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Abstrakt 
 

Hur är det att växa upp en familj med alkoholmissbruk? 

- en kvalitativ studie om barn till alkoholister 

 

Uppsatsförfattare: Joanna Rangevik 

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur vuxna barn till alkoholister beskriver att de påverkats 

av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk. Anhöriga till alkoholmissbrukare är en stor 

och viktig grupp och speciellt barnen, vilken situation inte alltid uppmärksammas. Detta på 

grund av att missbruket ofta kan vara dolt och därför okänt utanför familjen. Det finns idag 

omfattande kunskap om vilka skador som missbruk framkallar och vi vet att en uppväxt 

präglad av föräldrars missbruk ökar risken för att barnet sedan utvecklar psykiska problem I 

(Woititz, 2002, s.48f). För att kunna beskriva och belysa hur barn har det som lever i en sådan 

miljö kommer en kvalitativ metod att användas genom tre djupintervjuer. Uppsatsen har haft 

sin grund i  fenomenologin och analysen har utgått utifrån det systemteoretiska perspektivet. 

 

Nyckelord: Alkohol, missbruk, anhörig, barn. 
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1. Inledning/Bakgrund 
 

Många barn i Sverige mår inte bra, barnpsykiatrikommittén konstaterade i sitt betänkande 

mars -98 att det är mellan 5 och 10 % av svenska barn som har så stora svårigheter att de 

behöver professionell hjälp. De konstaterar även att andelen snarare stiger än avtar (Wrangsjö, 

1998, s.9). Föräldrars missbruk av alkohol eller narkotika är ett av de vanligaste skälen till att 

socialtjänsten omhändertagit barn. Trots detta växer de flesta barn till alkoholmissbrukare upp 

i sina familjer. Hur stora riskerna är för barnet att skadas beror på hur allvarligt 

alkoholmissbruket är och om båda av föräldrarna missbrukar alkohol eller om bara den ena 

gör det. Att en av föräldrarna missbrukar alkohol kan dock innebära att även den andra 

föräldern brister i omsorgen. Den förälder som är nykter kan vara så pressad och upptagen av 

partnerns problem, att barnets behov hamnar i skymundan. Barnet blir då inte bekräftad av 

någon vuxen och det kan leda till konsekvenser för barnets anknytning och samspel 

(Hindberg, 1999, s.97f).  

  

Jag har tagit detta tillfälle i akt till att få en ökad förståelse om hur samhället för barn ser ut 

idag. Intresset för att just skriva om barn till alkoholister har väcks genom att några närmare 

men även ytliga kontakter som jag har, just växt upp i ett hem präglat av alkoholmissbruk. 

Denna problematik är bara en av många som finns i familjer och som enligt forskning och 

från mina egna erfarenheter sett, påverkar den person som växt upp i sådan miljö på många 

sätt. Jag ser min studie som en möjlighet att själv få en bredare kunskap och förståelse för 

familjer med denna problematik, vilka jag förmodligen kommer att möta i mitt framtida 

yrkesliv. 
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1.1Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsens syfte är att studera hur vuxna barn till alkoholister beskriver hur de upplevt 

påverkats av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk. 

 

Studien ska baseras på följande frågeställningar: 

– Vilka upplevelser och minnen har intervjupersonerna från de tillfällen då deras föräldrar 

var berusade under uppväxten? 

– Hur uppfattar intervjupersonerna att uppväxten präglats av att växa upp i en familj med 

alkoholmissbruk? 

– Anser intervjupersonerna att det finns samband mellan uppväxten i en familj med 

alkoholmissbruk och deras liv idag? 

 

1.2 Avgränsningar 

 
Den första avgränsning som gjorts är valet av att bara ha tre intervjupersoner var av alla tre 

haft liknande rollperspektiv, vilket menas att de alla varit barn i familjer med 

alkoholmissbruk.  Studien är också skriven utifrån fokus på föräldrars alkoholmissbruk och 

inte de som missbrukar andra typer av droger.  

 

1.3 Centrala begrepp  

 
Anhörig: Ordet anhörig avser en person som levt och växt upp i en nära familjerelation med 

en alkoholmissbrukare.  

 

Det finns flera olika sätt att definiera alkoholmissbruk och i detta kapitel kommer det att tas 

upp ett par olika författares definitioner av ordet. 

 

Alkoholmissbruk: Hansen (1995) menar att om man har ett alkoholmissbruk så är det ofta så 

att man ökar konsumtionen gradvis och att situationen för en själv och de runtomkring en 

förvärras. Om förbrukningen bedöms som en trevlig social situation eller uppfattas som något 

plågsamt för andra, beror på vem i umgängeskretsen eller i familjen man frågar. Det som kan 

uppfattas som en lämplig förbrukning för en ensamstående kan få problematiska 
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konsekvenser för en familjefar, eftersom förbrukningen går ut över de uppgifter som ska 

göras i hemmet. Det är inte sällan som det är barnen och partner som står i nära relation till 

missbrukaren som först reagerar med obehag (Hansen, 1995, s. 7f). 

 

Black (1993) är av den uppfattningen att alkoholism är en sjukdom av okänt ursprung och kan 

drabba vem som helst. Alkoholister är människor som upplever en förändring i sin tolerans av 

alkohol och måste därför dricka mer för att uppnå den effekt som är önskvärt. Det är personer 

som varken har förmågan att kontrollera sitt drickande eller kan förutsäga sitt beteende när de 

har börjat dricka. Deras drickande har övergått från ett fritt val till ett tvång och detta 

drickande orsakar problem i vardagslivet. Alkoholister har ofta olika sätt att dricka på och 

konsekvenserna av deras drickande ser olika ut. Vissa dricker varje dag, en del lite då och då 

medan det finns de som kan hålla sig torra i långa perioder mellan drickperioderna (Black, 

1993, s. 15f).  

 

Bengtssons & Gavelins (2004) definition av alkoholmissbruk beskrivs vara en person som 

gång på gång hamnar i plågsamma situationer på grund av sitt drickande, men trots detta 

fortsätter att dricka.  De skriver även om den mängd fysiska skador som kan uppkomma vid 

ett alkoholmissbruk där bl.a. hjärnan skadas, så att minnet trubbas av och 

koncentrationsförmågan förstörs. Sedan kan inlärningssvårigheter uppstå och humörväxlingar 

uppkomma med bl.a. svartsjuka, irritation, ångest och sömnsvårigheter. Hjärtat påverkas med 

högt blodtryck och det finns risk för hjärtmuskelinflammation. Bukspottskörteln påverkas på 

så sätt att diabetes kan skapas och både magsår och magkatarr kan även uppkomma 

(Bengtsson & Gavelin, 2004, s.21). 

 

I boken ”Behandling av alkoholproblem” (2000) tas flera olika definitioner av 

alkoholmissbruk upp och en av dessa är baserad på Jellineks berömda bok ”The disease of 

alcoholism” som han skrev 1960. De forskare och kliniker som utgår från denna bok i sina 

definitioner av alkoholmissbruk, brukar betecknas som ”alkoholismrörelsen”. Denna rörelse 

karaktäriseras som uppbyggd kring följande element: 

• Det finns ett nytt vetenskapligt perspektiv på alkoholfrågor som ersätter det tidigare 

moraliska perspektivet. 

• I detta perspektiv finns uppfattningen att det finns en väldefinierad och avgränsad 

företeelse som betecknas som alkoholism, vilket några individer har och andra inte. 

 6



• Det personer som är alkoholister kommer alltid att konsumera alkohol på ett annat sätt 

än de som inte är alkoholister. Av detta skäl bör de förstnämnda alltid avstå från 

alkohol. 

• Alkoholism ska förstås som en sjukdom i sig, och inte bara som ett symptom för 

någon annan underliggande sjukdom, men också som ett tillstånd som personen lider 

av utan egen förskyllan. 

• Av denna anledning är det både rationellt och humant att hjälpa och behandla dessa 

personer som sjuka, snarare än som om de vore kriminella eller omoraliska. 

• Den viktigaste och mest adekvata åtgärden för alkoholism är behandling, på detta sätt 

kan man komma till rätta med samhällets alkoholrelaterade problem (Bergmark & 

Oscarsson, 2000, s. 27f). 

 

Bergmark & Oscarsson (2000) beskriver en viss skeptisk inställning till denna teori bl.a. 

eftersom den baseras på en studie där endast ett mindre antal av de tillfrågade deltog i studien. 

Få av de forskare som är aktiva inom ämnet alkoholmissbruk beskrivs vara beredda att ge 

modellens centrala teser ett tydligt stöd (Bergmark & Oscarsson, 2000, s.32). 

 

I denna studie används ingen specifik definition, begreppen baseras här på att 

intervjupersonerna själva uppfattar sin förälder som alkoholiserad. Dvs. att föräldern haft en 

alkoholkonsumtion som varit så omfattande att den inneburit problem för dem själva och 

deras familj. 

 

1.4 Disposition 
 

Kapitel 1 redovisar studiens inledning, syfte, frågeställningar, avgränsning och centrala 

begrepp. I kapitel 2 ges en beskrivning av ämnets bakgrund genom en presentation av statistik 

och tidigare forskning kring ämnet. I kapitel 3 redogörs det teoretiska perspektivet som varit 

utgångspunkt för den analys som gjorts av materialet: systemteoretiskt perspektiv. I kapitel 4 

framförs den metod som har använts för att få svar på studiens frågeställningar. Där redovisas 

även den vetenskapsfilosofiska positionen: fenomenologiskt perspektiv. Där finns också 

litteratursökning, urval av intervjupersoner, hur datainsamling, databearbetning och analys har 

skett samt studiens reliabilitet och validitet.  
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I kapitel 5 redovisas de resultat som studiens forskningsintervjuer har givit. I inledningen ges 

en kort beskrivning av intervjupersonerna, sedan kommer en redogörelse av 

intervjupersonernas berättelser utifrån studiens tre teman 1. Att vara barn i en familj med 

alkoholmissbruk, 2. Livet idag som vuxen, 3. Samband – uppväxten och livet idag som 

vuxen. I kapitel 6 redovisas den analys som gjorts av resultatet utifrån det teoretiska 

perspektivet. I kapitel 7 förs en diskussion av studiens resultat utifrån tidigare forskning, svar 

på frågeställningar ges, den metod som använts diskuteras samt förslag på fortsatt forskning. 

 

2. Bakgrund 
 

Detta kapitel inleds med statistik gällande alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk i Sverige. 

Därefter finns beskrivning av tidigare forskning från olika författares forskning om ämnet 

barn till alkoholister och vuxna barn till alkoholister. 

 

2.1 Statistik 

 
Det finns inte exakta uppgifter om alkoholmissbrukets omfattning i Sverige. Alkoholpolitiska 

kommissionen uppskattade att risken för att en man ska utveckla ett alkoholmissbruk under 

sin livstid är 20 % och för kvinnor är det 6 %. Många av dem som utvecklar ett 

alkoholmissbruk har barn. Det brukar beräknas att ca 10 % av alla barn i Sverige växer upp 

med familjer där det finns en eller två föräldrar med alkoholmissbruk. De vanligaste skälen 

till att barn omhändertas av socialnämnden är just föräldrars missbruk till alkohol eller 

narkotika. Under 1970- och 80- talen var detta och ibland i kombination med vanvård skälen 

till 70 % av socialnämndens omhändertaganden.  Fast att alkoholmissbruk har hög prioritet 

som skäl för att socialnämnden ska omhänderta, växer de flesta barn till alkoholmissbrukare 

upp i sina familjer. Om man beräknar att 9-10 000 barn omhändertas av socialnämnden varje 

år, där det huvudsakliga skälet är föräldrarnas missbruk av alkohol eller narkotika, så betyder 

det att en stor majoritet av de uppskattningsvis 150 000 barnen till missbrukare växer upp med 

sina föräldrar. I allmänhet får dessa barn ingen hjälp på grund av att t.ex. alkoholmissbruket 

oftast är dolt för omgivningen (Hindberg, 1999, s.97). 
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2.2 Tidigare forskning 
 

Det berusningsmedel som representerar det största problemet är alkohol. Majoriteten av den 

vuxna befolkningen är i perioder brukare av måttliga mängder alkohol. I många miljöer är 

detta accepterat så länge man inte förlorar kontrollen över sitt drickande. Det finns idag 

omfattande kunskap om vilka skador som missbruk framkallar och vi vet att en uppväxt 

präglad av föräldrars missbruk ökar risken för att barnet sedan utvecklar psykiska problem 

(Hansen, 1995, s. 8f). 
 

2.2.1 Barns upplevelser och uppväxtvillkor 

 
Barn till alkoholister är knappast att betrakta som glömda barn längre. Det har gjorts mycket 

forskning på senaste tiden om barn till alkoholister och medberoende. I en undersökning gjord 

av Margaret Cork, som är socialarbetare med erfarenhet av lång kliniskt arbete med 

alkoholister är 115 barn i åldrarna 10 – 16 år intervjuade. Undersökningen ”De glömda 

barnen”, som gjordes 1966 syftade på att se hur dessa barn uppfattade att växa upp i en familj 

där båda föräldrarna var alkoholister och hur det påverkade dem. Genom att själv intervjua 

barnen enskilt och tack var sin erfarenhet som socialarbetare, ansåg sig Cork fått en bra 

inblick i barnens känslor och attityder. Det resultat som var mest slående var att barnen 

påverkades i största grad av disharmonin i hemmet, de ständiga bråken och grälen och inte av 

föräldrarnas alkoholkonsumtion i sig (Lindstein, 1995, s.18f). 

 

Barnen upplevde sig vara väldigt arga på den föräldern som inte drack, eftersom de ansåg att 

denne ägnade all sin uppmärksamhet åt den alkoholiserade föräldern. Den föräldern som 

drack kunde de till och med ha viss förståelse för och förlåta, på grund av att de ansåg att den 

oftast inte hade någon kontroll över situationen. Enligt Cork ger intervjuerna en känslosam 

bild av skilsmässa mellan föräldrar och barn. Genom det material som hon har drar hon 

slutsatsen att alla de 115 barnen tagit skada av sina föräldrars missbruk. Hon bedömer även att 

50 av de intervjuade barnen skulle behöva långvarig och intensiv terapi om deras problem inte 

skulle bli bestående. 56 barn skulle kunna påverkas snabbt om det inte fick någon behandling 

och de 9 barn som återstod kände fortfarande något positivt för föräldrarna och hade hopp om 

att situationen skulle kunna förbättras. De kanske viktigaste bidraget till den fortsatta 

kunskapsproduktionen var att hon visade hur föräldrarnas intresse har benägenhet att 
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fokuseras på dem själva och också hur den icke alkoholiserade föräldern känslomässigt 

försummade barnet (Lindstein, 1995, s.19ff).  

 

Den mycket dystra bilden om barns situation i missbrukarfamiljer, som Cork visade kom att 

bli en väckarklocka både för yrkesfolk och forskare och inte bara i USA utan i resten av 

världen. I Sverige har CAN flertaliga gånger haft anledning att trycka nya upplagor av hennes 

bok. Det finns några mindre undersökningar som är nordiska, vilka anknyter till Corks 

forskning d.v.s. där det är barnets upplevelser av familjen och alkoholmissbruket som står i 

fokus. Randi Follerås (1990) är en forskare som exempelvis bad 22 barn berätta om hur deras 

familjesituation såg ut innan den alkoholiserade föräldern slutade att dricka. Hon valde sedan 

ut 11 av dessa berättelser för publikation, men tyvärr utan analys. I en finsk undersökning har 

Lena Poikola (1993) låtit 27 barn kommit till tals och den slutsats hon drog var att det inte 

bara är när missbruket äger rum som det sker en total omställning av familjelivet. Hon menar 

att under familjens ”vita” perioder är det inte avslappnat för barnet, utan tvärtom en period av 

väntan och anspänning (Lindstein, 1995, s. 20). Detta är också ett tema som Frida A Hansen 

(1990) byggt en studie på. Studien byggs på 40 barns till alkoholmissbrukare självbiografier 

och beskriver bl.a. ”moment -22-liknande” situationer där barnet gör fel hur det än beter sig. 

Hela barnets verklighetsbyggande blir påverkat om missbruket dominerar familjen. Föräldern 

kräver så motsägelsefulla saker när denne är berusad och ger så motsägelsefulla besked att 

barnet blir alldeles förvirrad. Hansen menar att det då finns risk för att barnet utvecklar en 

splittrad verklighetsbild (Lindstein, 1995, s.20f). 

 

Som nämnt tidigare identifierade Cork föräldrarnas självcentrering och känslomässiga 

skilsmässa från barnen som det viktigaste kännetecknet på missbruksbarnens uppväxtmiljö. 

Hos dessa barn har både Cork och andra efterföljare kunnat konstatera sociala svårigheter och 

brist på självförtroende etc. till följd av detta. Barns uppväxtvillkor i dessa familjer har 

sammanfattande beskrivits som kännetecknade av omsorgssvikt och en hög stressnivå. 

Gällande omsorgsvikt i form av grundläggande omvårdnad, har försummelse när det gäller 

mat, hygien och kläder noterats (Lindstein, 1995, s. 24).  

 

Bingham & Bargar (1985) har kunnat konstatera att brist på självförtroende, sociala 

svårigheter, sömnsvårigheter, ångest och depressioner är följden av föräldrars känslomässiga 

brist och ignorans. Föräldrars upptagenhet av alkoholen oh missbruket påverkar 

föräldraskapet på flera olika sätt. Ett gott föräldraskap innebär psykisk och fysik närvaro och 
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om detta inte finns så påverkas båda parter. Utvecklingen av föräldra-barnrelationen är en 

ömsesidig process och barnet utvecklas genom föräldrarnas bekräftelse samtidigt som ”barnet 

gör sin förälder” genom sin egen bekräftelse. Om detta samspel är stört så påverkas bådas 

utvecklingsprocess (Lindstein, 1995, s. 25). 

 

2.2.2 Barns reaktioner på föräldrars missbruk 

 

I Hansen (1995) beskrivs det även hur undersökningar visar på att barn till missbrukare har en 

högre frekvens av en rad olika problem: 

 

• Ångest 

• Dålig självbild 

• Utåtagerande beteende  

• Depression 

• Sömnproblem 

• Mardrömmar 

• Skolproblem 

• Missbruk 

• Kriminalitet 

Detta är även problem som kan finnas i stor utsträckning hos barn som försummas av sina 

vårdnadshavare på flera olika sätt. När ett barn pratar om eller visar tecken på dessa problem 

kan de uttrycka sig på ett indirekt sätt. Dessa barn visar ofta upp tecken på t.ex.: 

• Magsmärtor 

• Huvudvärk 

• Nedstämdhet 

• Koncentrationssvårigheter 

• Motorisk oro 

• Trötthet 

• Svårigheter med vänner och kamrater 

• Känslomässig labilitet  (Hansen, 1995, s. 36-42). 
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2.2.3 Den tysta familjen  

 

I de tidiga stadierna av alkoholism, då problemen kring den som dricker börjar bli allt mer 

märkbart försöker familjerna ofta att bortförklara drickandet. Det hittas på ursäkter för t.ex. 

pappans drickande och allt eftersom drickandet förvärras blir beteendet och de irrationella 

förklaringarna mer ett ”normalt” sätt att leva. Medlemmarna i familjen koncentrerar sig på 

problemen, men förnekar ofta att det är en följd av alkoholismen. Black (1993) menar att det 

är lättare att hitta på en annan orsak för det vansinniga beteendet än alkoholism. Ett annat sätt 

för familjen att underlätta bortförklaringarna av alkoholistens beteende är att inte prata om det 

hemma, att låtsas som om inget hänt (Black, 1993, s. 42ff). Eftersom man i en 

alkoholistfamilj kan förneka problemen som orsakas av alkohol, får barnens problem sällan 

erkännande. Detta kan innebära att dessa barn förutsätter att det inte finns någon vare sig 

inom eller utom familjen som kan hjälpa dem. Även om många barn är rädda för att ingen ska 

tro dem kan de också uppleva skuldkänslor inför att tala om de problem som deras föräldrar 

utgör. De tycker att de sviker sina föräldrar om de talar om problemen. Barn är väldigt lojala 

och förnekar för andra om problemen i familjen, vilket innebär att de fortsätter i samma 

process av förnekande som präglar familjen. Det är en situation fylld av förtvivlan, att vara 

barn i en familj som drabbats av alkoholism och att känna sig fullkomligt ensam i tron att det 

inte finns någon som kan hjälpa (Black, 1993, sid. 44ff). 

 

Hansen (1995) beskriver också att missbruk är kulturellt förbundet med skam, att 

missbrukarna är de ”fyllon” som finns ute på stan. En vanlig reaktion när man skäms är att 

försöker dölja det man skäms för. Barn kan lätt uppfatta sin familj som annorlunda och 

mindre värd än andra familjer, vilket innebär att de ofta uppfattar sig som mindrevärdiga som 

personer på grund av sin familjebakgrund. En mer konkret definition kan vara att de skäms 

för sina föräldrar som bryter mot de sociala normer som finns i vårt samhälle. De skäms för 

att fadern raglar när han kommer hem, att han snörvlar i telefonen när någon ringer eller 

luktar sprit när någon ringer på. Många barn beskriver också att de skäms för hur det ser ut 

hemma under rusperioderna på grund av allt skräp och smuts som kan finnas. Hansen (1995) 

beskriver vidare att uppfattningen är att många barn är ständigt rädda att någon ska upptäcka 

hur situationen ser ut i familjen. Många av barnen försöker att undvika att ta med vänner hem 

eller planerar intensivt för att inte drickandet ska upptäckas (Hansen, 1995, s43f). 
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2.2.4 Barns olika roller 

 

Många gånger finns det klart definierade roller inom familjen och vanligtvis har de vuxna 

rollen som familjeförsörjare och de som fattar besluten i hemmet. De barn som växer upp i en 

familj med öppen kommunikation och där en konsekvent livsstil är normen har ofta förmågan 

att anta flera roller, beroende på situationen. Dessa barn lär sig ta ansvar, sätta upp realistiska 

mål, leka, skratta osv. De får en känsla av flexibilitet och spontanitet, medan barn som växer 

upp i en familj med alkoholmissbruk sällan får lära sig den kombination av de roller som 

formar en sund personlighet. Istället fastnar de i roller som grundas på uppfattningen om vad 

de måste göra för att kunna ”överleva” och för att de ska ha någon stabilitet i livet (Black, 

1993, s. 23f). 

 

Black (1993) beskriver några av de roller som barn kan ha i en familj med alkoholmissbruk. 

Den ansvariga, då allting måste vara i ordning och när föräldrarna inte kan ge barnen struktur 

och konsekvens kommer barnen själva att hitta sätt att ordna det. Ofta blir det äldsta barnet 

eller det enda barnet den mest ansvarsfulla i familjen. Detta barn klär på sina småsyskon när 

föräldrarna inte kan det, ser till att de kommer i säng osv. Det ansvariga barnet gör livet lättare 

för den förälder som dricker genom att ge denne mer tid att vara upptagen av drickandet och 

medalkoholisten mer tid över att vara upptagen av alkoholisten. Den anpassliga anpassar sig i 

vilken situation som hon än hamnar i. Det barn som kallas för anpasslingen upplever det 

mycket lättare att leva i den kaotiska familjen, än t.ex. andra syskon eftersom det barnet helt 

enkelt anpassar sig till det som händer. Det här barnet försöker inte hindra eller underlätta 

några situationer, vad som än händer det händer, hanteras det helt enkelt. Black (1993) skriver 

vidare att en professionell skulle se den anpassliga som det barn som tycks ha minst kontakt 

med familjen (a.a., s. 30-33). 

 

Sharon Wegscheider (1981) har beskrivit barns rolltagande på ett liknande sätt, men 

identifierat delvis annorlunda roller. Den första hon beskriver är familjehjälten, den som 

familjen förlitar sig på när alla andra misslyckas. Den andra är syndabocken, som ofta är 

andra barnet som ofta är indragen i något otillåtet och ses av familjen som en bråkstake. Det 

förlorade eller tysta barnet håller sig ofta i bakgrunden och ställer sällan till med något. Den 

sista rollen hon beskriver är maskoten, som är spänd, orolig ofta hyperaktiv och genom all dra 

uppmärksamheten till sig själv avleder laddade situationer (Lindstein, 1995, s.28f). 
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2.2.5 Hur kan man påverkas som vuxen?  

 

”Att sticka hål på den varböld som hemlighetsmakeriet i uppväxten orsakat och börja prata 

om sina upplevelser och känslor från barndomen, är nödvändigt för att kunna börja tillfriskna 

och beträda en ny väg som vuxen, skriver Weddig Runqist i sin bok, Små och Vuxna barn till 

alkoholister” (Hindberg, 1999, s. 101f). Enligt Hindberg (1999) visar forskning att vuxna barn 

till alkoholister har en högre grad av ångest – och depressionskänslor, i jämförelse med vuxna 

från icke alkoholiserade hem. Problemen kan kategoriseras i tre olika grupper, där den första 

är försämrad självkänsla, den andra är oförmåga till personligt ansvarstagande och den tredje 

beskrivs vara svårigheter att styra sexuella och aggressiva drifter (Hindberg, 1999, s. 102). 

 

När ungdomar flyttar hemifrån, ger de sig ut på egen hand och står inför uppgiften att på egen 

hand fatta avgörande beslut i sitt liv gällande bostad, karriär och livsstil. Ofta går det sex till 

åtta år att fullfölja dessa beslut. När unga vuxna barn till alkoholister flyttar ifrån 

föräldrahemmet drar de en lättnandens suck och dunkar sig själva i ryggen för att de har klarat 

av att överleva. Sen tar de tag i sitt egna liv, men de förblir ofta socialt och känslomässigt 

uppslukade av familjen. Det är ofta vid tjugofemårsåldern som följden av att ha vuxit upp 

med en eller två alkoholiserade föräldrar gör sig påmind. Vid det här laget börjar vuxna barn 

till alkoholister att känna av en ensamhet som de inte riktig förstår. Enligt Black (1993) 

känner de av känslor som isolerar dem från andra och upptäcker att de är deprimerade. Denna 

depression dyker allt oftare upp och perioderna varar längre och längre, men skälet till 

depressionen är svårt att urskilja. Allt oftare drabbas de av anfall av rädsla och ångest men det 

kan vara svårt att finna ursprunget, de kan även ha svårigheter med nära relationer. Detta kan 

bero på att de kan ha svårt att upprätthålla nära förhållanden eller att något saknas i dem. Det 

är mycket viktigt att se tillbaka på de processer som har varit, som man oftast inte har 

uppmärksammat och på ett sätt tagit itu med, hos denna speciella person – nämligen det barn 

som har vuxit upp med alkoholism i familjen (Black, 1993, s. 41f). 

 

AL – ANON familjegrupper är en gemenskap för och av anhöriga och vänner till alkoholister 

där det enda syftet är att hjälpa anhöriga till alkoholister. Al - ANON har skrivit en bok 

(2004) och menar att den rädsla som följer med som de beskriver, sjukdomen alkoholism, 

skapar som nämnt innan svårigheter att för de anhöriga lita på sig själva och andra. Att inte 

lita på, att inte tala med någon hjälpte som barn för att överleva, men som vuxna håller det 

kvar de anhöriga i ett mönster som inte längre fungerar. Så länge som dessa vuxna barn till 
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alkoholister är fångna i relationsmönster de lärde sig som barn, kommer de att nå samma 

olyckliga resultat som vuxna. Det beskrivs även vidare i boken (2004) att innan ett beteende 

kan brytas så måste det erkännas (AL - ANON, 2004, 72f).  

 

Woititz (2002) har genom att arbeta med vuxna barn till alkoholister kommit fram till olika 

karaktärsdrag som finns hos vuxna barn till alkoholister. Men under sitt arbete har hon även 

kommit fram till att dessa karaktärsdrag kan finnas hos vuxna barn som vuxit upp i familjer 

med andra typ av problem (Woititz, 2002, s. 89). 

 

De punkter Woititz (2002) tar upp är följande:  

• Vuxna barn till alkoholister gissar sig till vad som är normalt.  

• Vuxna barn till alkoholister har svårt att fullfölja ett projekt 

• Vuxna barn till alkoholister ljuger när det är lika enkelt att tala sanning 

• Vuxna barn till alkoholister dömer sig själva utan förbarmande 

• Vuxna barn till alkoholister tar sig själva på mycket stort allvar 

• Vuxna barn till alkoholister har problem med nära relationer 

• Vuxna barn till alkoholister överreagerar på förändringar som de inte har kontroll 

över 

• Vuxna barn till alkoholister söker ständigt godkännande och bekräftelse 

• Vuxna barn till alkoholister uppfattar sig själva som annorlunda 

• Vuxna barn till alkoholister är extremt ansvartagande eller extremt oansvariga 

• Vuxna barn till alkoholister är extremt lojala, även mot dem som inte förtjänar det 

• Vuxna barn till alkoholister är impulsiva, de har en tendens att ge sig in i situationer 

utan att först begrunda alternativa möjligheter eller tänkbara konsekvenser (Woititz, 

2002, s. 89-137). 
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3. Teoretiskt perspektiv 
 

I detta kapitel kommer det Systemteoretiska perspektivet att beskrivas. 

 

3.1 Systemteoretiskt perspektiv 
 

Systemteorin var en av flera teorier som utgjorde en reaktion på den bristande tillfredsställelse 

som fanns med den psykodynamiska teorin och dess fokus på helheter bidrog positivt till det 

sociala arbetet. Inom familjeterapi utgör systemteorin ett huvudsakligt perspektiv genom sin 

beskrivning av familjen som system och hur alla i en familj påverkar och påverkas av 

varandra. En annan orsak till teorins framgång är att den accepterar och analyserar den sociala 

ordning som redan existerar istället för analysera och förkasta den, som den radikala teorin 

gör (Payne, 2002, s. 197). 

 

Pincus & Minahams bok från 1973 talar om principer som att människor är beroende av olika 

system i sin sociala omgivning för att kunna leva ett tillfredställande liv, t.ex. kan familjen ses 

som ett system som ingår i andra större och omgivande system som skola, släkt, arbetsplats 

osv. Därför är det viktigt att det sociala arbetet inriktas på sådana system (Payne, 2002, s. 

198).  

 

Inom socialt arbete brukar man skilja på två former av systemteori, den generella och den 

ekologiska modellen (Payne, 2002, s.195). Enligt den ekologiska systemteorins – 

livsmodellen anpassar sig människor ständigt i ett pågående utbyte med olika delar av 

omgivningen. De blir förändrade men förändrar även miljön runt omkring dem. Om man kan 

utvecklas genom denna förändring, men även får stöd från omgivningen förekommer en 

ömsesidig anpassning. Om det finns sociala problem hos och runt omkring individerna 

”förorenas” den sociala omgivningen och då minskar möjligheten till ömsesidig anpassning. 

Individer och grupper ses som levande system och måste enligt denna modell sträva efter att 

vidmakthålla en god ”passform” med omgivningen. Om balansen störs så att detta i sin tur 

påverkar passformen kan stress uppstå. Stress kan uppstå genom en följd av en rad olika 

faktorer, t.ex. livsförändringar av roll status och livsform. I en ”normalt” fungerande familj är 

t.ex. barnets roll att vara barn, men i en familj med alkoholmissbruk kan barnets roll 
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förändras. Barnet måste kanske ta ansvar för sina syskon, hemmet men även för sina föräldrar, 

vilket kolliderar med rollen att vara barn (Payne, 2002, s. 203).  

 

Eftersom systemperspektivet kan anläggas på enskilda individer som nämnt ovan, formas 

människan efter det referenssystem som finns runt omkring dem. Till referenssystemet kan 

man räkna familjen och släkten, arbetskamraterna och den nationella och kulturella 

gemenskapen. Varje människa skapar dessutom en egen modell av världen, som successivt 

byggs upp på basis av de erfarenheter individen gör under loppet av sitt liv. Inom det lilla 

familjesystemet är det viktigt att man upprätthåller gränser. Det finns föräldraangelägenheter, 

som barnen inte har något att göra med och så finns det områden i barnets liv som föräldrarna 

gör sig klokast att hålla sig ifrån (Öquist, 2003, s.25-28). 

 

Föräldrars oförmåga att inse denna regel och sedan handla därefter skapar ofta förvirring och 

kaos i familjen. Det som framförallt utmärker biologiska system är att de är öppna, dvs. har 

förmåga att utbyta information med omgivningen och genom detta växa och utvecklas. Men 

tyvärr finns det mänskliga system som kan vara slutna, trots att de till sin natur är öppna. De 

kan då inom sig utbilda kretslopp med mycket liten kontakt med andra omgivande system. 

Detta kretslopp kan då genomgå, om isoleringen inte bryts ett tilltagande ritualisering och 

förstelning som kan leda till sönderfall av systemet som helhet. Det finns människor som har 

ett stort behov av att ha kontroll över vad för information som ges ut om det egna jaget. Hit 

hör t.ex. alkoholister som ännu inte ”trätt fram”, de lever då i ständig rädsla att bli upptäckta 

av omgivningen och identifierade som avvikare med all den skam som det innebär (Öquist, 

2003, s.28f). 

 

En följd av all denna självkontroll slutar i att man försöker hålla de sociala kontakterna så 

sporadiska som möjligt men också väldigt ytliga. För att en familj ska utvecklas krävs det att 

de öppnar sig mot omvärlden och att de kan ha ett utbyte med andra system. Om inte detta 

sker riskerar familjen att hamna i låsta mönster och leva i en allt mer inskränkt livsföring, 

vilket kan leda till att hela dess existens är hotad. Förhållandet mellan föräldrar och barn 

handlar väsentligen om samspel och det faktorer som påverkar en persons förmåga till 

samspel viktiga att förstå.  
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Stimulering, lagom mycket händelser, samverkan med andra människor, aktivitet, livsglädje 

och omväxling är några faktorer som främjar utvecklingen, men finns inte detta så blir det 

utvecklingshämmande för barnet (Öquist, 2003, s.29ff).  

 

I människans sampel med omgivningen återkommer en del genomgående ledmotiv som 

hänger ihop med att varje person har sitt bestämda grundtema i registret. Dessa grundteman 

kan man kalla livsplan och de består av vissa grundläggande strategier för individen att tolka 

och finna sig tillrätta i tillvaron. Den tidigaste och mest grundläggande tolkningen av 

omvärlden, gäller i vilken mån omgivningen går att lita på eller inte. Det som Erik H. 

Eriksson kallar basic trust får en väldig betydelse för allt vad vi företar oss i livet. Om vi i vår 

barndom haft upplevelser som inneburit att de grundlagt en misstro mot omgivningen 

utvecklar vi sedan en tendens att hålla oss fast vid det som känns välkänt och invant. Vi vill 

även återvända till den trygga plattformen så fort vi hamnar i ett utsatt läge. Det kan man se 

genom att t.ex. barn till alkoholister själva kan börja att missbruka alkohol när de blir vuxna, 

på grund av att det är ett mönster de själva känner igen och är trygga med (Öquist, 2003, 

s.46f).  

 

Det systemteoretiska perspektivet kommer i analysen att användas som ett verktyg för att se 

hur barnets olika rolltaganden i familjen kan förstås. 

 

4. Metod 
 

4.1 Vetenskapsfilosofisk position 

 
Uppsatsen grundar sig i en vetenskapsfilosofisk position: fenomenologi. Fenomenologin 

intresserar sig för att klargöra det som framträder, men också på vilket sätt det framträder. 

Fenomenologin studerar individernas perspektiv på sin värld och som den upplevs av 

subjekten. Den försöker förstå att beskriva individens uppfattningar så fullständigt som 

möjligt, utan att försöka analysera och förstå dess innebörd (Kvale, 1997, s. 54ff). 
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4.2 Litteratursökning 

 
Den litteratur som ha används i studien, har hittats i bl.a. genom sök i LIBRIS databas på 

sökorden alkoholism, missbruk, anhörig, barn till alkoholister och vuxna barn till alkoholister. 

Jag sökte även lämplig litteratur på Socialhögskolan bibliotek och Uppsala Stadsbibliotek. En 

del av litteraturen hade jag själv sedan tidigare. 

 

4.3 Urval och representativitet 

 
4.3.1 Urval av intervjupersonerna 

 

Vid urvalet av intervjupersoner efterfrågades personer som var i vuxen ålder och hade växt 

upp i en familj där det förekommit alkoholmissbruk hos båda eller den ena föräldern. Dessa 

personer skulle kunna ge en utförlig beskrivning av sina erfarenheter samt vara personer som 

idag hade ett tämligen stabil liv. Ett viktigt etiskt övervägande var att intervjupersonerna 

skulle kunna ha något utbyte av intervjun, och att de skulle finna det givande att tala om sina 

erfarenheter av uppväxten präglat av alkoholmissbruk (Kvale, 1997, s. 112f). Samtliga 

respondenters medverkan bygger på frivillighet och de har alla blivit informerade om 

uppsatsens syfte och huvudsakliga upplägg. För att motverka att intervjupersonerna skulle 

känna sig utelämnade eller sårbara var det viktigt att vara tydlig med informationen om 

anonymitet, samt hur informationen kommer att användas.  Materialet har avidentifierats med 

t.ex. namn, bostadsort och andra detaljer som kan upplevas som känsliga för 

intervjupersonerna. 

 

Två av intervjupersonerna fann jag genom kontakter. De blev båda tillfrågade av mig per 

telefon om intresse fanns att delta i intervju. Den tredje personen fann jag genom att sätta upp 

en lapp på Stockholms Universitet, om att intervjupersoner sökes för att intervjuas angående 

en studie om vuxna barn till alkoholister. 

 

De platser som har använts i intervjuerna har varit där intervjupersonerna själva har önskat. 

Samtliga tre intervjuer har genomförts i intervjupersonernas hem. 
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4.3.2 Representativitet 

 

Intervjupersonerna har gemensamt att de alla har vuxit upp i en familj med alkoholmissbruk. 

Det finns likheter i deras livssituationer, men deras berättelser är framförallt präglade av deras 

individuella upplevelser och uppfattningar. Det går ej att säga om dessa tre intervjupersoner är 

typiska fall som är representativa för personer som växer upp i familjer med alkoholmissbruk. 

 

4.4 Datainsamling 
 

Genom tre kvalitativa forskningsintervjuer har datainsamlingen skett och varje intervju har 

tagit i snitt ca en och en halv timme. Samtliga intervjuer har spelats in på bandspelare för att 

inte förlora värdefull information vid intervjutillfället. Alla respondenterna blev tillfrågade om 

de gav sitt medgivande till att intervjuerna bandades. Forskningsfrågorna har ställt utifrån en 

temainriktad intervjuguide med tre teman 1. Att vara barn i en familj med alkoholmissbruk, 2. 

Livet idag som vuxen, 3. Samband-  uppväxten och livet idag?  Valet av de tre teman i 

intervjuguiden har utgått från studiens syfte, frågeställningar och den teoretiska kunskap som 

ansågs relevant (Kvale, 1997, s. 121f). Intervjuguiden har noga utformats och eftersom syftet 

var att få fram så spontana berättelser som möjligt har intervjuguiden inte visats för 

respondenterna innan intervjun. Inledningsvis blev de tre teman presenterade innan 

intervjuerna startade och därefter har intervjufrågorna ställts. De har funnits tid och utrymme 

till reflektioner och frågor om något var oklart, både under intervjun och efter den. Den 

detaljerade intervjuguiden har på slutet av intervju använts för att se att alla de tilltänkta 

teman är omnämnda. 

 

4.5 Databearbetning och analys 
 

Syftet med kvalitativ forskningsintervju sägs vara att beskriva och tolka de teman som 

förekommer i den livsvärld som finns hos intervjupersonen. Det finns ett obrutet sammanhang 

mellan beskrivning och tolkning. Det finns olika metoder som kan göra analysarbetet mer 

hanterligt, i denna studie används fenomenologiskt förhållningssätt, meningskoncentrering 

och meningstolkning (Kvale, 1997, s.170). Fördelen att skriva ut intervjuerna i sin helhet var 

att det gick lättare att få en helhetsbild över materialet. Därefter var det lättare att sortera ut de 

bitar som var relevanta för studien. Enligt fenomenologin är syftet att beskriva verkligheten 
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som den upplevs av subjektet och förstå de sociala fenomenen utifrån aktörens egna 

perspektiv. I den kvalitativa forskningsintervjun har man unika möjligheter att träda in i och 

beskriva den levda vardagsvärlden (Kvale, 1997, s. 54f). 

 

Intervjumaterialet inleds med en kortare beskrivning av varje intervjuperson, för att läsaren 

ska kunna få lättare överblick av intervjupersonen. Efter detta har en tematisering skett utifrån 

intervjuguidens tre teman. Deltolkningar har gjorts av materialet, för att sedan göra en 

helhetsanalys och få en slutsats. För att kunna sortera ut de delar som ansågs relevanta för 

studien användes meningskoncentrering vilket innebär att långa meningar som 

intervjupersonen uttryck formuleras till kortare mer koncisa meningar. Koncentrering av 

meningen innebär med andra ord att större intervjutexter reduceras till kortare och mer 

koncisa formuleringar. Detta betyder att man får fram den väsentliga innebörden av det som 

sagts. Resultatet har även analyserats utifrån meningstolkning. Detta innebar att det har gått 

att få en djupare tolkning av intervjun och det har även funnits möjlighet att gå utöver det 

direkt sagda, för att utveckla strukturer och relationer som inte direkt framträder i texten 

(Kvale, 1997, s. 174). 

 

De tre teman som fanns i intervjuguiden har varit utgångspunkten för analysen. Med hjälp av 

det fenomenologiska förhållningssättet och det systemteoretiska perspektivet har det som 

intervjupersonerna gett uttryck för blivit lättare att förstå.  

 

4.6 Reliabilitet 

 
Med reliabilitet menas att man mäter studiens tillförlitlighet gällande intervju, utskrift och 

analys (Kvale, 1997, s. 208). Eftersom forskaren är det huvudsakliga mätinstrumentet i just 

kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren är medveten om det och reflekterar över sin 

egen del i forskningsprocessen (Kvale, 1997, s.150). Som forskare är det viktigt att vara 

medveten om sin egen förförståelse och hur man påverkas och påverkar forskningsprocessen. 

Det är viktigt att man som mänskligt mätinstrument försöker hålla isär sin egen upplevelse 

från intervjupersonernas upplevelser. Det kan finnas en risk annars att forskarens egen 

förförståelse färgar studien till allt för stor del. Det är viktigt att det skapas ett bra och 

förtroendefullt klimat som både intervjuaren och intervjupersonen känner sig bekväma med. 
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Detta medför då att intervjupersonerna får möjlighet att öppna sig och dela med sig av tankar 

och upplevelser på ett sätt som de annars inte kanske skulle ha kunnat göra. 

 

Vid ett av intervjutillfället så var en av respondenternas dotter med. Detta kan ha medfört att 

vissa delar av informationen inte kommit fram på grund av bristande koncentration hos 

intervjupersonen. I så fall kan reliabiliteten i den intervjun ha påverkats. 

 

Det faktum att två av intervjupersonerna var av mig redan kända tror jag inte ha påverkat 

reliabiliteten negativt. Snarare ses detta som ett möjliggörande för en öppenhet och en 

spontanitet i intervjusammanhanget, som kanske inte skulle ha varit möjligt annars. Dock 

märktes ingen skillnad gällande den tredje personens öppenhet gentemot mig till skillnad från 

de övriga två. Att intervjuerna har gjorts hemma hos respondenterna kan ha bidragit till att de 

känt sig mer bekväma och avslappnade vid intervjutillfället, vilket kan också ha påverkat 

reliabiliteten i en gynnsam riktning. Materialet har lyssnats igenom och lästs igenom noggrant 

för att kontrollera att all viktig data för studien har kommit med. 

 

4.7 Validitet 

 
Validitet innebär att man undersökt det man hade som syfte att undersöka. Ett giltigt argument 

för valida resultat är att de är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Att 

validera är att kontrollera, vilket innebär att forskaren anlägger en kritisk syn på sin analys. 

Validiteten på studien beror på om forskaren har använt lämplig metod för att studera det som 

var tilltänkt att studera (Kvale, 1997, s. 215-218). 

 

Eftersom uppsatsens syfte var att studera hur vuxna barn till alkoholmissbrukare beskriver hur 

de påverkats av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk, och utifrån studiens 

vetenskapliga position ansågs en kvalitativ forskningsmetod vara den mest relevanta. 

Respondenterna har på ett seriöst sätt besvarat de frågor som fanns och har med stort intresse 

deltagit i intervjuerna. Genom att ha så öppna frågor som möjligt har respondenterna fått 

möjlighet att fritt utrycka sig om sina egna upplevelser, vilket har stärkt materialets validitet. 

Det är dock svårt att svara på om det går att generalisera resultaten till en större population. 
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Eftersom intervjuerna utgått från det fenomenologiska perspektivet, där det är av stor vikt att 

forskaren inte för in sina egna tolkningar och värderingar av det som sagts (Kvale, 1997, 

s.54), har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt distansera mig från materialet gällande 

mina egna tolkningar. Detta har skett genom att försöka ha ett så kritiskt förhållningssätt som 

möjligt. 

 

5. Resultat 

 
I detta kapitel kommer redogörelsen av resultatet från studiens tre intervjuer. Kapitlet inleds 

med en presentation av varje person där ålder, civilstånd, ursprungsfamilj och sysselsättning 

redovisas. Därefter kommer intervjuns tre teman (1) att vara barn i en familj med 

alkoholmissbruk, (2) livet idag som vuxen och (3) samband – uppväxten och livet idag som 

vuxen att presenteras. För att bevara intervjupersonernas anonymitet har namn och andra 

uppgifter som kan vara identifierande bytts ut. 

 
5.1 Presentation av intervjupersonerna 

 
Karins berättelse 

Karin är 27 år och bor i en mellanstor stad i en bostadsrätt.  Hon lever som singel och har varit 

det sedan ett par år tillbaka. Karins ursprungsfamilj bestod från början av hennes pappa, 

mamma och storebror. Idag ser familjen lite annorlunda ut, i familjen finns mamma och 

hennes nya man, Karins storebror och två styvsystrar har tillkommit. Karin jobbar sedan tre år 

tillbaka. Men hon har även en annan utbildning inom ett annat område, vilket hon vill jobba 

inom så småningom. 

 

Majas berättelse 

Maja är 30 år gammal och lever med sin sambo och deras gemensamma dotter som är drygt 

ett år gammal. De bor tillsammans i en bostadsrätt, men de letar efter att köpa ett hus på 

landet. Majas ursprungsfamilj består av två biologiska yngre syskon och en fostersyster och 

hennes mamma och pappa. Maja studerar, men för tillfället är hon mammaledig. 
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Johans berättelse 

Johan är 28 år gammal och bor i en mellanstor stad. Han lever som singel och har varit det 

sedan några månader tillbaka. Tidigare levde han med sin flickvän, men när det sedan tog slut 

köpte han en bostadsrätt. Johan är nyutbildad och har jobbat i ca sex månader. Johans familj 

består av hans pappa och mamma, som lever tillsammans och hans ett år yngre bror. 

 

5.2 Tema 1 – Att vara barn i en familj med alkoholmissbruk 

 
I temat ”att vara barn i en familj med alkoholmissbruk” presenteras intervjupersonernas 

minnen och upplevelser från barndomen präglade av alkoholens inverkan på familjen. De 

berättar även hur relation till familjemedlemmarna, kompisar, andra personer i deras närhet 

såg ut. Här presenteras även hur det vuxna barnet upplevde sig själv som barn och hur den 

fysiska hälsan såg ut. 

 

Karin  

Karin är född och uppvuxen i mellersta Sverige, där hon växte upp med sin pappa, mamma 

och sin storebror. Där bodde de i en villa tillsammans och båda hennes föräldrar arbetade. 

Karin tror sig minnas att hon var i sjuårsåldern när hon förstod att hennes pappa var 

alkoholiserad. Det är från den åldern som hon har sina första lite vaga minnen av sin pappa 

som berusad. Men de riktigt starka minnen hon har är från tio årsålder. Som barn upplevde sig 

Karin som väldigt framåt, rastlös, glad och pratsam utåt sett. Men bakom fasaden fanns helt 

andra känslor som osäkerhet och ett ständigt hemlighållande om familjens problem. Som barn 

hade Karin ofta migrän och det tror hon beror på den ständiga oron hon bar på, på grund av 

pappans alkoholism. Hon var i regel alltid orolig över om hennes pappa skulle vara berusad 

när hon kom hem eller om det skulle vara lugnt hemma. I perioder har pappan funnits för 

Karin och vid de tillfällen då han var nykter upplevde sig hon ha en nära relation till honom. 

De delade fritidintressen tillsammans, där idrotten var ett stort inslag. Men när hon riktig 

började förstå att hennes pappa var alkoholist blev relationen allt mer förstörd. Karins mamma 

har varit den trygga klippa som hon kunnat luta sig mot i hela hennes uppväxt. 

 

”Min mamma har varit min livboj som jag har kunnat hålla mig fast vid  

för att inte drunkna när det varit stormigt” 
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Från början hade föräldrarna en kärleksfull relation, men allt eftersom åren gick och 

problemen förvärrades minner sig Karin att deras relation bröts och förstördes. Men hennes 

mamma kämpade in i det sista för att hålla ihop familjen och få det att fungera.  

 

”Jag brukade sitta i trappan och lyssna om de skulle bråka eller inte, jag ville veta och hade 

ständigt ett behov av att försöka ha kontroll över situationen.” 

 

Eftersom Karins bror är flera år äldre var han ofta hemifrån hos flickvänner, det var mest 

Karin som såg och hörde allting. Så hon levde mer i ”det” än vad han gjorde. Hon upplever 

sig ha fått vara med om fler obehagliga situationer än sin bror. I skolan ”halkade” hon efter 

sina kompisar, och hade svårare att lära sig och koncentrera sig på skolarbetet på grund av allt 

hemma. Hon hade svårare att lära sig skriva och läsa och eftersom hon var efter från början så 

var det svårt att komma i kapp med de andra. Det var först i slutet av skoltiden som hon 

började komma ikapp och känna att hon kunde också. Kompisarna var väldigt viktiga och 

Karin var populär i skolan, runt henne hände det alltid saker och det var full fart hela tiden. 

Hon hade en bästa kompis som stod henne närmast och de umgicks varje dag i flera år. 

Hennes familj var också viktig för Karin, och hon spenderade mycket tid hemma hos dem. 

Men det var viktigt för Karin att ingen av hennes vänner skulle få reda på att hennes pappa 

var alkoholiserad. 

 

”För mig var det så att ingen skulle få veta, ingen skulle få reda på hur det egentligen låg till. 

Det var jag som var äcklig, vem skulle vilja vara kompis med mig när jag hade en pappa som 

var alkoholist.” 

 

Idrotten var ett stort inslag i Karin liv som hon delade med både mamma och pappa, vid de 

perioder som han var nykter. Karin tror att många såg dem som den perfekta familjen utåt och 

att det inte var så många som visste om missbruket. Hemma kunde hon prata om pappans 

alkoholism, speciellt med hennes mamma. När Karin var runt tolv år lades hennes pappa in på 

behandlingshem för första gången och då kom hon i kontakt med flera andra vuxna som 

jobbade där. En man som hon fick en nära relation med, jobbade med hennes pappa och var 

själv nykter alkoholist. Genom honom upplever sig Karin fått mycket stöd. Han var ofta 

hemma hos Karin och hennes mamma under den tiden som hennes pappa var på 

behandlingshemmet. Hon tyckte att det var skönt att ha en utomstående person som varit med 

om samma sak, tillgänglig för familjen. 
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Det jobbigaste under uppväxten tycket Karin var det ständiga oron, att inte veta om hennes 

pappa skulle vara berusad eller inte. Skulle han ha de där svarta ögonen som han fick efter 

några öl. 

  

Efter tre klunkar öl dog hans blick, det var inte min pappa längre utan någon annan person. 

Den känslan och rädslan om pappa skulle vara full, arg, skulle han bråka… Det var det 

värsta. Det var inte den här goda, snälla och roliga pappan längre, utan han var den som 

man inte visste hur han skulle vara.” 

 

Karins föräldrar skildes när hon var runt tolv år och då flyttade Karin, hennes bror och hennes 

mamma till en annan stad för att sedan flytta hem igen och försöka på nytt. Så höll det på till 

det absolut inte fungerade längre. Efter några år flyttade de till den stad hon bor i nu, medan 

hennes pappa stannade kvar. För fem år sedan så dog Karins pappa av alkoholrelaterade 

skador. 

 

Maja 

Maja växte upp i ett samhälle med bara ca 2000 invånare, tillsammans med mamma, pappa, 

de två yngre syskonen och styvsystern som var hennes mosters dotter. De bodde i lägenhet till 

dess att hon var tio år gammal. Sedan flyttade de till hus och bodde där i några år innan 

föräldrarna skilde sig. Då flyttade de andra syskonen med mamman, medan Maja stannade 

kvar med sin pappa, för hon tyckte synd om sin pappa och kände väldigt mycket agg mot sin 

mamma. Det var inte förrän i sjuan som Maja förstod att hennes mamma var alkoholiserad. 

Hennes föräldrar skilde sig precis vid den tidpunkten. Det började så att hennes pappa alltid sa 

att mamman skulle gå ut varje helg och var missnöjd med detta. Maja började då ana att detta 

inte var normalt, då hennes lillasyster var alldeles nyfödd. 

 

Maja beskriver sig själv som barn mycket snäll, väldigt osäker, satte alltid alla andra för sig 

själv. Eftersom det var flera i släkten som var alkoholiserade var Maja alltid på sin vakt. 

 

”Jag hade väldig stora öron när jag var liten, för det här med alkoholism har inte bara varit 

hos min mamma utan båda mina mostrar och min morfar är alkoholister. Så jag var oerhört 

uppmärksam på allt som hände runt omkring.” 
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Hon berättar att vid de tillfällen som hennes mamma var nykter så fanns det alltid någon 

annan som inte var det. Alltid då Majas mamma skulle gå ut så blev det kaos och bråk 

hemma. Maja grät och hade ofta magont vid dessa tillfällen. Hon visste då att nu skulle 

mamman ut och dricka, och man kunde aldrig veta hur kvällen skulle sluta. Det tog ganska 

lång tid innan hennes mamma började dricka mycket, innan höll hon sig till jul och 

nyårsfester och vid andra festliga tillfällen. När Maja var liten tycker hon sig minnas ha en 

väldigt bra relation till sin mamma. 

 

”Hon var som en mamma som alla vill ha…Jättesnäll och väldigt barnkär, och alla tyckte om 

att vara hemma hos oss. Men samtidigt kan man förstå i efterhand att så var hon inte. Hon 

har ju aldrig hämtat eller skjutsat någonstans eftersom det var oftast på helgerna som man 

ville göra något och då drack hon ju” 

 

När mamman efter skilsmässan träffade en ny kille blev drickperioderna längre. Då kunde 

hon dricka en hel sommar i sträck. Maja kände att hon inte kunde släppa taget om sin mamma 

utan var tvungen att vakta henne på helgerna och se efter vad hon gjorde. Mamman kunde då 

låsa dörren, men då klättrade Maja in genom källarfönstret. Majas pappa växte upp i en familj 

där man inte visade några känslor alls. Så hon tyckte att hennes pappa var svår att komma 

nära. Sen när han träffade en ny kvinna efter skilsmässan, fick Maja till en början träffa 

honom. Men allt efter som tiden gick så förlorade de mer och mer kontakt. Pappan hade 

Majas syskon varannan helg, men Maja kände att han struntade i henne. Hon tror att hans nya 

kvinna inte tyckte om Maja och kände henne som ett hot. Det var inte ofta så mycket fysisk 

kontakt mellan honom och Maja. 

 

”Så här i efterhand kan jag ändå förstå mamma, eftersom pappa var en sådan kall person 

mot henne. Men samtidigt är det ingen anledning till att börja dricka och missköta familjen. 

Men det var aldrig så att man såg dem pussas eller krama varandra eller så.” 

 

Maja känner att hon alltid har tagit på sig mammarollen för sina syskon. När det har varit 

stökigt är det hon som har städat undan. Hon gjorde extra god matsäck när det var utflykt i 

skolan, för hon visste att de andra barnen skulle ha med sig det.  

 

”Jag ville att deras kompisar skulle tro att de hade den där helyllemorsan hemma som fixade 

med festis och kexchoklad åt dem” 
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Maja känner att hon nästan kunde vara för skötsam både i skolan och när hon var hemma. 

Hon kände att hon behövde ha ordning omkring sig själv när allt annat var kaos. Hon hade 

väldigt bra betyg i alla ämnen förutom i gymnastik. I högstadiet träffade hon en kille där både 

han och hans familj var ett väldigt stort stöd för henne. Det blev på något sätt en vändning för 

henne, hon fick en ny familj att vara hos, äta middag och umgås med. Han hjälpte även henne 

med skolan och läxorna. Maja känner att hon alltid har ställt upp för alla och velat finnas till 

hands. Så kompisar har aldrig varit något problem. I högstadiet kämpade Maja också väldigt 

mycket för att ingen skulle få reda på hur det så ut hemma. Alla hennes kompisar tyckte att 

det var konstigt att hon inte drack, eftersom alla andra gjorde det. Men Maja tog starkt 

avstånd från alkohol till dess att hon fyllde arton år, och drack inte en droppe innan det. Men i 

och med att de levde i ett litet samhälle var det svårt att dölja att hennes mamma drack.  

Det var flera tillfällen då hon var så full ute på någon krog att Maja fick åka dit och hämta 

hem henne, och då kunde pratet gå dagen efter att Majas mamma sprungit naken på stan osv.  

 

Maja försökte prata med sina syskon om det faktum att mamman drack, men de ville inte 

riktigt inse att det var så och hade ofta bortförklaringar. De tyckte att Maja förstörde när 

allting var lugnt när hon ville prata om mammans alkoholmissbruk. Ofta var det ganska 

spydiga saker som Maja sa om mammans drickande för att hon var så arg och bitter. Det 

jobbigaste med uppväxten känner hon var att hon aldrig riktigt fick vara barn. Hon fick alltid 

ta hand om sig själv och sina syskon. Sedan känner hon att hon bara var ett onödigt ont som 

stod i vägen för något som hennes mamma ville göra.  

 

”Hur mammas beteende förändrades när hon drack kunde vara så olika från gång till gång. 

Det berodde på hur jag bemötte henne. Var jag snäll och strök henne medhårs blev hon ännu 

snällare, och då kunde jag ju passa på att fråga om pengar t.ex. Men om jag det minsta 

ifrågasatte kunde hon bli vansinnig och riktigt elak.” 

 

Majas pappa blev mest sur och arg när hennes mamma drack. Han sa oftast inte någonting, 

utan visade bara att han var arg och drog sig undan. Det var svårt för Maja när pappan betedde 

sig på det viset, för ibland ville hon bara höra att det inte var hennes fel och få stöd från sin 

pappa. Det fanns en del arbetskamrater på Majas mammas jobb som försökte hjälpa till och 

även socialtjänsten var inkopplad. Men då blev det oftast bara värre och hennes mamma 

tyckte bara att alla anklagade henne. 
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Johan 

Johan kommer från en typiskt svensk medelklassfamilj, som bodde i en villaförort. Han 

beskriver familjen som en riktig ”svenssonfamilj” utåt sett. Det var inte för än Johan var runt 

sexton år som han riktigt förstod att han pappa var alkoholiserad. Även om han alltid upplevt 

och varit med om att hans pappa drack, så var det inte för än han gick i gymnasiet som han 

förstod att det inte var ett riktigt ”normalt” beteende. 

 

”Det var liksom inget speciellt med det, att farsan alltid tog sig ett järn. Det var bara så min 

pappa alltid gjorde.” 

 

Johan beskriver sig själv som ett ganska så elakt barn. Han tycker sig minnas att han hade 

svårt att känna empati med andra och var ganska okänslig själv. Han behandlade andra utefter 

hur han själv kände och kunde därför uppfattas som elak av andra. Han ville också alltid ha 

flera saker att göra hela tiden och kunde upplevas som väldigt aktiv. Han hade inte problem 

med sin fysiska hälsa vad han kan minnas, inte mer än någon annan. Med sin mamma hade 

Johan ett jättebra och nära relation, han tycker att hon alltid har funnits där för honom och 

ställt upp i alla väder. Men han tror att hon kanske hade det svårt ibland som ensam kvinna i 

familjen och hade en man som inte stöttade henne. När Johan var liten hade han inte någon 

närmare relation till sin pappa. Han upplevde sin pappa som en man med stor auktoritet och 

pondus. Det var inte någon som man sa emot i första taget och det var alltid hans ord som 

man följde.  

 

”Min pappa var aldrig en sådan som låg hemma på golvet och var packad. Det var snarare 

så att han aldrig var hemma. Han jobbade i krogbranschen och drack när han var ute.” 

 

Johan tycker att hans mamma och pappa hade ett förhållande som gick upp och ner hela tiden. 

Ibland var det bra och ibland var det väldigt dåligt. Han tycker dock inte att det fanns speciellt 

mycket kärlek mellan dem. 

 

”Man såg aldrig mamma och pappa pussa eller krama varandra. Jag förstår ärligt talat inte 

hur de stod ut med varandra. Det var aldrig så att de skrek, men jag tänkte ofta att en sådan 

där relation vill jag aldrig ha när jag blir äldre.” 
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Mellan Johan och hans bror skiljer det bara ett år, så de har alltid stått väldigt nära varandra. 

De umgicks mycket tillsammans och hade samma kompisar. Johans lillebror hade svårt att 

kontrollera sina impulser och hade svårt att koncentreras sig i skolan. Johan kunde känna att 

eftersom han var äldre så fick han ta det yttersta ansvaret för sin bror i skolan och ibland deras 

kompisar. 

 

” I varje klass finns det en sådan där jobbig och bråkig unge, 

och den ungen var min bror.” 

 

 Johan själv känner att allting har fungerat för honom i skolan och med kompisar, han har 

alltid tyckt om att gå i skolan och att läsa och lära sig nya saker. Han har trivts i den miljön. 

Flera av Johans kompisar visste att hans pappa drack, men det var sällan så att han var öppet 

berusad hemma. Han var borta flera dagar i veckan och drack vid dessa tillfällen. Men han 

gick ofta omkring med en drink i handen, så visst visste kompisarna att han pappa drack, men 

inte i vilken omfattning. 

 

”Därför har jag aldrig sett honom som en alkoholist heller, eftersom han nästan aldrig var 

full hemma. Det var faktiskt mamma som sa det till mig och berättade att pappa drack 

alldeles för mycket och var alkoholiserad. Men jag tror inte faktiskt att det var så många som 

visste att pappa drack.” 

 

Johan tyckte att de gånger han såg sin pappa berusad att han blev gladare och mer känslosam, 

han hade lättare att visa vad han kände. Men han tycker också att pappan kunde bli lätt 

förbannad. Han hade lättare att tända till och kunde vara ganska hätsk. Men Johan tror att 

mycket berodde på att han pappa inte var nöjd med sitt liv som pappa, make och villaägare. 

Han tror att han pappa ville ha mer ut av livet än så och det var därför han drack för att döva 

de tankarna och känslorna.  

 

”Att ta upp en sådan grej med farsan, det var helt otänkbart. Det gick bara inte att ta upp att 

han drack. Han skulle aldrig acceptera och han skulle aldrig lyssna på en.” 

 

 Det var inte förrän Johan flyttade hemifrån som hans mamma ansökte om hjälp för att hans 

pappa var alkoholiserad. Men det var ingen som direkt uppmärksammade deras situation eller 

hjälpte familjen när Johan var liten. 
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Det jobbigaste i barndomen, präglad av pappans alkoholism tycker Johan var att hans pappa 

aldrig var hemma. När han väl kom hem så var han riktigt trött och sliten. Eftersom hans 

pappa inte var hemma så ofta så var hans mamma väldigt mycket ensam med barnen. Han 

upplever att hon kunde vara ganska nonchalant mot hans pappa vad gällde utgång och 

hemkomsten. Det var aldrig riktigt så att de ringde varandra och talade om var de var. Hans 

pappa bara kom och gick som han ville. 

 

5.3 Tema 2 – Livet idag som vuxen 

 
Under detta tema presenteras vem intervjupersonen är idag, hur de ser på sig själva och deras 

relationer både till personer i deras närhet, men även till alkohol. 

 

Karin 

Karin beskriver sig själv som ganska rastlös, vill gärna att det ska hända saker hela tiden, och 

vill ofta ha människor runt omkring sig. Fast samtidigt tycker hon att det kan vara väldigt 

skönt att bara få vara hemma och vara för sig själv. Hon upplever sig som glad, positiv, stark 

och framåt. Hon tror att personer i hennes omgivning uppfattar henne som en person som har 

svårt att sitta still och ganska rastlös. Men även positiv och glad för det mesta, kanske med en 

krydda av temperament.  

 

Till alkoholen har Karin en väldig respekt och tänker på att det är ärftligt, men hon avstår 

absolut inte ifrån den. Hon dricker cirka en dag i veckan när hon ska gå ut, men inte så 

mycket att hon förlorar kontrollen. Karin tycker att det är lättare nu att berätta om sin uppväxt 

och om hon jämför med hur det var förut så är det en stor skillnad. Ibland tycker hon att det är 

riktigt skönt att få prata om det, men bara med människor som hon känner sig kunna lita på. 

Med sin mamma har Karin en väldigt nära relation och mamman är Karins allt. Hon har även 

en bra kontakt med hennes styvpappa som varit hennes manliga förebild. Sedan flytten till den 

stad som hon bor i nu och pappans bortgång, har Karins och broderns relation förbättrats och 

de står varandra närmre än förut. Även Karins bror har en väldigt nära relation till deras 

mamma. 

 

” Nu när jag blivit äldre märker jag hur viktigt min familj är för mig och hur mycket de betytt 

under min uppväxt.” 
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Maja 

Maja upplever sig som väldigt glad och företagsam, hon försöker att göra mycket och ha 

många” bollar i luften.” Samtidigt kan hon känna sig väldigt bitter ibland och funderar på vad 

det finns för mening att finnas överhuvudtaget. Hon beskriver sig också som en 

kontrollmänniska och vill ha kontroll på allt och alla hela tiden. Hon vill gärna ha ordning och 

reda och tycker att det är jobbigt när det är stökigt, för det påminner för mycket om hur livet 

var förut. 

 

”Men jag har blivit mycket mer harmonisk sedan jag fick barn, 

 för då är det hon som gäller.” 

 

Hon tror att personer i hennes omgivning skulle beskriva henne som väldigt stressad men 

också som en väldigt strak person. Det är många som hon berättar för som inte kan tro att hon 

har varit med om det hon varit med om. Hon tror också att människor runt omkring henne ser 

henne som en prestationsinriktad person. Relationen till alkohol är näst intill obefintlig. Hon 

mår både dåligt fysiskt och psykiskt av alkohol, så det är sällan som hon dricker. Hon känner 

att vissa kompisar kan tycka att hon kanske är tråkig som inte dricker, men hon känner att hon 

kan ha kul ändå utan alkohol. 

 

Relationen syskonen emellan är fortfarande väldigt bra och det pratar med varandra flera 

dagar i veckan per telefon, eftersom syskonen fortfarande bor kvar i det samhälle där de växte 

upp. Med sin pappa har hon bättre kontakt nu än vad de hade förut, och han visar på sitt sätt 

att han bryr sig om henne. Majas mamma har hon inte pratat med mer än två gånger på sju 

månader. Maja och hennes sambo har sagt att mamman får träffa deras dotter när hon har varit 

nykter i ett halvår och eftersom så inte är fallet har hon fortfarande inte träffat sitt barnbarn. 

 

”Det är hemskt att säga men ibland känns det som det hade varit bättre om hon varit död. Då 

hade hon sluppit allt det här. De gubbar som hon lyckats träffa har ju slagit halvt ihjäl henne 

också.” 
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Johan 

Johan tycker att han är ganska likgiltig mot sin omgivning och det som händer runt omkring 

honom. Men han tycker att han är en snäll person, men har svårt att förstå hur andra känner 

sig. Det tror han beror på att han är så okänslig själv och eftersom han inte tar åt sig av så 

mycket så tror han inte heller att andra gör det. Han beskriver sig också som mycket 

målmedveten och ambitiös. Han tycker att han är en stark person och försöker alltid göra sitt 

bästa i det han gör. Han tror att andra skulle beskriva honom som ganska hård person och 

självsäker, speciellt de som känner honom mer ytligt än de som står honom nära. De som står 

honom nära skulle nog beskriva honom på samma sätt, men att han är väldigt snäll också. Det 

blir ofta så berättar Johan att han sårar människor fast han inte vill göra det, eftersom han har 

svårt att sätta sig in i andras situation. 

 

”Jag tänker att det där skulle inte jag bli ledsen över, så då tror jag att ingen annan skulle bli 

det heller”. 

 

Helgerna är ofta präglade av fest och kompisar, det är alltid alkohol inblandat när han går ut. 

Även när vänner kommer på besök så blir det ofta att det tar en drink, men det stannar vid 

bara en drink. Men han tror inte att han dricker mer än någon annan i hans ålder, men är 

samtidigt medveten om att han måste ta i beaktning att det finns alkoholism i familjen och 

vara lite försiktig.  

 

Johan tycker inte att det är svårt att vara öppen om sin uppväxt och att hans pappa drack, om 

någon frågar så berättar han gärna. De flesta som känner Johans pappa vet vem han är och 

tycker om honom. Eftersom Johans pappa dricker mycket idag också vet de flesta om hans 

uppväxt. 

 

Johan och hans mamma har fortfarande en nära relation och pratar nästan varje dag i telefon. 

Han tycker att han kan berätta och prata om i princip allt med henne. Johans bror står honom 

också väldigt nära. Relationen till pappan förändrades väldigt mycket när han flyttade 

hemifrån efter gymnasiet, och han tror att de gick varandra på nerverna när han bodde 

hemma. Både Johan och hans pappa har förändrat sig tycker han. Hans pappa har ändra sin 

syn på sina söner, han har accepterat att de är vuxna och har egna liv. 

Nu är det snarare tvärt om att han gärna vill ha råd och lyssnar till vad de har att säga. Han 

tycker att hans pappa har blivit mer ödmjuk inför familjen. 
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Relationen mellan mamman och pappan är bättre idag, han tror det beror på att de mår bättre 

båda två. När han och han bror flyttade hemifrån hamnade hans mamma i en depression och 

efter den, nu när hon mår bättre har allt blivit bättre. Hans mamma fick prata med en psykolog 

och fick medicin utskriven. De lever fortfarande tillsammans men Johan upplever det som de 

lever var sitt liv bredvid varandra, var och en sköter sitt. 

 

”Om pappa hade betett sig nu som han gjorde när jag var liten, hade vi inte haft någon 

relation idag kan jag säga. Då hade jag klippt banden på en gång.” 

 

5.4 Tema 3 – Samband uppväxten och livet som vuxen? 

 
Under detta tema kommer det tas upp hur och om intervjupersonerna upplever sig se något 

samband med att växa upp i en familj med alkoholmissbruk och det liv de lever idag. 

 

Karin 

Karin tror att hennes uppväxt med en pappa som varit alkoholiserad har präglat henne på flera 

olika sätt. Hon tror att hon blivit stark och kan vara mer positivt inställd på grund av att hon 

vet hur det kan vara att inte ha det bra. Men sedan upplever hon sig som ganska lättstött och 

känslig och tror att det är ett resultat av pappans drickande. 

 

”Fast jag tro mest att det stärkt mig, inget ont  

 som inte för något gott med sig”  

 

Tilliten för andra människor är svårt beskriver Karin. Hon har svårt att lita på människor och 

det tar lång tid innan hon gör det. Hon har svårt att släppa in folk på livet och är rädd för att 

säga fel saker till fel människor. 

 

Karin har haft sin mamma som stöd under hela tiden och finns där fortfarande, hon känner 

inte att hon behövt uppsöka någon annan form av stöd eller hjälp för att bearbeta det som 

hänt. Hon tycker sig leva ett bra liv och är lycklig. Hon tror dock att om hon inte haft sin 

uppväxt så hade hon varit annorlunda. Hon hade kanske kunnat lita mer på människor och 

öppna upp sig lättare. Något som hon känner sig ha kvar är den ständiga oron för allt och för 

alla runt omkring.  
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Maja 

Det finns mycket bitterhet i Majas liv gentemot hennes mamma. Mycket av den bitterheten 

har ändå släppt sedan hon flyttade och träffade sin nuvarande sambo och fick barn. Maja 

känner att hon har väldigt svårt att lita på folk, hon menar att det är jätteviktigt för henne att 

man står vid sitt ord. Om man har sagt att man ska ringa om en timme så gör man det och inte 

om tre timmar. 

 

”Till exempel när jag träffade min sambo så trodde jag att han och hans kompisar hade gjort 

upp om att lura mig att han var intresserad bara för att driva med mig.” 

 

Maja har sökt hjälp en gång, men tyckte inte att det gav någonting. Hon kände att hon fick allt 

”kastat tillbaka” på sig. Att alla de gånger hon gjort saker för att hjälp sin mamma var det fel 

och hon skulle ha låtit bli för att det hon gjorde för mamman bara underlättade drickandet. Så 

allting kändes bara som hon gjort fel, och det kändes inget bra alls. Så efter den gången har 

hon inte sökt någon hjälp. Men den största hjälpen upplevde hon var när hon flyttade från 

samhället och när hon träffade sin sambo.  

 

”Jag tror inte att jag skulle ha varit så pass stark som jag är idag om jag inte haft min 

uppväxt, samtidigt som det har varit jobbigt så har det stärkt mig mycket. Jag har både lärt 

mig av mina egna misstag, men även från andras. Jag tror att det här har gjort mig till en 

bättre människa.” 

 

Johan 

Johan tror att han har blivit så likgiltig på grund av att när hans pappa drack så innebar det att 

han var borta mycket. Han känner att han aldrig riktigt har brytt sig om vad pappan har gjort 

och vet inte varför. Han tror att hans relation till tjejer är präglat av hans pappas relation till 

hans mamma. Det senaste förhållandet som han hade tog slut just på grund av Johans 

likgiltighet. Hans flickvän upplevde att han inte kunde visa empati och förståelse för henne 

och hennes känslor. Även om han känner sig ledsen över sin likgiltighet är det inget som han 

känner att han måste bearbeta. Han tror inte att just det att hans pappa drack har påverkat 

honom speciellt mycket, det han har saknat är att ha en pappa hemma, och detta till följd av 

pappans drickande. 

 

”Det var farsan jag saknade, men det var ju spriten som gjorde att han var borta.” 
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Han menar dock att han hade varit en annan person om han hade haft sin pappa hemma mer. 

Han hade haft andra värderingar, han hade önskat att han haft mer stöd från sin pappa när han 

var liten. Johan tycker att hela hans familj alltid varit ganska likgiltiga mot varandra och tror 

att det är präglat av att hans mamma och pappa hade en sådan dålig relation. Mycket av det 

menar han har präglat hur han är som person. 

 

5.5 Sammanfattande helhetskommentar 

 
Karin 

Karin var den av intervjupersonerna som förstod tidigast att hennes pappa var alkoholiserad. 

Vid sju års ålder tror hon sig minnas att hon märkte att hennes pappa drack, fast det var inte 

för än hon var tio år som hon har riktigt starka minnen. Karin beskriver sig själv som liten 

som glad och positiv med mycket vänner. Men det fanns även andra starka känslor av 

osäkerhet och en oro över situationen. Hon var rädd att människor runt omkring skulle få reda 

på hur det såg ut. Karin hade ofta migrän, vilket hon tror att hennes pappas drickande 

orsakade. Karin har alltid haft ett väldigt stort stöd av sin mamma och har känt att hon 

fungerat som hennes livboj. Men det fanns även andra människor runt omkring Karin som 

hon kunde få stöd av om hon ville. 

 

Idag upplever sig Karin ha ett bra liv, även om hon känner av att uppväxten påverkat henne. 

Hon kan ha svårt att lita på människor och känner sig osäker ibland. Karins pappa dog för 

några år sedan, men relationen till den övriga familjen är bra. 

 

Maja 

Maja växte upp i ett litet samhälle där de flesta kände till varandra, det var inte förrän i 

högstadiet som hon insåg att hennes mamma hade problem med alkoholen. Maja upplever sig 

som liten som väldigt ordentlig och hade en strävan av att visa att allt var perfekt utåt sett. 

Hon tog rollen som extramamma när hennes mamma inte kunde. Maja kände inte heller att 

hennes pappa tog det ansvar som han kanske borde ha gjort. Maja tycker ändå att hon hade en 

bra relation till sin mamma när hon var liten och att hennes mamma var väldigt snäll och 

barnkär. När Maja gick i högstadiet träffade hon en kille som kom att fungera som ett väldigt 
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stort stöd för henne, men hon kämpade ändå mycket för att ingen skulle få reda på att hennes 

mamma var alkoholiserad. 

 

Maja upplever sig ha blivit mycket mer harmonisk sedan hon fick barn. Hon lever 

tillsammans med sin sambo och deras barn. Hon har inte haft mycket kontakt med hennes 

mamma på senaste tiden, men kontakten med hennes pappa har blivit bättre. Hon har dock 

alltid haft en nära relation till sina syskon. 

 

Johan 

Johan tycker sig inte haft särskilt mycket problem när han var liten. Det var inte förrän i 

tonåren som hans mamma berättade att hans pappa var alkoholiserad. Även om han alltid 

upplevt att hans pappa drack så var det inte förrän då som han förstod att det inte var ett 

normalt beteende. Johan tyckte att det var kul att gå i skolan, men han kunde upplevas som 

ganska aktiv och okänslig för saker som hände runt omkring honom. Hans pappa var också 

borta mycket och det var vid de tillfällena som han drack sig berusad. Johan känner att han 

hade önskat att hans pappa varit hemma mer med honom under hans uppväxt. 

 

Idag lever Johan som singel och har fortfarande en bra och nära relation till sin mamma och 

lillebror. Relationen till hans pappa har förbättrats nu när Johan har blivit äldre och de har en 

mycket bättre kontakt idag. 

 

6. Analys  
 

Det resultat som redovisades i kapitel 5 kommer att analyseras i detta kapitel. Materialet 

kommer att analyseras utifrån det systemteoretiska perspektiv som presenterades i kapitel 4. 

Det kommer att bli en del upprepningar från resultatredovisningen i analysen, detta för att 

underlätta för läsaren och göra innehållet i analysen mer tydligt. 

 

 

6.1 Systemteoretiskt perspektiv 
 

Utifrån detta perspektiv så fokuseras det på hur de olika delarna i ett system påverkar 

varandra. Systemteorin utgör även ett viktigt inslag inom familjeterapin genom sin 
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beskrivning hur alla medlemmarna i en familj påverkar och påverkas av varandra. En av 

orsakerna till systemteorins framgång är att man accepterar den sociala ordningen som råder 

istället för att förkasta den (Payne, 2002, s.196f). Familjen står för ett nätverk av roller och 

statuspositioner, den är dessutom den plats där de grundläggande överlevnadsbehoven 

tillgodoses (Payne, 2002, s.208). Analysen kommer bl.a. att användas till att se hur de olika 

rollerna i familjen påverkar varandra, som i sin tur påverkar barnet samt fokusera på hur 

barnet hanterar sin situation. 

 

6.2 Sammanfattning och analys av Tema 1  

 
Alla av de tre intervjupersonerna kommer från början från kärnfamiljer, där de vuxit upp med 

både en mamma och en pappa som levde tillsammans. Karin förstod ganska tidigt att en av 

hennes föräldrar missbrukade alkohol, medan de övrig två var i tonåren innan de riktigt 

förstod hur situationen var. Av intervjupersonernas berättelser kan man anta att de kände att 

”något var fel” genom konsekvenserna av förälderns alkoholmissbruk. De tre 

intervjupersonernas upplevelser av sig själva som barn, skiljer sig en del. Johan ansåg inte att 

hade några problem som barn eller mådde speciellt dåligt på något sätt. Han säger dock att 

han kunde upplevas som elak och väldigt aktiv. Karin hade svårigheter i skolan och led ofta 

av migrän, som hon tror beror på sin oro för pappans alkoholism. Maja kände att hon ville 

vara väldigt skötsam och perfekt, både hemma och i skolan för att kompensera sin mammas 

drickande. Ingen av de tre ansåg sig ha en speciellt nära relation till sina fäder. För Johan och 

Karin har deras mamma varit ett stort stöd när det har varit jobbigt, men för Maja så var det 

hennes mamma som var alkoholiserad och hos henne fick hon inget särskilt stort stöd. 

 

Maja intog en mammaroll för sina syskon, och försökte finnas till hand för dem. Hon försökte 

hålla allting i ordning för att ingen utåt skulle märka vad som pågick. Johan fungerade även 

han som ett stort stöd för sin lillebror och ställde upp för honom i skolan när det behövdes. 

Han försökte inte direkt dölja att han pappa drack, eftersom pappa sällan var hemma när han 

var berusad. Karin kämpade med att ingen skulle upptäcka vad som pågick i familjen och 

känner att det var hon som fick vara med om det mesta som hände hemma, eftersom hennes 

bror sällan var där. Både Karin och Maja kände att de fick stöd utifrån från olika håll, och att 

de fanns människor som uppmärksammade situationen även om det inte direkt blev någon 

skillnad i familjen. Men de kände att de kunde få stöd och prata med någon om de behövde. 
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Alla tre intervjupersonerna har skilda uppfattningar vad gällde det jobbigaste under 

uppväxten. Karin upplevde att det jobbigaste var oron, att aldrig veta hur det skulle se ut när 

hon kom in genom dörren, om hennes pappa skulle vara berusad eller inte. Maja känner att 

hon aldrig fick vara barn, att hon hade alldeles för stort ansvar för sina syskon och för att allt 

skulle fungera i familjen. Johan upplevde att han saknade sin pappa för mycket, eftersom hans 

pappa allt för ofta var borta från familjen. 

 

I systemteorins livsmodell så anpassar sig människor ständigt efter varandra och det sker ett 

pågående utbyte med omgivningen. Det blir förändrade men förändrar även miljön 

runtomkring dem. Om de utvecklas genom denna förändring förekommer ömsesidig 

anpassning. Eftersom individer ses som levande system måste de sträva efter att vidmakthålla 

en god passform med omgivningen. Om balansen störs så att det i sin tur påverkar passformen 

kan stress uppstå (Payne, 2002, s.203).  Samtliga intervjupersoner upplever att förhållandena 

påverkades i hemmet då föräldern drack. Detta innebar att en stressfylld situation uppstod. 

Detta ser ut att ha kunnat resultera olika i de tre fallen.  I Karins fall kan de migränattacker 

och den ständiga oron vara ett resultat av stressen. Hos Maja en vilja över att ha ständiga krav 

att vara ”perfekt” och att Johan var väldigt aktiv och likgiltig. 

 

I en ”normalt” fungerande familj är barnets roll att vara barn, men i en familj med 

alkoholmissbruk kan denna roll förändras och barnet måste kanske t.ex. ta ett större ansvar, 

vilket kolliderar med rollen att vara barn (Payne, 2002, s. 203). Detta kan man se tydligt i 

Majas situation. Eftersom hennes mamma drack och ibland inte var kapabel att ta hand om 

familjen fick Maja ta den rollen istället. Det var hon som försökte att få familjen att fungera 

då hennes mamma inte kunde. Hennes pappa fanns heller inte alltid där för att hjälpa till när 

det behövdes. I Karins och Johans fall fanns det en stark mamma som kunde ta föräldrarollen 

när pappan drack och finnas som stöd för resten av familjen. I kapitel 2 i denna studie 

beskrivs de olika roller som barnet kan inta som grundas på uppfattningen om vad de måste 

göra för att ”överleva.” Man kan i Majas fall se tydligt att hon intog rollen som den ansvariga. 

Det var hon som höll saker och ting i ordning och försökte hålla en struktur i familjen, när 

hennes föräldrar inte kunde göra det (Black, 1993, s. 30-33).  

 

Det är mindre tydligt vilka roller Karin och Johan intog för att klara av vardagen. Men kanske 

beror det på att de hade någon som fanns där för dem, vilket innebar att de inte behövde ta till 

samma medel för att ”överleva.” 
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Både Karin och Maja talar om strategier för att bibehålla skenet av att de levde under normala 

förhållanden. Det tycks ha varit viktigt att inför andra visa en fasad av att inte vara 

annorlunda. Detta kan ses som systemets självreglerade feedbackmekanismer som har till 

uppgift att behålla systemets balans och stabilitet. Även fast denna informella regel ses som 

en förutsättning för systemets överlevnad kan den inte ses som något harmoniskt tillstånd 

(Öquist, 2003, s.28f).. 

 

6.3 Sammanfattning och analys av Tema 2  
 

Alla tre personerna har gemensamt att de upplever sig som starka personer. Karin beskriver 

sig själv som ganska rastlös, glad och positiv. Maja upplever sig också som en glad person 

som vill att saker ska hända hela tiden, medan Johan tycker att han är ganska hård och 

likgiltig som person men dock väldigt målmedveten och ambitiös. Alla intervjupersonerna 

tror att deras omgivning skulle beskriva dem på liknande sätt. 

 

Karin och Johan lever typiskt singelliv med kompisar och fest och Maja lever tillsammans 

med sin sambo och dotter.  Två av dem har läst vidare medan en av dem fortsatte att jobba 

efter gymnasiet. 

 

I synen på alkohol skiljer de tre sig. Karin har en väldig respekt för alkohol men dricker ca i 

dag i veckan då det är fest. Maja har nästan ingen relation till alkohol alls, hon avstår gärna 

och ser inte direkt något nöje i att dricka. Johan dricker alkohol några gånger i veckan, vid 

fest men även om kompisar kommer och hälsar på hemma hos honom. Varken Johan eller 

Karin anser inte att det är speciellt svårt att vara öppen om sin uppväxt om någon frågar, och 

Karin tycker att detta har förändrats med åren då hon har blivit äldre. Relationen till syskonen 

är bra för samtliga tre och alla tre har kontakt och umgås med deras syskon. Både Karin och 

Johan har en nära kontakt till sina mammor, men Maja har i princip ingen kontakt alls med sin 

mamma. Kontakten med hennes har förändrats till det bättre på senaste tiden. För Johan har 

kontakten med sin pappa förändrats när han blivit äldre, han tycker att hans pappa har en mer 

ödmjuk inställning till honom nu. Det är bara Johans föräldrar som lever tillsammans i dag, 

både Majas och Karins föräldrar skilde sig när de var i tonåren.  
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Både Maja och Karin hade under barndomen människor som kom att betyda mycket för dem. 

Maja spenderade mycket tid hos pojkvännens familj och genom detta fick hon respit från 

familjen och kunde uppleva hur hon på ett positivt sätt blev en del av ett annat system. Det 

samma gällde för Karin då hon tillbringade tid hos bästa kompisen väldigt ofta. Detta kan ses 

som en feedbackmekanism som var avgörande för deras utveckling och överlevnad. Barn som 

lever under svåra omständigheter kan ha svårt att använda sig av de system som finns 

omkring dem. Detta kan bero på fler olika faktorer, men en kan vara att de inte vet var de kan 

vända sig för att få hjälp. Men i både Majas och Karins fall så fanns det personer i deras 

omgivning som de kunde vända sig till för att få hjälp och stöd (Payne, 2002, s.194-198). 

 

Erik H. Erikssons teori om det som han kallar basic trust, som går ut på vår tolkning av 

omvärlden gällande i vilken mån den närmaste omgivningen år att lita på eller inte, får en 

oerhörd betydelse för allt som vi företar oss i livet. Han menar om barndomen inneburit 

sådana upplevelser att de grundlagt misstro till omgivningen, så utvecklas det en tendens att 

klamra sig fast vid det som är invant och välkänt. Detta mönster kan Johan själv uppleva att 

han intar efter sina föräldrar. Dels i relationer till flickvänner gällande sin likgiltighet, men 

även då det gäller hans dryckesvanor. Samtliga intervjupersoner upplever att de har bra och 

nära relation med deras syskon och även att de har ett bra socialt umgänge. Enligt denna 

modell så kan man inte se att barndomen gjort någon påverkan gällande syskonrelationen 

(Öquist, 2003, s.46f).  Den sociala miljö vi vuxit upp i har en styrande inverkan på 

personligheten. Maja och Johan är båda väldigt målinriktade och har ett behov av kontroll och 

genom feedbackmekanismer som kontroll, ansvar, prestation från Majas och Johans sida 

skapas en jämvikt och balans som kanske inte skulle ha funnits annars (Öquist, 2003, s.28f). 

 

 6.4 Sammanfattning och analys av Tema 3  
 

Samtliga tre intervjupersonerna tror sig ha blivit påverkade av förälderns alkoholism. 

Både Maja och Karin känner att de har svårt att lita på människor. Det finns även en bitterhet 

hos Maja som hon tror beror på att hennes mamma drack. Karin har svårt att släppa in folk på 

livet och är rädd för att säga fel saker. Hon upplever sig som ganska lättstött och känslig.   

 

Johan tror att hans likgiltighet beror på att hans pappa alltid har druckit och varit frånvarande. 

Han känner att han aldrig riktigt har brytt sig om vad hans pappa har gjort eller inte. De 
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gånger hans förhållanden har tagit slut har det oftast berott på hans likgiltighet gentemot dem. 

En sådan relation beskriver han att hans pappa haft till hans mamma och att detta speglar 

sättet han själv är på. Maja och Karin tycker dock att de har blivit starka genom sina 

upplevelser i barndomen. Det är endast Maja som har sökt hjälp för att bearbeta sina minnen 

och upplevelser från barndomen. Hon tyckte dock inte att hon fick någon vidare hjälp, snarare 

kände hon att hon mådde sämre efter mötet. 

 

Johan tror absolut att han hade varit en annan person med andra värderingar om han inte vuxit 

upp med en pappa som missbrukade alkohol. Även Karin och Maja tror att de hade varit 

annorlunda om de inte haft sin uppväxt. Karin tror att hon hade varit mindre orolig och kanske 

kunnat lita på människor i större utsträckning.  

 

Alla tre intervjupersonerna tror sig ha blivit påverkade av att deras förälder var alkoholiserad 

under deras uppväxt och alkoholmissbruket tycks var det som gjort att intervjupersonerna 

upplevde sin uppväxt som besvärlig. Karin upplever sig själv som ganska lättstött och retlig. 

Maja kan känna sig bitter på livet och omgivningen runt omkring henne. Johan är likgiltig 

mot sin omgivning och beskriver sig vara ganska okänslig gällande det som rör honom, men 

även andra. Enligt Erik H. Erikssons teori som nämndes i tema 2, så skulle en person som fått 

en god portion grundtillit möta välden mer offensivt. Den personen skulle våga sig ut i det 

okända och lita mer på andra människor. Barndomen grundlägger alltså ett antagande om 

världen går att lita på eller inte. Eftersom samtligas uppväxter präglats av svikna löften och 

handlingar från den alkoholiserade förälderns sida har både Karin och Maja har svårt att lita 

på människor i sin omgivning. Karin är rädd för att släppa in folk på livet och för att säga fel 

saker (Öquist, 2003, s. 46f). 

 

Däremot så känner både Karin och Maja att de blivit stärkta av deras erfarenheter och att det 

har fört något gott med sig. Alla tre intervjupersonerna tror inte att de hade varit de personer 

som de är idag, om de inte hade varit för sin uppväxt. 
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6.5 Sammanfattande helhetsanalys 
 

Det övergripande syftet med studien var att studera hur vuxna barn till alkoholister beskriver 

hur de påverkats av att växa upp i en familj med alkoholmissbruk. Genom att använda det 

teoretiska perspektivet och den tidigare forskningen som utgångspunkt har detta syfte blivit 

uppfyllt. Genom intervjupersonernas upplevelser och berättelser tillsammans med den tidigare 

forskningen och det teoretiska perspektivet har en bild getts som på ett lämpligt sätt ger svar 

på frågeställningarna. 

 
Man kan med analysens hjälp genom det systemteoretiska perspektivet, se att samtliga 

intervjupersoner kan ha blivit påverkade av det dysfunktionella mönster som kan funnits i 

familjen och i deras nära relationer.  Detta kan ha det lett till olika konsekvenser, både som 

barn men även som vuxna. I ett av fallen ser man mer tydligt att intervjupersonen varit 

tvungen att tidigt lämna sin barndom och träda in i en vuxenroll. I ett annat fall visade det sig 

mer på ett fysiskt sätt, i form av migränattacker och i det tredje fallet i form av en utåtriktad 

aggressivitet. Man kan utifrån det systemteoretiska perspektivet se att alla intervjupersonerna 

har påverkat men också att de fortfarande påverkas av det de varit med om och upplevt från 

barndomen. Osäkerhet, tillitsproblem, kontrollbehov och likgiltighet är sådant som har 

framställts av intervjupersonerna själva och det är känslor som fortfarande lever kvar. De 

system som har funnits utanför familjen, som idrottsföreningar, vänners familj samt andra 

närstående personer i deras omgivning beskrivs har varit viktiga och fungerat som ett stort 

stöd, vilket även kan ha varit avgörande i intervjupersonernas utveckling. 

 

7.  Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel kommer resultatet jämföras med tidigare forskning och annan empiri som 

presenterades i kapitel 3. Sedan kommer en del av resultaten att relateras till studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter tas en diskussion upp angående den metod som använts samt 

förslag på fortsatt forskning. 
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7.1 Tidigare forskning 
 

Det finns många likheter i alla intervjupersonernas berättelse. Den mest framträdande likheten 

är att alla upplever sig ha påverkade av disharmonin i hemmet., bråken och grälen, inte av 

föräldrarnas alkoholkonsumtion i sig. Cork (1985) beskriver vidare i sin forskning att barnen i 

hennes studie var väldigt arga på den föräldern som inte drack och kunde till och med vara 

förlåtande mot den föräldern som drack (Lindstein, 1995, s. 18f). Detta har ingen av de 

intervjuade upplevt gentemot sina föräldrar. Snarare var det så att i två av fallen fann 

intervjupersonerna att det största stödet fanns hos den föräldern som inte drack. Dock ligger 

intervjupersonernas upplevelser av att de blivit påverkade av sin barndom i linje med vad 

Cork skriver. I sin studie på 115 barn drar hon slutsatsen att samtliga tagit skada av sina 

föräldrars missbruk (Lindstein, 1995, s.18f). Även om intervjupersonerna tagit skada av 

uppväxten på så sätt att de har svårt att lita på människor och har kontrollbehov, så anser jag 

att samtliga har klarat sig bra i livet, utåt sett. Vägen dit har sannolikt inte varit enkel och alla 

har fått arbeta med sig själva , och utifrån denna studie ser det ut som att barn som växer upp 

med alkoholmissbruk i familjen kommer att få arbeta med sig själva för att få ett 

tillfredsställande liv. 

 

Lena Poikola (1993) gjorde en studie på 27 barn där kom till en slutsats att det är inte bara då 

missbruket äger rum som det sker en total omställning av familjelivet. Utan även under 

familjens ”vita perioder” är det fortfarande en jobbig och spänd situation för barnet. Det är en 

väntan på vad som ska hända här näst (Lindstein, 1995, s.20f). Detta beskrivs i ett fallen vara 

det jobbigaste med hela uppväxten. Att aldrig veta hur det kommer att se ut när man kliver in 

genom dörren och att ha en ständig oro som vilar på ens axlar. 

 

Hansen (1995) skriver att genom en rad undersökningar visas det hur barn till 

alkoholmissbrukare har en hög frekvens av flera olika problem. Genom att uttrycka sig på ett 

indirekt sätt kan de visa upp tecken på t.ex. magsmärtor, huvudvärk, 

koncentrationssvårigheter osv. Vidare beskrivs även att svårigheter med vänner och kamrater 

kan förekomma, vilket inte var något som bekräftades i denna studie av de intervjuade 

(Hansen, 1995, s.36-42).  
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I ett fallen bekräftades några av dessa problem, genom återkommande migrän och 

koncentrationssvårigheter. Hansen (1995) skriver vidare att alkoholmissbruk är kulturellt 

förbundet med skam och en vanlig reaktion när man skäms över något är att man förösker 

dölja det man skäms för (Hansen, 1995, s. 43f). Detta är något som bekräftas i min studie. Två 

av intervjupersonerna kämpade dagligen inför kompisar och andra runt omkring att försöka 

dölja det som pågick hemma. I dessa två fall var det svårare att dölja det som pågick än i det 

tredje, för där var vederbörandes pappa sällan hemma då han drack. De två kvinnorna 

utvecklade en förmåga att hålla saker inom sig och inte dela med sig till omvärlden. 

 

Black (1993) beskriver vissa roller som barn kan använda sig av som överlevnadsstrategier. 

Det verkar som om samtliga har antagit en eller en kombination av dessa roller. Den mest 

uppenbara av dessa roller har tydligt visats hos ett av fallen, där en kvinna som barn tog på sig 

rollen som den ansvariga (Black, 1993, s.30-33. 

 

Således har några av de typiska karaktärsdrag som nämnts av Woititz (2002) i boken vuxna 

barn till alkoholister, hittats i denna studie genom analysen av intervjupersonerna.  Dock var 

det många av karaktärsdragen som inte stämde in på resultaten från denna studie. 

 

Sammanfattningsvis visade det sig att studiens resultat till viss del överensstämde med de 

resultat man funnit i tidigare forskning. I denna studie har det funnits en strävan att ha ett 

kritiskt förhållningssätt och en försiktighet att dra allmänna slutsatser i linje med den tidigare 

forskning som skrivits. Dock har det utifrån resultatet hittats mycket i intervjupersonernas 

berättelser som stämt överens med det som skrivits i tidigare forskning. 

 

7.2 Metoddiskussion 

 
Då studiens syfte var att studera hur vuxna barn till alkoholister beskriver att de påverkats av 

att växa upp i en familj med alkoholmissbruk, var kvalitativa forskningsintervjuer det som 

kändes som den mest lämpliga metoden. Denna metod har möjliggjort att få fram berättelser 

kring intervjupersonernas subjektiva upplevelser och uppfattningar. Det fenomenologiska 

perspektivet har innehållit ett sätt att hantera den förförståelse som fanns innan studien. Enligt 

fenomenologin har det funnits en strävan att sätta tidigare förförståelse åt sidan för att 

beskriva verkligheten som den upplevs av subjektet, och genom den kvalitativa 
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forskningsintervjun fanns en unik möjlighet att träda in i och beskriva den levda 

vardagsvärlden (Kvale, 1997, s. 54f). 

 
Det kan antas att det empiriska resultatets validitet kunde ha höjts om det hade varit två 

forskare istället för en. På det sättet hade bearbetningen av det breda materialet underlättats. 

Det hade även varit möjligt att föra diskussioner kring den förförståelse som fanns innan 

studiens start. Detta kunde då kanske ha lett till att det varit lättare att hålla en viss distans till 

materialet. 

 

Jag märkte att jag som intervjuare blev bättre och utvecklades för varje intervjutillfälle, detta 

kan ha förändrat förutsättningarna för intervjupersonerna vilket kunde ha påverkat validiteten. 

Om inte den begränsade tidsram funnits för uppsatsen, hade flera intervjutillfällen och 

intervjupersoner varit att föredra. 

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
 

Utifrån denna studie tycker jag att de två kvinnorna som blev intervjuade upplevde sin 

barndom på ett annorlunda sätt än vad den manliga intervjupersonen gjorde. Så ett tänkbart 

område kan vara att undersöka hur barn beroende på kön påverkas av att växa upp i en familj 

med alkoholmissbruk. 

 

Ett annat intressant område att forska kring skulle vara att undersöka huruvida det är pappan 

eller mamman som är alkoholiserad och i så fall vilken betydelse det har spelat in i barnens 

uppväxt. 
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