hade flera olika män, som även de missbrukade alkohol. Linda tog sin 
tillflykt till böcker och fick även andrum när hon sjöng i körer. Hon fann även en 
trygghet i godis och mat och hamnade i ett matmissbruk som hon fortfarande har kvar.  
 
Alla fyra intervjupersonerna växte upp med dålig självkänsla i ett hem där deras behov 
sällan blev tillgodosedda. De hade ingen att anförtro sig till om hur de mådde och hur de 
hade det hemma. 
 
Det blev ju värre ju längre dan gick och kvällarna var inte så trevliga när jag var 
tonåring. (Sara) 
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(…) min pappa var våldsam och då var det ju liksom inte pappa va (…) nej, jag var väl 
ganska liten när jag lärde mig öppna ytterdörren, jag var väl runt tre år. Det var ju en 
lättnad när jag kunde öppna ytterdörren och rusa ut i farstun och ropa på hjälp. (Frida) 
 
(…) jag hade väldigt svårt att koppla av hemma när jag förstod att det var problem. Jag 
gick inte och la mig på kvällen utan hörde att mamma och pappa bråkade så var jag 
liksom och lyssnade och jag gick in och tog parti, kan man säga, för mamma. Och tyckte 
att pappa var boven i dramat på alla sätt och vis. Om inte han var på det här viset så 
skulle allt vara bra, om inte pappa fanns, han var problemet. (Karin) 
 
Det var ju väldigt mycket fester och så, och mycket fylla och slagsmål. Det var väldigt 
rörigt. (Linda) 
 
Roller – hemma, skola, umgänge 
Intervjupersonerna antog olika roller under uppväxten, dessa var lika oavsett om de var i 
skolan, med vänner eller hemma. Sara var tyst och gick ofta undan, men mot slutet av sin 
uppväxt började hon ta parti för sin mamma och började även säga ifrån till sin pappa. 
Frida försökte medla när det var bråk och försökte ta hand om dem runt omkring. Hon 
gick ofta emellan när pappan var onykter och slog hennes äldre bror. Hon var väldigt 
överbeskyddande mot sin lillebror och ville skydda honom från allt ont. Frida beskriver 
sig själv som en extramamma.  
 
Karin var den duktiga flickan, mest för att hon sökte bekräftelse från sin pappa. Hon tog 
ett stort ansvar för andra, främst sin mamma och gick in och tog parti för henne när 
föräldrarna bråkade. I grundskolan var Karin en ledartyp de första åren för att sedan bara 
”glida med”. I slutet av högstadiet och gymnasiet började skolan gå sämre, hon hade svårt 
att koncentrera sig eftersom all energi gick åt att dölja problemen hemma. Linda tog ett 
stort ansvar hemma och fick ofta klara sig själv. Hon tog även ofta hand om sin lillebror 
som föddes när hon var sexton år. Hon ville skydda honom och rädda honom från att få 
samma uppväxt som hon fått. Utåt var Linda stöddig och kaxig, men under ytan var hon 
livrädd för allt. I skolan var hon mobbad och använde sin stöddighet för att låtsas som om 
hon inte brydde sig. Hon hade svårt att se skolan som viktig då problemen hemma tog 
överhanden. På frågan hur intervjupersonerna skulle beskriva sig själva som barn och 
tonåringar, svarade de följande: 
 
Tystlåten, egentligen var jag fantasifull men jag tror att det har blivit lite hämmat. (Sara) 
 
Betraktande, jag var väldigt glad också (…) nyfiken. Jag ville lära mig allt. (Frida) 
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Väldigt rädd att göra fel, det har följt mig genom hela livet. Men väldigt drivande ändå i 
den här yngre (…) tog väldigt mycket initiativ och allt det här, men sen avstannade ju 
det. Jag blev mer försiktig och har aldrig kunnat säga min mening (…) Jag liksom gled 
med. (Karin) 
 
(…) rebellisk och stöddig utåt (…) men jag var ju mer eller mindre livrädd nästan jämt. 
Jag var nog också väldigt snäll och mesigt snäll, men så fick jag alltid höra, av min 
mamma att jag var väldigt elak (…) Så jag trodde jag var väldigt elak. (Linda) 
 
Beteenden  
Alla fyra intervjupersonerna uppger att de känner igen sig i att de dömde sig själva utan 
förbarmande, att de överreagerade på förändringar de inte hade kontroll över och sökte 
ständigt godkännande och bekräftelse. Alla var även extremt ansvarstagande, men Karin 
var samtidigt extremt oansvarig. Det ansvar de tagit har främst varit för andra och inte för 
sig själva. Frida och Linda känner igen att de gissade sig till vad som var normalt och alla 
utom Karin beskriver sig som extremt lojala även mot dem som inte förtjänade det. 
Nedan följer intervjupersonernas egna ord: 
 
Söker ständigt godkännande och bekräftelse? (...) ja, jag tror det, men det var ju lönlöst 
för man fick ju ingen. (Sara) 
 
Extremt ansvarstagande eller extremt oansvarig (…) jag har nog haft båda sidorna där, 
tagit väldigt, väldigt mycket ansvar samtidigt som vid vissa bitar då inte alls tagit ansvar 
och kunnat slutföra saker som jag har påbörjat (…) jag upplever nog att liksom tyngden 
har legat på framförallt att ta ansvar för andra men inte för mig själv. (Karin) 
 
Dömer sig själva utan förbarmande? Ja, absolut (…) Det var mycket jag inte vågade göra 
för att jag trodde inte jag klarade av det eller jag tänkte att jag klarar det inte. (Linda) 
 
Tema Vuxenliv 
Sara, Karin och Linda var 19 år när de flyttade hemifrån och började arbeta, medan Frida 
bara var 16 år då hon flyttade för att börja på en lantbruksskola. Alla utom Linda har 
slutfört gymnasiet och hon är den enda av intervjupersonerna som inte varit nöjd med sitt 
arbetsliv, då hon inte känt sig hemma någonstans. Sara och Karin har vidareutbildat sig 
senare. Karin har haft en ledande position i sitt yrkesliv, men skulle ha blivit sjukskriven 
om hon inte hade fått barn. Hon fick då tid att stanna upp och tänka och omprioritera sitt 
liv. Sara och Frida är idag sjukskrivna på grund av utmattningsdepression. Alla 
intervjupersonerna beskriver idag att de har ett avspänt förhållande till alkoholen. 
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Relationer till ursprungsfamilj, partners och barn 
Alla intervjupersonerna har kontakt med sin ursprungsfamilj, men sedan 
intervjupersonerna började arbeta med sig själva har kontakten förändrats både positivt 
och negativt. Intervjupersonerna har börjat kunna uttrycka sin åsikt och vad de vill, vilket 
har lett till konflikter, men även uppmuntran från ursprungsfamiljen. Sara har en relativt 
bra relation med sin mamma och sin bror, men hon har aldrig känt att hon kunnat söka 
stöd hos sin mamma. Fridas kontakt med sin mamma och sina syskon är relativt bra. 
Familjen håller en viss distans eftersom de tror att Frida är känslig och är rädda att göra 
henne ledsen. 
 
Karins relation till sina föräldrar är idag relativt bra, men när hon började arbeta med sig 
själv ledde det från början till mycket dramatik och konflikter. Hon började då säga ifrån 
och sätta gränser. Karins kontakt med sin bror är sämre, då hon menar att han valt att ha 
en konflikt med henne. Lindas kontakt med sin mamma och sina syskon har alltid varit 
dålig och är det fortfarande, förutom med hennes lillebror. Linda är den enda av 
intervjupersonerna som idag har en förälder som missbrukar alkohol. Hon har inte haft 
kontakt med sin pappa sedan tonåren. Det är ingen av de anhöriga i ursprungsfamiljerna 
som valt att arbeta med sig själva på samma sätt som intervjupersonerna har gjort. 
 
Sara, Frida och Karin har en bra relation till sina barn och anser att den blivit bättre sedan 
de började arbeta med sig själva, men ibland upplever de att de kan vara för 
överbeskyddande. Frida och Karin har även upplevt att de har lätt att bli arga, vilket de 
lärt sig hantera bättre. De arbetar dock mycket med sina beteenden för att de inte ska 
föras över på barnen. Alla anser att relationer till partners har påverkats av uppväxten, 
oftast på ett negativt sätt. Sara har varit gift två gånger. Den första mannen arbetade 
mycket och var nästan aldrig hemma, Sara beskriver honom som en kopia av hennes 
pappa. Den andra mannen, som även är pappa till hennes son, drack mycket alkohol och 
var ofta onykter. Frida gifte sig med en alkoholmissbrukare som är pappa till hennes barn 
och de har en konfliktfylld relation trots att de är skilda. 
 
Karin hade en destruktiv relation i de senare tonåren med en man som nedvärderade 
henne. Efter den mannen träffade hon sin nuvarande man som hon hela tiden haft en bra 
relation till. Karin är den enda av intervjupersonerna som levt i en bra relation innan hon 
började arbeta med sig själv. Linda har haft ett längre förhållande med en man som 
nedvärderade henne och berättade hur dålig hennes familj var. Efter det har hon bara haft 
ett kort förhållande och därefter levt ensam. Gemensamt för intervjupersonerna är att de 
haft relationer där deras eget värde varit lågt. Idag lever Frida, Sara och Linda ensamma.  
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(…) man hamnar bara i samma beteenden (…) en pappa som aldrig såg mig (…) och så 
får man en man som man inte blir sedd av (…) (Sara) 
 
Åh, den här andra mannen då (…) har sjukare beteende(…) Det är inlärt sånt här 
manipulativt, lägga orden på rätt ställe så jag liksom halkade dit ganska snabbt (…) han 
sökte en mamma och jag sökte en pappa. (Sara) 
 
Ja, det har varit väldigt rörigt. Jag har väl haft ett par i alla fall, nära relationer då. Det 
har ju känts bra till en viss gräns, tills man känner att det kommer för nära. (Frida) 
 
Det varade i fem år men var ju egentligen en destruktiv relation. (…) han talade om 
väldigt mycket att man var fel, man gjorde fel, man var inte tillräckligt bra och 
kritiserade väldigt mycket. Och det var ju nånting som jag egentligen var van vid för så 
var det ju hemma också (…) Och det accepterade jag men sen så tog det slut (…) min 
nuvarande man (…) han är väldigt lugn och väldigt trygg person, han kom från andra 
förhållanden än vad jag gjort (…) vi har ett väldigt bra liv. (Karin) 
 
Vi var tillsammans i sju år och det var rent kaos i det förhållandet. Jag trodde att det 
skulle va så (…) jag har aldrig fått lära mig riktigt hur man har ett förhållande eftersom 
jag iakttagit min mamma under alla tider, under hela uppväxten. Och där var det ju den 
ena karl efter den andra. Så att jag vet inte riktigt hur man beter sig i ett förhållande. 
(Linda) 
 
Roller 
Alla intervjupersonerna har förändrat sin roll från uppväxten, främst efter att de börjat 
arbeta med sig själva. Sara har blivit mer utåtriktad och kan ta för sig mer idag. Hon 
tänker mer på sig själv och sina egna behov. I yrkeslivet har hon sökt bekräftelse för att få 
bli sedd, vilket hon saknat i uppväxten främst från sin pappa. Hon har arbetat hårdare än 
vad hon egentligen orkat, då hon haft höga krav på sig själv. Frida har både i privatlivet 
och yrkeslivet tagit mycket ansvar för andra och försökt medla när konflikter uppstått. 
Dock tycker hon att det har blivit bättre och försöker idag ta mer ansvar för sig själv och 
säga nej till saker hon inte vill.  
 
Karin har haft en ledande roll i sitt yrkesliv, vilket hon idag förstått har handlat om att få 
bekräftelse av sin pappa. Karin har inte längre samma behov av att vara duktig i 
privatlivet, även om det finns kvar till viss del. Hon söker inte längre bekräftelse, då hon 
har fått en trygghet i sig själv. Den överbeskyddande rollen som hon hade mot sin 
mamma under uppväxten byttes ut när hon fick barn och hon blev istället 
överbeskyddande gentemot dem. Detta har dock förändrats sedan hon började arbeta med 
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sig själv och idag försöker hon att inte vara det. Linda har blivit lugnare och är inte längre 
rebellisk, dock är hon fortfarande rädd, framförallt för att göra fel. På frågan hur de skulle 
vilja beskriva sig själva som vuxna svarade de: 
 
Det var två år sen jag började tolvstegsprogrammet (anhörigprogrammet), innan det 
visste jag ingenting nästan. (…) jag är mycket mer öppen idag (…) jag tycker att jag 
bjuder ganska mycket på mig själv och visar känslor. (Sara) 
 
Social, ja, fortfarande då omhändertagande, fast kanske lite mer begränsat (…) eller jag 
känner mig själv lite osäker lite sådär (…) jag är osäker men så känner jag mig lugn 
liksom. Det händer saker som jag inte kan sätta ord på men det går i rätt riktning. Jag 
börjar liksom få nån slags inre ro i alla fall, att jag duger som jag är. (Frida) 
 
Hela tiden har jag gjort vad andra förväntar sig och hur jag ska vara i vissa situationer 
och det påverkar ju egentligen hela familjelivet, det påverkar ju allt. Idag är jag, nån 
sorts mellankvinna som börjar värdesätta mig själv, och bli medveten om dom här 
karaktärsdragen som jag har med mig. Vilket gör att jag försöker varje dag stanna upp 
och tänka i det, så att jag inte ska falla tillbaka i dom här gamla mönstrena som inte är 
bra för mig. (Karin) 
 
Rädd förstås, jag tror nog det, det är nog det som kommer stå på min gravsten, hon var 
väldigt rädd. Jag är väldigt rädd så att jag har nog sånt beteende som om jag går 
omkring och är osäker hela tiden (…) Sen jag började jobba med mig själv för några år 
sen, så har jag ju verkligen förändrats, jag har verkligen gått framåt. (Linda) 
 
Beteenden 
Alla intervjupersonerna anser att deras beteenden har förändrats sedan uppväxten till det 
bättre. Frida är den som upplever sig ha flest beteenden kvar från uppväxten, men är idag 
väldigt medveten och arbetar hårt med att förändra dem. De beteenden som finns starkast 
kvar är att döma sig själv utan förbarmande (Frida, Karin och Linda) och att överreagera 
på förändringar som de inte har kontroll över (Sara, Frida och Linda). Linda beskiver att 
hon fortfarande är extremt ansvarstagande och Sara och Frida upplever att de fortfarande 
till viss del söker godkännande och bekräftelse. Frida beskriver att hon till viss del 
fortfarande gissar sig till vad som är normalt och är även ibland extremt lojal, även mot 
dem som inte förtjänar det. Nedan följer intervjupersonernas egna ord om deras 
beteenden: 
 
Extremt lojal även mot dem som inte förtjänar det? (...) nej, det är mot mig själv jag ska 
vara det. (Sara) 
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Överreagerar på förändringar de inte har kontroll över? Ja, det kan jag också göra. Jag 
skulle önska att jag kunde säga ett mer bestämt nej. Men då skulle jag ljuga. (Frida) 
 
Gissar sig till vad som är normalt? Haft under det vuxna livet, tycker inte att jag har det 
idag. Kan ha en tendens att falla tillbaka till det ibland i vissa pressade situationer (…) 
då brukar jag försöka ta ett djupt andetag och hitta mig själv där nånstans igen (…) 
(Karin) 
 
Tema Vuxna Barn-behandling 
Intervjupersonerna gick Vuxna Barn-behandlingen mellan ett och två och halvt år sedan. 
Linda har gått behandlingen vid två tillfällen. Den andra gången gick hon den för att hon 
hade saker kring sin mamma kvar att bearbeta. Sara har även gått anhörigprogrammet på 
15 veckor. Sara, Frida och Karin går eller har gått i enskilda samtal. Samtliga går i 
självhjälpsgrupper och gjorde det redan innan de gick Vuxna Barn-behandlingen. Frida 
söker även stöd från det andliga och sin tro. Citat om vad de tyckte om behandlingen:  
 
Ja, det var inte roligt direkt alltså. Det är mycket tankar och mycket känslor som kommer 
fram. Men jag förstår att det är nödvändigt för att inte hamna i såna relationer igen som 
jag tidigare gjort. Det var en bra behandling. Jag skulle säga att det blev som en 
påbyggnad till mitt tolvstegsprogram (anhörigprogrammet). (Sara) 
 
(…) den här Vuxna Barn-behandlingen betydde mycket för mig. Att kunna se, att liksom 
på nåt sätt kliva ur utanför att se på mig själv, att jag har rätt att ha alla dom här 
känslorna. För det har jag inte tyckt att jag har (...) Och det är väldigt skönt liksom och 
veta, jag var inte, jag är inte ensam (…) det är väldigt enkelt program men det är tufft att 
ta itu med det. Det är inte helt lätt alla gånger, sanningens rätt är den tuffaste att smälta. 
(Frida) 
 
(…) jag var livrädd när jag åkte dit, jag tycker att den var bra (…) Och jag började 
minnas och, så jag kan väl säga vid tidpunkten jag börja och genomgick den här 
behandlingen, det var först kanske ett halvår efter behandlingen som saker verkligen 
började hända. Jag började komma på mera och, förstå mina beteenden bättre också 
tycker jag. (Karin) 
 
Det var väldigt jobbigt, men det var skönt (…) Ja, det skönaste var nog att jag satt med 
en massa människor som kände igen sig, som hade varit med om samma sak. Jag kände 
mig inte ensam längre. Det tror jag var det skönaste. (Linda) 
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Intervjupersonerna upplever att de har förändrats till det positiva efter behandlingen. 
Dock ser de sin förändring som en kombination av Vuxna Barn-behandlingen, 
självhjälpsgrupper och enskilda samtal. De känner att de oftare vågar säga sin åsikt och 
de tänker mer på sig själva och sina behov. De är mer medvetna om sina egna beteenden 
och var de kommer ifrån. De känner sig även mer värdefulla idag. Människor runt 
omkring intervjupersonerna tycker även de att de har förändrats. Både Sara och Karins 
mamma verkar tycka att det är bra att de har gått behandlingen. Karins pappa har reagerat 
starkt och förstår inte varför hon ska gräva i det förflutna. Karins man tycker dock att det 
skett en positiv förändring. Fridas mamma och bröder förstår inte varför ”man ska gå och 
hjärntvätta sig”. De anser att man löser sina problem själv. Linda har fått höra av 
omgivningen att hon har blivit lugnare och mer ödmjuk. Hon har även fått höra att hon 
blivit mer vuxen.  
 
Efter att de börjat arbeta med sig själva har de alla gjort förändringar i sitt umgänge på så 
sätt att de valt bort vissa personer som de inte anser att de haft en sund relation till. Sara 
har vänner idag som hon har mycket gemensamt med. Fridas vänner är väldigt 
varierande, men hon har brutit relationer där hon känt att hon har blivit berövad all sin 
energi. Tidigare tyckte Karin det var jobbigt med nya relationer, då hon var osäker och 
inte trodde att hon dög som hon var. Idag tycker hon inte det är jobbigt eftersom hon 
känner att hon har ett värde och inte behöver fundera på vad andra ska tycka om henne. 
Karin har idag vänner som har nära kontakt med sig själva. Linda försöker hitta 
vänskapsrelationer där hon inte känner sig underlägsen, vilket hon tidigare gjort. Hon 
försöker även att värna om relationen och tänka på sitt eget beteende. Hon beskriver att 
hon tidigare förstört sin relation med en nära vän då hon betedde sig illa. Så här beskriver 
intervjupersonerna hur de har påverkats av behandlingen: 
 
Jag har bott ensam tidigare men jag trivdes inte med det men det är nu sen jag börjat gå 
de här tillfrisknandekurserna som jag liksom landar i min egen bostad och trivs med det 
och landar i mig själv mer och mer och jag trivs väldigt bra med mig själv (...) (Sara) 
 
Ja, för egentligen så är det inte så himla krångligt, det är bara mitt huvud som krånglar 
till det. Det kommer fler och fler dagar när jag inte krånglar till det så mycket och då är 
det bra och det har Vuxna barn-behandlingen också hjälpt mig otroligt mycket med (…) 
Jag är uppmärksam på mina egna beteenden (…) Jag har lättare att se dom idag. I och 
med det så kan jag ju göra nånting åt det. (Frida)  
 
(…) värdesätter mig själv och att jag har kunnat släppa skammen tror jag, skulden och 
skammen mera och förstått att inte det här haft med mig att göra (…) jag har bättre 
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kontakt inombords, med mig själv (…) jag har börjat ta hand om mig själv och mår 
mycket, mycket bättre, mycket, mycket bättre. (Karin) 
 
Jag har fått mer kontakt med mina känslor (…) Men det är jobbigt med alla känslor för 
man har stängt in dom så många år och sen helt plötsligt så sitter man och gråter och så 
blir man arg och känslorna går upp och ner och man vet inte hur man ska kontrollera det 
så att det var jobbigt men det var skönt (...) att jag har blivit lugnare, mer ödmjuk. 
(Linda)  
 
Tema Framtid 
Sara, Frida, Karin och Linda ser positivt på framtiden. De känner alla att de har börjat 
bearbeta de svårigheter de varit med om. De tror att Vuxna Barn-behandlingen har haft 
betydelse för deras framtid. De har fått lära sig sätt att hantera sina känslor och 
beteenden. Efter Vuxna Barn-behandlingen har alla fortsatt i Al-anon, vilket gör att de 
fortsätter den förändring de bland annat påbörjade i Vuxna Barn-behandlingen.  
 
Jag ser mer med hopp på livet och mig själv. Jag är nog mer glad och skrattar. Jag 
tänker mer på mig själv och mitt tillfrisknande. (Sara)  
 
Ja, det går också i vågor (…) men jag har bestämt mig för att ta det lugnt nu, en dag i 
taget (…) Så att jag försöker att inte se för långt in i framtiden. (Frida) 
 
Positivt på framtiden. På så sätt att jag har börjat få kontakt med mig och mitt inre så 
kommer det ju fram så mycket saker som jag känner att jag kanske vill göra idag och att 
det finns  möjlighet (…) sen stakar jag inte ut planen idag. (Karin)  
 
Jag lever redan i framtiden. Jag försöker att dra mig själv tillbaka igen för när jag växte 
upp så levde jag ju i det förflutna och tyckte att det var förjävligt och sen levde jag ibland 
också i framtiden där jag hade det väldigt bra och, där är jag väl fortfarande (…) jag 
försöker lära mig att leva mer i nuet (…) man kan aldrig säga hur man tror att framtiden 
kommer att bli.  Nu ser jag att jag är på väg nånstans och tror att jag kommer få en 
mycket bättre framtid mot vad jag kanske fått om jag inte hade hittat programmet (Al-
anon). (Linda) 
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Analys 
 
Här kommer vi att analysera våra resultat under respektive tema utifrån våra valda 
teoretiska perspektiv samt analysera de olika roller som intervjupersonerna uppger att de 
haft.  
 
Tema uppväxt 
Kognitiva – behavioristiska teorier 
Barn lär sig genom att imitera andra och intervjupersonerna är inte annorlunda. Deras 
beteende och tänkande har skapats i interaktion mellan deras inre och deras närmiljö, 
främst familjen. Då de är uppvuxna med en missbrukande förälder som har ett avvikande 
beteende har intervjupersonerna påverkats av det, vilket gjort att de fått svårigheter under 
uppväxten. Det beteende de själva utvecklat har varit nödvändigt för att kunna klara av 
att leva i det kaos som fanns.  
 
Intervjupersonerna har, förutom ett inlärt beteende, också ett inlärt tankemönster som 
innebär att de ser på omgivningen på ett visst sätt. Detta tankemönster skapar också 
intervjupersonernas bild av sig själva. Då intervjupersonerna alltid har kommit i andra 
hand har de aldrig fått den uppmärksamhet och bekräftelse de behövt. Detta har lett till att 
de känt sig mindre värda och fått dålig självkänsla. De har inte känt att de varit bra nog 
och har hela tiden strävat efter att göra bättre ifrån sig och haft höga krav på sig själva. 
Detta har lett till att de har dömt sig själva utan förbarmande. De har ständigt sökt 
godkännande och bekräftelse för att få känna att de duger och har ett värde. Då de inte 
kunnat få bekräftelse har de intensifierat sitt beteende i hopp om att de någon gång ska få 
det.  
 
Det extrema ansvarstagandet handlar i grund och botten också om bekräftelse från 
föräldrarna, men även om att intervjupersonerna har fått ta ansvar för sig själva och fått 
bli vuxna alldeles för tidigt. Linda fick ta ett stort ansvar för hemmet och sin lillebror, då 
hon inte hade någon förälder som var nykter. Karins oansvarighet har troligtvis 
sammanhängt med att hennes egenvärde varit lågt. Det är främst mot sig själv som hon 
har varit oansvarig. Hon har inte prioriterat det som varit viktigt för henne utan tagit mer 
ansvar för andra. Frida och Linda har levt med mycket bråk och under otrygga 
förhållanden. De har på något sätt vetat att deras familjeliv inte varit normalt, men ändå 
inte vetat vad normalt var. De har därför fått gissa sig till vad som varit normalt eftersom 
de inte haft någon att prata med om det.  
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Handlingsteori 
Alla intervjupersonernas handlingsutrymme har varit begränsat och de har hanterat det på 
olika sätt. Alla ville förändra situationen, men visste inte hur, och hade ofta hinder som 
var omöjliga att komma över. De skapade då olika handlingsstrategier för att kunna 
hantera situationen. Sara valde att inte konfronteras med sin pappa och blev passiv, 
stängde in sig på sitt rum och blev väldigt tyst. I tonåren ökade hennes handlingsutrymme 
då hon troligtvis blev mer oberoende av sina föräldrar och hon började säga ifrån till sin 
pappa. Fridas handlingsstrategi blev att hålla sig undan när pappan drack för att skydda 
sig själv och de andra i familjen. När pappan var nykter försökte hon vara så snäll som 
möjligt och undvika att prata om problemet för att bevara lugnet hemma. Karin 
konfronterades ofta med sin pappa för att försöka öka sitt handlingsutrymme, men 
försökte även att vara duktig för att kanske på så sätt kunna förändra situationen. Lindas 
handlingsstrategi var att visa sig tuff och stöddig så att ingen skulle kunna se hur hon 
egentligen mådde. Hon tog ett stort ansvar hemma för att försöka bringa reda i det kaos 
som rådde.  
 
Alla intervjupersonerna har överreagerat på förändringar de inte haft kontroll över, 
eftersom de haft ett starkt kontrollbehov. Detta kommer från att de inte kunde kontrollera 
situationen hemma, främst förälderns missbruk, därför försökte de kontrollera allt annat 
runt omkring sig och var känsliga för förändringar. Alla behöver någon form av kontroll 
och känna att de kan påverka sin situation. Den som inte kan kontrollera eller har 
möjlighet att påverka sin situation uppfattar sig som maktlös och det kan leda till att man 
blir passiv och deprimerad. Den begränsade kontroll intervjupersonerna kunnat skaffa sig 
har inte förhindrat att de har känt sig osäkra och otrygga. Den extrema lojaliteten, som 
alla utom Karin känt, sammanhänger med rädsla för konflikter och för att bli övergiven. 
De är rädda för att inte bli omtyckta.  
 
Roller 
Intervjupersonerna har haft samma roller i hemmet, skolan och i umgänget. Sara passar 
mest in under rollen tapetblomman, då hon var tystlåten och ofta drog sig undan familjen. 
Till viss del anpassade hon sig även efter hur situationen var. Frida var främst medlaren 
då hon försökte minska spänningarna i familjen och medla vid bråk. Hon hjälpte ofta 
andra, särskilt i skolan, och försökte avleda uppmärksamheten från sig själv och vände 
den mot andra. Karin har haft flera olika roller under uppväxten. Fram till tonåren 
stämmer familjehjälten in, men även medlaren till viss del då hon var duktig i skolan och 
försökte göra allt rätt. Hon tog också ett ansvar för att hennes mamma skulle må bra. I 
tonåren blev hon mer en tapetblomma och bara ”gled med” och anpassade sig efter andra. 
Linda har under uppväxten varit syndabocken. Hon var stöddig utåt och med en fasad 
som dolde hur hon mådde, för att inte dra uppmärksamhet till hur det var hemma. Innerst 
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inne var hon dock väldigt rädd och osäker. Skolan kändes meningslös och hon skolkade 
mycket, dels för problemen hemma och att ingen brydde sig hur det gick för henne, dels 
för att hon var mobbad. Linda har i hemmet varit familjehjälten då hon tagit ett stort 
ansvar för hushållet och sin lillebror.  
 
Tema Vuxenliv  
Kognitiva – behavioristiska teorier 
Intervjupersonerna har gått ut i vuxenlivet utan att få med sig de rätta verktygen för hur 
man ska hantera sitt liv. De har ofta fått pröva sig fram och detta främst när det gäller 
relationer. De har inte fått lära sig att de är värdefulla och förtjänar att behandlas med 
respekt. Det inlärda tankemönstret och beteendet från uppväxten har lett till att de valt 
män som fortsatt i samma mönster som de upplevt hemma, då intervjupersonerna inte 
trodde att de förtjänade bättre. Detta har gjort att deras dåliga självkänsla förstärkts.  
 
En del av de karaktäristiska beteendena från uppväxten finns kvar i vuxenlivet. Orsaken 
till att de finns kvar är troligtvis att intervjupersonerna inte ännu lärt sig andra sätt att 
hantera livet på. De har också kvar en del av sina tankemönster om hur de ser på världen 
och på sig själva. Dock har de börjat kunna förändra beteende och tankemönster då de nu 
kan se konsekvenserna av sina erfarenheter från uppväxten. De har fått en positivare bild 
av sig själva. Frida är den som har flest beteenden kvar. Kanske har hon inte bearbetat sin 
uppväxt utan koncentrerat sig på sitt alkoholmissbruk och på att fortsätta vara nykter.  
 
Handlingsteori  
Sedan intervjupersonerna flyttat hemifrån är de inte längre lika beroende av sina föräldrar 
och kan mer bestämma över sig själva. Deras handlingsutrymme är dock fortfarande 
begränsat då det finns hinder kvar, både yttre och inre. De yttre, genom att ha kontakt 
kvar med sin familj som inte har bearbetat de problem som fanns i hemmet. De har valt 
partners som snarare ställt till problem än varit resurser för dem. För Linda har ett yttre 
hinder också varit att hon inte orkat med skolan och därför varit tvungen att ta arbeten 
som inte krävt utbildning. För Sara, Frida och Karin har deras höga krav på sig själva och 
ett behov av att få uppskattning kanske inneburit överprestationer på arbetet, vilket lett 
till utmattning.  
 
De inre har främst karaktären av bristande förmåga att veta vad de vill och kan. Deras 
vilja har ofta försummats då ingen har tagit hänsyn till dem och detta har lett till att de 
alltid har satt andra i första hand istället för att tänka på sig själva. De tror även att de inte 
kan fast de vill, de litar inte på sin förmåga. Ett annat inre hinder är att de inte lärt sig att 
uttrycka sina känslor, vilket kan leda till frustration och ilska. Då de inte fått prata om 
sina känslor har de tryckt undan dem och i vuxenlivet inte haft kontakt med dem. Ett 
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exempel är Karins och Fridas relationer till sina barn. De har inte kunnat uttrycka vad de 
känt och har istället överreagerat och blivit arga. Detta är något de idag är medvetna om 
och förändrat och på så sätt utökat sitt handlingsutrymme. De har idag andra 
handlingsstrategier och kan uttrycka sig på ett annat sätt.  
 
Roller 
Alla intervjupersonerna har i vuxen ålder förändrat sin roll och den är inte lika tydlig som 
under uppväxten. Det beror troligtvis på att de flyttade hemifrån och kom ifrån den 
missbrukande föräldern och skapade sina egna liv. Sara fick karaktären av familjehjälten. 
Hon har arbetat hårt i sitt yrke, eftersom hon haft höga krav på sig själv och haft ett stort 
kontrollbehov. Det tog mycket energi av henne, vilket gjorde att hon blev sjukskriven på 
grund av utmattning. Frida har haft kvar samma roll från uppväxten upp i vuxenlivet. 
Hon har både i privatlivet och yrkeslivet tagit mycket ansvar för andra och satt sig själv i 
andra hand. Då hon inte sett till sina egna behov utan enbart andras har det lett till att hon 
blivit utmattad både fysiskt och psykiskt. I vuxenlivet har Karin främst varit 
familjehjälten och varit framgångsrik i sitt yrke. Hon har inte pendlat mellan roller på 
samma sätt som under uppväxten. Detta kan bero på att det händer mycket under 
uppväxten och man utvecklas mycket, men även på att hon träffade en man som var trygg 
i sig själv. Linda har gått från rebellen till att mer likna tapetblomman då hon känner sig 
osäker hela tiden och inte vill dra uppmärksamhet till sig själv. Hon har levt i ett 
förhållande där det var kaos. Det visste hon hur hon skulle hantera, då hon fått lära sig det 
hemma under uppväxten. Det tomrum hon känt och känner fyller hon genom att äta och 
genom detta har hon fått ett matmissbruk. Det har varit hennes sätt att hantera problemet 
och döva smärtan.  
 
Tema Vuxna Barn–behandling 
Kognitiva – behavioristiska teorier 
Efter att intervjupersonerna börjat arbeta med sig själva, däribland Vuxna Barn-
behandlingen, har de fått lära sig att förändra sitt tankemönster. De har blivit mer 
medvetna om sina beteenden, tankar och orsaker till dessa. Genom denna medvetenhet 
har de kunnat förändra tänkandet, vilket har lett till att de förändrats känslomässigt, då 
känsla och tanke påverkar varandra. Beteendemönstret har även förändrats som en följd 
av förändringen av tankemönstret. Under tiden som intervjupersonerna arbetat med sig 
själva har de känt att de har börjat må bättre. Det innebär att beteendet befästs genom en 
positiv förstärkning. Belöningen är att intervjupersonerna växer som människor och får 
en bättre självkänsla. De karaktäristiska beteendena som de haft under en stor del av sina 
liv har till stor del försvunnit. De har fått lära sig nya sätt att hantera livet på och även 
gått ifrån de roller de haft. När de gick Vuxna Barn-behandlingen fick de bearbeta en stor 
del av sin uppväxt, men även känna att de inte var ensamma. De fick ge uttryck för sina 
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tankar och känslor och lära sig att det de kände inte var fel. Behandlingen gav dem 
verktyg så att de efteråt har kunnat fortsätta att arbeta med sig själva. Vad det egentligen 
är som orsakat deras förändring är svårt att säga. Troligast är att det är en kombination av 
Vuxna Barn-behandlingen, självhjälpsgrupper, stödsamtal, men även att 
intervjupersonerna har en inre styrka som de kunnat ta hjälp av. Det som även kan spela 
in är att intervjupersonerna varit med om händelser eller träffat personer som påverkat 
dem i en positiv riktning, vilket gjort att de varit mottagliga för förändring.  
 
Handlingsteori 
Intervjupersonerna har gjort förändringar i sitt val av umgänge genom att de har 
förändrats, vilket även gjort att deras handlingsutrymme utvidgats. Deras styrka och 
kompetens i förhållande till omgivningen har ökat, vilket gör att de känner att de kan mer 
men även vet vad de vill på ett helt annat sätt än tidigare. Intervjupersonerna kan idag 
säga nej till sådant de inte vill och sätta gränser mot omgivningen. De som reagerat 
starkast på intervjupersonernas förändringar är ursprungsfamiljerna. Frida och Karin har 
blivit utsatta för sanktioner, eftersom de brutit mot familjens grundläggande normer som 
till exempel att inte prata om problemet. Anledningen till att ursprungsfamiljen reagerat 
negativt är troligtvis att de inte arbetat med sig själva på samma sätt som 
intervjupersonerna och inte heller vill erkänna att missbruket är ett familjeproblem då det 
är skamligt. Intervjupersonerna har ett större handlingsutrymme och har fler 
handlingsalternativ än sina ursprungsfamiljer som en följd av att de börjat arbeta med sig 
själva. Samtidigt visar reaktionerna hos ursprungsfamiljerna, att det inte är helt lätt att 
självständigt omskapa sina handlingsförutsättningar. 
 
Tema Framtid 
Genom att intervjupersonerna arbetat och fortfarande arbetar med sig själva har de en 
annan syn på framtiden än vad de annars kanske skulle ha haft. Medvetenheten om sina 
beteenden gör att risken är mindre att de ska falla tillbaka i dem. De har också större 
möjlighet att uppnå och bevara en inneboende trygghet. Linda som haft svårt att leva i 
nuet har sedan hon börjat bearbeta sina minnen känt att det blivit lättare, hon måste inte 
springa ifrån sig själv.  
 
Sammanfattande helhetsanalys 
Alla intervjupersonerna har påverkats och utvecklats på olika sätt vilket kan bero på olika 
faktorer som till exempel missbrukets omfattning, vem som missbrukar, barnets 
personlighet och hur familjen hanterar problemet. Utifrån detta har intervjupersonerna 
skapat olika handlingsstrategier under sin uppväxt och i sitt vuxenliv.   
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Sara var tyst och drog sig ofta undan under uppväxten, mycket för att undvika sin pappas 
aggressioner när han var onykter. Kontakten med mamman var bättre, men de kunde inte 
prata om problemet eller känslorna som kom utav det. I vuxen ålder är relationen till 
mamman likadan. Sara har blivit mer utåtriktad idag, men hennes höga krav på sig själv 
har lett till att hon blivit långtidssjukskriven. Sara har gått både anhörigprogrammet och 
Vuxna Barn-behandlingen på Alkodrog. Hon går även på Al-anon och i enskilda samtal. 
Hon mår bättre idag, men har fortfarande beteenden hon måste arbeta med. Frida var 
omhändertagande under uppväxten och har även fortsatt med det i vuxenlivet. Hon har 
arbetat för hårt i yrkeslivet och satt sig själv i sista hand. Detta har lett till utmattning 
både fysiskt och psykiskt. Hon är uppväxt i en miljö med både våld när pappan drack 
alkohol och ett lugn när pappan hade sina nyktra perioder. Relationen till mamman och 
syskonen handlade mycket om att försöka skydda varandra mot pappans våldsamhet. 
Frida blev själv alkoholmissbrukare. Detta beror troligtvis på att hon inte fått lära sig 
något annat sätt att hantera problem på. Hon träffade även en man som missbrukade 
alkohol. Idag är inte Frida lika omhändertagande utan har fått lära sig att ta hand om sig 
själv i första hand.  
 
Karin är uppvuxen i ett hem där alkoholmissbruket varit dolt. Hon har dock reagerat på 
det och haft en konfliktfylld relation med sin pappa. Med mamman var relationen nära, 
men inte känslomässig. Karin har haft olika roller under uppväxten. I tonåren började hon 
mer att glida med. Detta beror på att problemen hemma blev större och att all energi gick 
åt till att dölja problemet. I vuxenlivet återgick hon till att vara duktig, som hon var innan 
hon kom i tonåren. Hon satte yrkeslivet framför privatlivet ända fram tills hon fick sitt 
tredje barn för två år sedan. Hon är den som verkar ha klarat sig bäst av 
intervjupersonerna och detta kan bland annat bero på att missbruket hemma inte var så 
gravt och pappan har gått behandling och är nykter idag. Hon gick även in i en sund 
relation relativt tidigt i vuxenlivet. Efter att ha börjat arbeta med sig själv har hon kunnat 
förändra sitt beteende och på så sätt fått en högre livskvalité.  
 
Linda har växt upp med två föräldrar som missbrukar. Sin pappa hade hon väldigt lite 
kontakt med under sin uppväxt, eftersom föräldrarna var skilda och hon bodde med sin 
mamma. Hemma förekom mycket fylla och slagsmål och hon levde under otrygga 
förhållanden. Hon fick tidigt ta ett stort ansvar, både för sig själv och hemmet. För att inte 
visa hur hon mådde var hon kaxig och stöddig utåt, men innerst inne väldigt osäker och 
rädd. Osäkerheten och rädslan har följt med henne upp i vuxenlivet, vilket gjort att hon 
har svårt att finna en plats i tillvaron som hon trivs med och få en trygghet i sig själv. Hon 
har funnit en trygghet i mat, vilket dock har utvecklats till ett missbruk. Detta arbetar hon 
hårt med, precis som med sina andra beteenden som ställer till problem för henne. Linda 
har gått Vuxna Barn-behandlingen två gånger och känner sig idag mer lugn och säker. 
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Alla intervjupersonerna har förändrat sina liv och sina beteenden. Genom att de fått lära 
sig nya sätt att hantera livet och förändrat sitt tankemönster så har de idag en positivare 
självbild och behandlar sig själva med kärleksfullhet och respekt. Intervjupersonerna 
måste arbeta med sig själva hela tiden för att inte falla tillbaka i samma mönster som 
tidigare. De beteenden som de hade under uppväxten har nästan försvunnit, men dock 
finns en del kvar. De beteenden som verkar vara svårast att förändra är ”överreagerar på 
förändringar som de inte har kontroll över” och ”dömer sig själva utan förbarmande”, då 
tre av intervjupersonerna fortfarande har kvar dessa beteenden. Anledningen kan vara att 
kontroll inger en viss trygghet, men även att de fortfarande till viss del har svårt att se att 
de är värdefulla och duger som de är. Samtliga mår idag bättre och ser ljusare på 
framtiden.  
 
Våra resultat kopplat till tidigare forskning och övrig empiri 
Både Nylanders (1959) och Rydelius (1981) resultat är svåra att jämföra med våra, då vi 
gjort olika sorters studier. Den jämförelse vi kan göra är att två av intervjupersonerna 
(Karin och Linda) hade svårigheter i skolan precis som Nylander kom fram till. Rydelius 
studie visade att kvinnor som växte upp i familjer med alkoholmissbruk klarat sig relativt 
bra. Vi kan instämma i det då de personer vi intervjuat utåt sätt klarat sig bra, till exempel 
varit självförsörjande, inte hamnat i kriminalitet, dock hamnade Frida och Linda i eget 
missbruk. 
 
Våra resultat från intervjupersonernas uppväxt stämmer väl överens med Corks (1985) 
resultat att barn till alkoholmissbrukare växer upp under otrygga familjeförhållanden och 
inte får sina emotionella behov tillfredsställda. Sher (1991) tar upp i sin sammanställning 
att barn till alkoholmissbrukare antar olika roller under uppväxten som följer med upp i 
vuxenlivet och kan få skadliga psykologiska och mellanmänskliga konsekvenser. Detta 
stämmer väl överens med de resultat som vi fått fram, då vi kunde se tydliga roller under 
uppväxten. Dock tycker vi inte att rollerna varit lika tydliga i vuxenlivet som under 
uppväxten. De skadliga konsekvenserna syns tydligast i intervjupersonernas val av 
partners, men även i yrkeslivet till viss del. Två av dem är idag sjukskrivna, en hade blivit 
sjukskriven om hon inte fått barn och den sista har aldrig trivts i sitt yrkesliv. 
Intervjupersonerna hade flera av de försvarsmekanismer och negativa effekter som Sher 
tar upp, såsom överdriven kontroll, självförebråelse, överdrivet ansvar för andra, 
osäkerhet och rädsla.  
 
Lindstein och Nordqvist har båda gjort utvärderingar på Ersta Vändpunkten. Lindstein 
kom fram till att behandlingen bidrar till att barnen fick bekräftelse för sina känslor och 
sina behov. De kände även en återupprättad värdighet, vilket har lett till främjande av 
utvecklingen. Detta liknar vad våra intervjupersoner uttryckte om Vuxna Barn-
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behandlingen, men även om de andra former av stöd de fått i sin bearbetningsprocess. 
Likaså har de känt att det haft en positiv inverkan på deras livssituation och livskvalitet 
precis som Nordqvist kom fram till i sin förstudie om vuxna på Ersta Vändpunkten. 
Intervjupersonerna har fortsatt att gå i självhjälpsgrupper efter behandlingen, vilket går 
emot det Nordqvist kom fram till, att det är få som använder sig av dessa grupper mer 
kontinuerligt efter programmet. Vårt resultat är dock svårt att jämföra med Nordqvist på 
grund av selektionseffekterna, då Svenne troligtvis valt personer som går kontinuerligt i 
självhjälpsgrupper. 
 
I våra resultat har Frida och Linda uttryckt att det som betytt mycket i Vuxna Barn-
behandlingen är att de inte längre känner sig ensamma. Detta stämmer överens med Sher 
(1991) som tar upp att gruppterapi visat sig vara effektivt för vuxna barn till 
alkoholmissbrukare, då de har ett stort stöd av varandra. Pousettes (1996) tre 
gemensamma regler (tala inte om det verkliga problemet, lita inte på andra, känn inte 
efter) som befäster familjehemligheten stämmer överens med hur intervjupersonerna 
beskrivit sin hemmiljö. De har även fått ta ett stort ansvar och på sätt förlorat en del av 
sin barndom (Bäckman-Mosén, Möller, Omsäter & Rydén, 1984).  
 
Intervjupersonerna har påverkats i jämförelse med varandra på olika sätt. Dock har vi 
svårt att säga anledning till det, men vi tror att de faktorer (exempel utvecklingsnivå, 
personlighet, missbrukets grad, hur familjen hanterar situationen) som Runqvist (1998) 
och Arnell & Ekbom (2002) tar upp har spelat in. Intervjupersonerna har fått med sig låg 
självkänsla och dåligt självförtroende in i vuxenlivet, då de ofta kommit i andra hand 
under uppväxten. Osäkerheten som de känt har skapat ett kontrollbehov för att de ska få 
någon form av trygghet. Detta stämmer väl överens med vad Cermak & Rosenfeld (1987) 
skriver. De tar också upp att problemen från uppväxten finns kvar i vuxenlivet, vilket vi 
också kunnat se tydligt i intervjupersonernas beskrivningar. Mortensen (1995) skriver att 
barn till alkoholmissbrukare ofta tar på sig rollen som konfliktlösare. Av 
intervjupersonerna är det enbart Frida som gjort detta.  
 
Avslutningsvis vill vi ta upp Corks (1985) viktigaste slutsats, som vi instämmer i, att barn 
far illa av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk och att det behövs mer insatser, 
både för alkoholmissbrukaren och för dennes familj. 
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Slutdiskussion 
 
Genom att vi gjort denna studie har vi fått kunskap om vilka beteenden som kan vara 
karaktäristiska för vuxna barn till alkoholmissbrukare enligt Woititz (2002). För att se om 
detta stämde i verkligheten gjorde vi fyra kvalitativa intervjuer där vi frågade om 
intervjupersonerna kände igen sig i dessa beteenden. Dessa beteenden fann vi tydligast 
under intervjupersonernas uppväxt, men även till viss del i vuxenlivet. Eftersom vi bara 
intervjuat fyra personer och enbart kvinnor är de inte representativa för vuxna barn till 
alkoholmissbrukare och därför går inte våra resultat att generalisera. Det är även möjligt 
att vi fått andra resultat om vi hade intervjuat även män. Dock tror vi att många vuxna 
barn till alkoholmissbrukare har dessa karaktäristiska beteenden. Detta baserar vi på att vi 
läst litteratur utöver Woititz som styrker att barn till alkoholmissbrukare kan ha dessa 
beteenden. Då vi inte haft en kontrollgrupp kan vi inte säga att dessa beteenden är 
utmärkande för barn till alkoholmissbrukare eller att andra barn inte kan ha dem. 
 
Intervjun med Svenne gav oss en bakgrund till vad en Vuxna Barn-behandling är och 
syftet med den. Vi har även försökt att kartlägga vilka andra Vuxna Barn-behandlingar 
det finns i Sverige för att få reda på hur utbudet ser ut. Vi fann dock bara ett fåtal, fyra 
stycken. Vi tror att behovet är större än utbudet. 10-15 % av alla barn i Sverige växer upp 
med föräldrar som missbrukar alkohol och vi tror att många av dessa skulle ha hjälp av en 
Vuxna Barn-behandling. Vi vet också att fler och fler söker sig till Al-anon för att finna 
stöd och hjälp. Detta är ytterligare ett bevis på att uppväxten i en familj med 
alkoholmissbruk påverkar negativt och att ett behov av hjälp finns. Vi tror att utbudet är 
litet för att det inte anses vara ett samhällsproblem eller i alla fall inte ett 
samhällsproblem som det pratas om. Detta gör att de barn som växer upp med en 
alkoholmissbrukande förälder tror att de är ensamma och de vågar därför inte berätta om 
sin situation hemma och visa att de mår dåligt, eftersom de är rädda för att ingen kommer 
att tro dem. Alkoholmissbruket ses även som en familjehemlighet och barn är lojala mot 
sina föräldrar.  
 
Personerna vi har intervjuat anser att deras bakgrund har påverkat deras beteende och 
egentligen hela deras tillvaro. De har haft svårigheter i relationer till partners i vuxenlivet 
genom att de levt i förhållanden som varit destruktiva. De har haft för höga krav på sig 
själva och tydligast framkommer det i deras yrkesliv, där tre av dem arbetat för mycket. 
De upplever att deras beteenden ofta har ställt till problem både under deras uppväxt och 
i vuxenlivet. Detta genom att de har skapat olika hinder, såväl yttre som inre, för sig 
själva. Efter att intervjupersonerna har börjat arbeta med sig själva har deras beteenden 
och synen på sig själva förändrats i positiv riktning. Vi har dock inte kunnat klarlägga om 
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det är just Vuxna Barn-behandlingen som har hjälpt dem eller om det är något annat. Vi 
tror att det är en kombination av flera olika faktorer i intervjupersonernas liv. 
 
Den tidigaste studien om barn till alkoholmissbrukare är Nylanders från 1959. Problemet 
har alltså varit känt i flera decennier. De senaste studierna har liknande resultat. Trots att 
man vet om problemet händer inte mycket. Dessa barn får ofta lida i det tysta, då 
kunskapen hos de yrkesgrupper som arbetar med människor har brister. Ett exempel är 
vår egen utbildning, socionomlinjen, där vi knappt fått lära oss någonting om barn till 
missbrukare. För att kunna hjälpa och upptäcka dessa barn måste kunskapen bli större. 
Om dessa barn inte får hjälp när de är små kommer många av dem må psykiskt dåligt i 
vuxenlivet. De kommer även att kosta samhället mycket pengar, som exempelvis att de 
arbetar för mycket vilket kan leda till långtidssjukskrivning. Det finns även en risk att de 
hamnar i eget missbruk eller får psykiska problem som gör att de inte kan fungera fullt ut 
i samhället. 
 
Metoddiskussion 
Vi anser att vår metod har varit relevant i avseende att få fram intervjupersonernas 
erfarenheter och beskrivningar av hur de uppfattar sin uppväxt och vuxenliv. Vi ville 
även få fram hur de upplever att de förändrats efter att de genomgått en Vuxna Barn-
behandling. På denna fråga har vi inte kunnat få något tydligt svar på hur just Vuxna 
Barn-behandlingen påverkat dem. En fråga vi missade var omständigheterna kring varför 
de började arbeta med sig själva och vad som fick dem att ta steget att söka sig till en 
Vuxna Barn-behandling. Det är därför svårt att veta vilken betydelse Vuxna Barn-
behandlingen har för dessa fyra. För att få reda på just detta kanske den lämpligaste 
metoden skulle vara att göra en studie där man slumpvis intervjuar personer som ska 
genomgå en Vuxna Barn-behandling samt att man gör två uppföljningsintervjuer, en 
direkt efter och en cirka sex månader efteråt. Det behövs även en kontrollgrupp som har 
liknande problem men inte går behandlingen. Dock kommer andra faktorer att spela in 
även här, men genom att göra på detta sätt kanske man får mer klarhet i vad behandlingen 
betyder och tillför individen.  
 
För att fördjupa studien ytterligare hade det varit lämpligt att även se till det positiva, se 
vad som gjort att de klarat sig. Alltså se vilket stöd och vilka motståndsresurser 
intervjupersonerna haft. Då vi haft ett problematiserande perspektiv har vi endast berört 
detta kort. 
 
De vetenskapsfilosofiska positioner och teoretiska perspektiv vi valt har varit rätt för 
denna typ av studie. Genom att ha flera olika teoretiska perspektiv fanns det möjlighet till 
triangulering, vilket har ökat validiteten. Denna har också ökat genom att vi varit två 
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personer som genomfört studien. Vi har diskuterat allt och på så sätt kunnat distansera 
oss från materialet. För att öka validiteten skulle vi ha kunnat genomföra två intervjuer 
med varje person för att följa upp svar och få en mer omfattande bild. Detta har vi valt 
bort, då studiens omfattning inte tillåtit det. För att få en bättre bild av Vuxna Barn-
behandlingen skulle urvalet kanske ha skett på annat sätt, vi fick dem ju tilldelade av en 
av terapeuterna som leder behandlingen. Då alla som genomgår behandlingen är 
anonyma, har han troligtvis enbart kontakt med dem som ansett att behandlingen har varit 
positiv. Vi tror dock inte att han själv aktivt valt personer som varit positiva till 
behandlingen för att framställa behandlingen i god dager. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det finns många områden angående vuxna barn till alkoholmissbrukare som skulle 
behöva utforskas mer. Ett förslag är att göra en utvärdering av Vuxna Barn-behandling i 
Sverige för att se vilken påverkan den har på individerna. Det skulle även vara intressant 
att göra en enkätstudie över de karaktäristiska beteenden som Woititz (2002) tar upp 
angående vuxna barn till alkoholmissbrukare samt ha en kontrollgrupp som inte vuxit upp 
i ett hem med missbruk. Något som också är viktigt är att ta reda på vilka de är som söker 
sig till behandling och hur deras väg till behandling ser ut. Detta för att ta reda på vilka 
det är som man inte når och försöka hitta sätt att nå även dem. Ett sista förslag till fortsatt 
forskning är att ta reda på hur det går för de barn som blir omhändertagna enligt LVU 
därför att deras föräldrar missbrukar alkohol, men även hur det går för dem som inte blir 
omhändertagna, men ändå utreds.  
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Intervjuguide 
 

Inledande presentation av intervjupersonerna 
• Ålder 
• Sysselsättning 
• Nuvarande familjeförhållanden 
• Mamma/pappa/syskon 
• Aktiva alkoholmissbrukare i intervjupersonens närhet 

 
Tema uppväxt 0-18 år 
Hemförhållanden 

• Hur såg dina hemförhållanden ut under din uppväxt? 
- kärnfamiljens sammansättning? 
- hur bodde ni? 
- föräldrarnas sysselsättning? 
- vem drack och hur ofta? 
- vid vilken ålder förstod du att din mamma/pappa hade alkoholproblem? 
• Hur såg familjelivet ut? 
- kunde ni prata om känslor i familjen? 
- hur såg relationerna ut i familjen (syskon/alkoholmissbrukande förälder/icke-

alkoholmissbrukande förälder)? 
- hur såg din roll i familjen ut och förändrades den under din uppväxt och i så fall hur? 
- var din mammas/pappas alkoholmissbruk något som syntes utåt och i så fall hur? 
- var alkoholmissbruket något som det pratades om i familjen? 
- hade du något att anförtro dig till? 
- fanns det någon/något som gjorde att du kunde få andrum från din mammas/pappas 

alkoholmissbruk? 
• Vad innebar det för dig att vara barn till alkoholmissbrukare? 
 

Skolan 
• Hur upplevde du grundskolan? 
- vad hade du för roll och förändrades den och i så fall hur? 
• Vad gjorde du efter grundskolan och hur fungerade det? 

Umgänge och fritid 
• Vad gjorde du på fritiden? 
• Hade du några kamrater? 
• Hur var din roll i umgänget under uppväxten och förändrades den, och i så fall hur? 
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Beteenden 
• Hur skulle du vilja beskriva dig själv som barn? 
• Hur skulle du vilja beskriva dig själv som tonåring? 
• Hade du några av de beteende som är karaktäristiska för barn till alkoholmissbrukare; 
- gissar sig till vad som är normalt 
- dömer sig själv utan förbarmande 
- överreagerar på förändringar som de inte har kontroll över 
- söker ständigt godkännande och bekräftelse 
- är extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga 
- är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det 
 

Tema vuxenliv 
Hemförhållanden 

• När flyttade du hemifrån och hur såg ditt liv ut då? 
• Hur har dina hemförhållande sett ut från det att du flyttade hemifrån till idag? 
• Har du haft någon partner/partners och hur har relationerna/en till dessa sett ut? 
• Har du några barn och i så fall hur ser relationerna till denna/dessa ut och hur har det 

sett ut? 
• Tror du att din uppväxt har påverkat dina relationer till partner och barn och i så fall 

hur? 
• Hur har din relation till din familj (föräldrar/syskon) sett ut sen du flyttade hemifrån 

till idag? 
• Har du samma roll i ditt vuxna liv, med avseende på familjen, som du hade under din 

uppväxt? 
 
Sysselsättning 

• Vad har du haft för sysselsättning under ditt vuxna liv? 
- hur har det fungerat? 
- tror du att dina yrkesval har påverkats av din uppväxt? 
- har du haft någon speciell roll i yrkeslivet? 

 
Umgänge och fritid 

• Hur har ditt umgänge sett ut i vuxen ålder och hur ser det ut idag? 
• Vilken roll har du i ditt umgänge och har den förändrats sen du blev vuxen? 

 
Beteenden 

• Hur skulle du vilja beskriva dig själv som vuxen? 
• Hur tycker du att du har förändrats sedan du flyttade hemifrån? 
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• Hur tror du att din uppväxt har påverkat dina beteenden i relationer till andra 
människor? 

• Har du några av de beteende som är karaktäristiska för vuxna barn till 
alkoholmissbrukare; 

- gissar sig till vad som är normalt 
- dömer sig själv utan förbarmande 
- överreagerar på förändringar som de inte har kontroll över 
- söker ständigt godkännande och bekräftelse 
- är extremt ansvarstagande eller extremt oansvariga 
- är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det 
• Hur ser ditt förhållande till alkohol ut idag och hur har det sett ut? 
• Har du själv någon form av missbruk idag? 

 
Tema Vuxna Barn-behandling 

• Hur tyckte du att det var att genomgå behandlingen? 
• Hur tycker du att ditt beteende har förändrats med avseende på de olika 

karaktärsdragen sedan du genomgick behandlingen? 
• Hur tycker du att ditt psykiska välmående har förändrats sedan du genomgick 

behandlingen? 
• Hur tycker du att ditt umgänge har förändrats sedan du genomgick behandlingen? 
• Tycker människor i din närhet att du har förändrats sedan du genomgått behandling? 

 
 
Tema framtid 

• Hur ser du på framtiden? 
• Hur tror du att din framtid hade sett ut om du inte hade gått en Vuxna Barn-

behandling? 
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Intervjufrågor till expertintervjun 
 

• Använda namn och företagsnamn i studien? 
• Varför startade du en Vuxna Barn-behandling? 
• Hur länge har behandlingen funnits, hur får man kontakt med den och vad kostar den? 
• Hur många anställda finns på företaget och vilken utbildning har ni? 
• Hur många genomgår en Vuxna Barn-behandling varje år? 
• Vad är en Vuxna Barn-behandling? 
• Vad är syftet med behandlingen och uppnås det? 
• Hur går Vuxna Barn-behandlingen till? 
• Vilken metod/teori används? 
• Hur tror du att de som genomgår en Vuxna Barn-behandling upplever den? 
• Vet du något om resultaten efter att behandlingen är avslutad, alltså hur personerna 

påverkas och hur framgångsrika ni är? 
• Följer ni upp behandlingen efter att den är avslutad? 
• Finns det andra Vuxna Barn-behandlingar som du vet om? 
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