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ABSTRACT 

The purpose of this qualitative study is to investigate if children to parent/parents who abuse alcohol 

have found ways to strengthen themselves, and how they deal with their everyday life and their own 

feelings and health. To get answers to our study, we have read seven biographies which we have 

analyzed by using coping theory. Our study shows that the children in our empiricism are keeping 

their parents abuse as a secret. Our study shows that children have found strategies to cope and 

manage to live with parents with alcohol abuse, even though their childhood conditions have been 

difficult and they had few people around to support them. 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I Sverige lever 20 % av barnen i en familj där någon vuxen i familjen nyttjar alkohol i en 

omfattning som utgör risk för deras hälsa, så kallat riskbruk, och många barn växer upp i 

familjer med missbruk, där en eller båda föräldrarna har ett missbruksproblem (Statens 

folkhälsoinstitut 2008). Missbruk får alltid konsekvenser för anhöriga, hela familjen påverkas 

då föräldrar eller vuxna i en familj har allvarliga svårigheter (Socialstyrelsen 2013). En rad 

olika problem kan utvecklas hos barn till missbrukande föräldrar, såsom sämre mental 

utveckling, ångest, depressiva symptom och beteendeproblem (Haugland 2003). 

    Då föräldrar inte mår bra så är det naturligt att ett barn lägger skuld på sig själv då de 

försöker förstå situationen (Socialstyrelsen 2013). Högre nivåer av inre (ångest, depression, 

låg självkänsla) och yttre problem (beteendeproblem, aggression) visas hos barn till 

missbrukande föräldrar (Solis, Shadur & Burns 2012). Föräldrar som missbrukar visar på 

stora svårigheter i sitt föräldraskap (Lussier, Laventure & Bertrand 2010). Föräldern kan bli 

mindre känslomässigt tillgänglig och vardagen för barnet kan bli oförutsägbar och präglas av 

inkonsekvent gränssättning och dålig problemlösning (Socialstyrelsen 2009).      

    Barns förmåga att ta makten över sin egen tillvaro och hur de hanterar sin situation är 

viktig, det är viktigt att förstå vad som hjälper barnen. Mycket av tidigare forskning fokuserar 

på de risker som barn växer upp med, risker som uppkommer av förälderns missbruk 

exempelvis brister i stabilitet, struktur och omvårdnad (Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011). Lite 

tid ägnas kring hur barnen faktiskt mår och stort fokus ligger på hur de vuxnas livskvalitet 

försämras på grund av deras missbruksproblem (Statens folkhälsoinstitut 2008). 

    Hur barn påverkas av att leva med en missbrukande förälder framförs ovan, dock upplever 

vi att det finns få studier (se Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011; Smith et al 2006), som visar på 

hur barn hanterar att leva i en familj där en eller båda föräldrarna har ett missbruk. Tidigare 

forskning har visat att barn har strategier i form av att barnen drar sig undan från sina 

föräldrar. Vi vill se om barn har haft andra strategier och andra sätt att handskas med sin 

förälders/föräldrars missbruk då det finns få studier, detta genom en studie av självbiografier 

(se Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011; Smith et al. 2006).    

    Vi har under vår VFU och genom vårt arbete med människor mött familjer där en eller 

båda föräldrarna haft ett missbruk, och vi båda har ställt oss frågande till hur barnen i dessa 

familjer mår. Missbruksproblematik har kommit att bli ett intresse för oss båda och vi 

upplever att fokus legat på föräldrarnas förmåga, vilket leder oss till det som ligger i vårt 
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intresse för denna studie. Hur hanterar barn att leva med en missbrukande förälder, har de 

några strategier? Genom en studie av självbiografier ska vi söka förståelse för hur barn 

påverkas och hur de hanterar förälderns/föräldrarnas missbruk. Detta genom barnens 

perspektiv utifrån deras vuxna berättelse om barndomen.       

    Vi kommer att analysera vår studie utifrån copingteori (Lazarus & Folkman 1984), och det 

som kallas copingstrategier. Copingstrategier handlar om hur man hanterar stress och 

spänningar i vardagen, och hur personens relation är med dennes omgivning (Lazarus & 

Folkman 1984). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en studie av självbiografier se om och hur barn till 

alkoholmissbrukande förälder/föräldrar finner sätt att stärka sig själva och hur de handskas 

med sin vardag och sitt eget mående. 

1.3 Frågeställning 

- Hur beskriver barnen i de studerade självbiografierna sina uppväxtförhållanden med 

missbrukande föräldrar? 

- Vad stöttade och var särskilt betydelsefullt för barnen under deras uppväxt som stärkte 

dem? 

- Vad för strategier hade barnen för att hantera att leva med föräldrar/förälder med missbruk? 
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2. Tidigare forskning 

Vi har strukturerat vår tidigare forskning och valt att skapa rubriker utefter återkommande 

teman i texten. De rubriker vi valt är: risker & konsekvenser och barnens röst. Samt att vi 

sammanfattar den tidigare forskningen i slutet av detta avsnitt. Den forskning som vi valt ut 

för denna studie är skrivna i Kanada, Finland, Sverige, USA och Storbritannien.  

2.1 Risker & konsekvenser 

Lussier, Laventure och Bertrand (2010) visar i sin studie att barn i 17 års ålder eller yngre 

som lever med alkoholberoende föräldrar är beräknat till att vara 8%, medan ungefär 4% 

lever med drogberoende förälder. Föräldrarnas förmåga att ge underhåll som är nödvändig för 

deras barns utveckling är ansträngd och stora svårigheter relateras till alkohol- och 

drogberoende (Lussier, Laventure & Bertrand 2010). 

    Stora svårigheter i föräldraskap visas hos föräldrar som missbrukar alkohol och droger. 

Brister i föräldrarnas tillsyn och en begränsad förmåga att sätta upp och upprätthålla 

familjeregler, sätta dagliga rutiner finns i de familjer där en eller båda föräldrarna är 

missbrukare. Relationen mellan barn och missbrukande förälder resulterar oftast i en instabil 

anknytning, brister i omvårdnad och föräldrarna kan brista i att se barnens behov. Betydelsen 

av rutiner spelar en viktig roll i att skapa och upprätthålla förutsägbarhet, struktur och 

stabilitet i familjer (Lussier, Laventure & Bertrand 2010; Haugland 2003; Smith et al 2006). 

     Haugland (2003) framför i sin avhandling att alkoholmissbruk är ett stort hälsoproblem 

med allvarliga konsekvenser för individen och dennes familj. Barn till föräldrar med 

missbruk har större risk för att utveckla en rad olika anpassningsproblem och det kan påverka 

ekonomiska, sociala, kognitiva, hälso- och emotionella förhållanden, exempelvis sämre 

mental utveckling, ångest, depressiva symptom, beteendeproblem och låg självkänsla 

(Haugland 2003; Solis, Shadur & Burns 2012). Barn till föräldrar med missbruk visar en 

påtaglig risk för en tidigare debut i användning av alkohol och droger, och högre risk till 

alkohol- och drogmissbruk än vad barn till föräldrar som inte missbrukar alkohol (Haugland 

2003; Solis, Shadur & Burns 2012). Även Smith et al (2006) tar upp att barn till föräldrar 

med missbruk riskerar att utvecklas negativt. 

     Trots alla de risker som finns i en familj där en förälder missbrukar alkohol, finns det ändå 

familjer som klarar att stå emot de negativa konsekvenserna ett missbruk medför. Coyle et al 

(2009) studie visar på olika egenskaper som får en familj att fungera och ger motståndskraft 

trots att det finns en förälder med alkoholmissbruk. Olika egenskaper och viktiga skyddande 

faktorer som påverkade motståndskraft är positiva övertygelser och värderingar, förmåga att 
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anpassa sig in i olika roller, närhet eller sammanhållning, effektiv kommunikation och 

problemlösning. Dessa egenskaper minskade de negativa effekterna på barn orsakade av 

förälderns missbruk. Att få stöd utifrån, till exempel från vänner eller hjälp med ekonomin 

om det finns ekonomiska svårigheter i familjen, stärker också familjen och ger den 

motståndskraft (Coyle et al 2009). 

     Förhållandet mellan föräldrar som missbrukar och deras barn har oftast en omvänd roll, 

där barnen tar mycket ansvar hemma och kan ta över föräldrarollen. Dock har studier visat att 

de barn som hade bättre självförtroende inte tog samma ansvar. Författarnas studie visade 

skillnader mellan beroende mödrar som inte tar emot insatser och beroende mödrar som tar 

emot insatser från socialtjänst. De sistnämnda är yngre, har färre resurser, lever i lägre 

socioekonomiska förhållanden, och har en mer dysfunktionell familj (brist i tillsyn och mer 

inkonsekvent disciplin) (Lussier, Laventure & Bertrand 2010). 

     Barn till missbrukande föräldrar visar på högre nivåer av inre (ångest, depression, låg 

självkänsla) och yttre symptom (beteendeproblem, aggression) än sina jämnåriga som inte har 

missbrukande föräldrar (Solis, Shadur & Burns 2012; Park & Schepp 2015). Flera viktiga 

faktorer som ökar riskerna för barn är bland annat om båda föräldrarna har ett missbruk eller 

har föräldrar med exempelvis depression eller antisocialt beteende (Solis, Shadur & Burns 

2012). 

     Smith et al (2006) menar att föräldrar med missbruk har svårt att vara en förebild och att 

hjälpa barnet att hantera olika situationer. Deras studie visar en modell över strategier hos 

barn som innefattar fyra tydliga faktorer i coping; aktiv coping (kognitivt beslutstagande, 

problemlösning, söka förståelse, positivt tänkande och optimistiskt tänkande), undvikande 

coping (undvikande handlingar, undertryckande och önsketänkande), stöd-sökande coping 

(stöd för handling och stöd för känslor), och distraherande coping (fysisk frigörelse av 

känslor och distraherande handlingar). Barn med en förälder i missbruk var mer troligt till att 

använda undvikande coping. Sådan coping ses som en oförmåga att anpassa sig till en viss 

situation, och barn till missbrukande föräldrar lär sig undvika stressiga sociala interaktioner 

(Smith et al 2006). 

     Hills (2015) studie visar att barn som växer upp i en miljö med missbruk vet mycket om 

missbruk. De har svårt att prata om deras föräldrars missbruk som pågående, de har lättare att 

prata om missbruket som dåtid. För socialarbetare är det svårt att prata med barn om deras 

föräldrar har ett pågående missbruk. Barnen i Hills (2015) studie hade lättare att prata om att 

den förälder som missbrukar brukade dricka mer innan. Att skilja på det som varit till en mer 

positiv nuvarande situation skapade en distans för barnen och verkade skapa en positiv känsla 
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(Hills 2015). 

     Holmila, Itäpuisto och Ilva (2011) anser att mycket av tidigare studier fokuserar på de 

risker och problem som barn växer upp med, vidare skriver författarna att det är viktigt att få 

fram vad som hjälper barn som växer upp i en negativ hemmiljö (Holmila, Itäpuisto & Ilva 

2011). 

 

2.2 Barnens röst 

I Hills (2015) studie framkom att barn talar om ett hypotetiskt scenario som till exempel att 

föräldern kan komma att börja med exempelvis  tyngre droger, vilket betyda att föräldern 

redan håller på med tyngre droger, men att barnet försöker att vara optimistisk (Hills 2015). 

     Holmila, Itäpuisto och Ilva (2011) studie visade på copingstrategier hos barn, dessa 

strategier var att de höll sig på avstånd från sina föräldrar, till exempel drog de sig undan till 

sitt rum. Detta kan ses som en form av maktlöshet, men kan också vara ett sätt för att 

kontrollera sin tillvaro (Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011). I författarnas studie framkom att 

barn som sökte stöd främst gjorde det hos vänner men också hos skolkuratorn eller hos 

socialarbetare. Främsta skälen till att inte söka hjälp eller berätta om sina föräldrars missbruk 

var att barnen var rädda för att bli utstötta eller att inte bli trodda. Författarna drog slutsatsen 

att barnen tyckte det var viktigt att de blev hörda, hade kontroll och att de blev tagna på 

allvar. De ville också ha information om sin situation, om missbruk och att inte förbises när 

föräldrarna får behandling (Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011). 

     Smith et al (2006) menar att barn lär sig hantera sin tillvaro om föräldrarna stöttar, ger 

struktur och förutsägbarhet i vardagen och respekterar barnen. Upplever barnen att de blir 

positivt bemötta under stressfulla situationer av sina föräldrar, lär de sig att hantera 

situationer på ett konstruktivt sätt (Smith et al 2006). 

     Bra självförtroende och en positiv attityd till framtiden gav barnet styrka att kunna hantera 

föräldrarnas missbruk. Att ha en förälder eller någon annan nära anhörig som gav trygg 

omsorg och var stöttande hjälpte barnen att bortse från sina ogynnsamma hemförhållanden. 

Socialt stöd, att kunna prata med någon om vad barnet tycker och känner, har visat sig höja 

barnens motståndskraft, och kan höja både självkänsla och självförtroende (Park & Schepp 

2015). Många av de interventioner som finns är till för att förhindra att barnen utvecklas 

negativt eller för att de själva inte ska utveckla missbruk. Park och Schepp (2015) skriver att 

det är viktigt att främja de skyddsfaktorer som finns, som till exempel utveckla insatser som 

syftar till att förbättra relationen med den förälder som inte missbrukar, att stödja barnet och 

hjälpa hen att förbättra sitt självförtroende (Park & Schepp 2015). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning belyser att det finns risker och konsekvenser för barn som lever med 

alkoholmissbrukande förälder/föräldrar såsom omsorgssvikt, bristande förmåga i tillsyn och 

rutiner, samt en instabil anknytning. Dessa barn har även större risk att utveckla 

anpassningsproblem, exempelvis sämre mående, beteendeproblem och depression. Barn till 

alkoholmissbrukande förälder/föräldrar kan visa på större ansvarstagande och forskning visar 

att barn använder sig av undvikande coping. Det framkom även att det var viktigt för barnen 

att någon lyssnade på dem och att de blev tagna på allvar. Om de hade någon som gav dem 

stöd kunde de bortse från sina ogynnsamma hemförhållanden. 

     Utifrån den tidigare forskning som vi valt för denna uppsats är ambitionen att finna svar 

på om barnens uppväxtförhållanden varit såsom tidigare forskning visat, att det funnits risker 

och konsekvenser för barnen. Om de blivit lyssnade till och om de hade någon att prata med 

om sin tillvaro, samt om någon tog dem eller deras situation på allvar. Men vi vill även finna 

svar på om barn har haft andra strategier än undvikande coping.  

3. Teori 

Vi kommer att analysera vår studie utifrån copingteori. Innan val av tidigare forskning hade 

vi bestämt att använda oss av coping, då vi ville se hur barn faktiskt hanterar att växa upp i 

hem där en eller båda föräldrarna har ett alkoholmissbruk. Vi har sedan tidigare varit 

införstådda i vad copingteori innebär och ansåg att teorin lämpade sig bäst till vår studie då vi 

vill belysa barns styrkor. Vi fann endast ett fåtal studier om copingteori tillämpat på barn som 

växer upp med missbrukande föräldrar. I studierna framkom att barn använde sig av 

undvikande coping. Vi ville med vår tillämpning av copingteorin se om barn har andra 

strategier än vad tidigare forskning visar. 

     Coping har definierats på flera olika vis genom åren men vi använder oss av Lazarus och 

Folkmans (1984) definition av coping som är kognitiva och beteendemässiga handlingar för 

att hantera yttre och inre krav som överstiger en individs förmåga (Lazarus & Folkman 1984). 

Richard Lazarus var professor inom psykologi. Han har varit en föregångare inom stressteori 

och forskning. Han arbetade tillsammans med sin medhjälpare Susan Folkman, forskare inom 

psykologi,  med the Berkley stress and coping project, gemensamt har Lazarus och Folkman 

(1984) sammanställt boken Stress, Apprasial and Coping som vi använt oss av i denna studie. 

     I teorin lägger vi fokus på två former av coping, känslofokuserad- och problemfokuserad 

coping och dess strategier. Vilket vi förklarar och utvecklar nedan och som vi därefter 
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kommer att använda oss av och sammanföra i vår analys av det resultat som framkommit i 

denna studie.  

 

3.1 Coping  

Känslofokuserad coping och problemfokuserad coping är två former av copingstrategier. 

Känslofokuserad coping innefattar kognitiva processer inriktade på att minska känslomässig 

stress, exempelvis strategier som undvikande, minimering, avståndstagande, uppmärksamhet, 

positiva jämförelser, och att plocka ut det som är av positivt värde ur en negativ händelse. 

Författarna menar att innan en individ kan må bättre så måste denne känna sig sämre, nå 

botten. Även att individen själv måste se sin egen skuld och om denne gjort något fel för att 

därefter kunna känna lättnad. Vissa kognitiva former av känslofokuserad coping leder till en 

förändring i hur individen tolkar en situation utan att den objektiva situationen ändras, 

situationen omvärderas. Hot ändras genom att ändra innebörden av situationen. Även om 

känslofokuserad coping leder till att en stressfull situation förändras, så måste man ha i åtanke 

att det är självbedrägeri. Känslofokuserad coping används för att upprätthålla hopp och vara 

optimistisk och för att förneka det värsta (Lazarus och Folkman 1984). 

     Problemfokuserad coping innehåller två problemorienterade strategier. Den ena är 

strategier som innebär att man finner lösningar som i första hand är riktade mot miljön, att 

förändra den situation man lever i, göra förändringar av exempelvis påfrestningar, resurser 

och hinder i en individs miljö. Den andra är strategier som är riktade inåt, denna inkluderar 

strategier som är riktade att göra kognitiva och motiverade förändringar, såsom att tänka om, 

öka och förändra sina ambitioner, att man strävar mot något annat. Finna alternativa vägar för 

att nå tillfredsställelse, utveckla nya vägar för uppförande eller lära sig nya färdigheter 

(Lazarus & Folkman 1984). 

     Känslofokuserad- och problemfokuserad coping kan kombinerat både underlätta men även 

hindra varandra i copingprocessen, exempelvis om en patient som nyligen blivit 

diagnostiserad med en sjukdom, och denne letar efter information om sjukdomen. 

Informationen kan då leda till osäkerhet och ångest. Patienten fastnar i en ond cirkel av 

problemfokuserad coping som förvärrar dennes känslomässiga stress och stör då det 

undvikande som annars skulle kunna användas för att minska ångest  (Lazarus och Folkman 

1984). 

     Lazarus och Folkman beskriver att nackdelar med att använda sig av coping, i form av 

exempelvis förnekande eller undvikande, i stressfulla situationer kan ge en lättnad vid det 

första tillfället men vid återkommande situationer kan det ge ökad sårbarhet. Men å andra 
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sidan så kan individen vara mer förberedd på situationen och klarar då av att hantera de krav 

som situationen kräver (Lazarus & Folkman 1984). 

 

4. Metod 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kommer av grekiskans hermeneuein, “tolka” eller “uttolka” och har från en lära 

om texttolkning utvecklats till en allmän lära om tolkning och förståelse (Thomassen 2007). 

Hermeneutiken fokuserar på forskarens förståelse av människors beteende, detta istället för 

vad som påverkar människors beteende (Bryman 2011). Förståelse kräver till viss del 

tolkning, detta i allt mänskligt meningsutbyte och en stor risk i all kommunikation är att det 

kan uppstå missförstånd, det är ingen självklarhet att man förstår allt (Thomassen 2007). 

Forskare som analyserar en text ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv 

som dess författare haft, detta är den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken 

(Bryman 2011). 

     Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv är ambitionen med vår kvalitativa textanalys att förstå 

den värld som de barn som vuxit upp med missbrukande föräldrar lever i. Textens mening ger 

förståelse (Thomassen 2007), texten i de självbiografier som vi läser ska ge oss en förståelse 

för barnens situation och den värld de lever i. I detta fall i form av barns upplevelser av att 

leva med förälder som missbrukar alkohol. Studien söker förståelse för hur barnen i de 

studerade självbiografierna hanterar att leva med alkoholmissbrukande förälder/föräldrar och 

om de har strategier. För att förstå så måste vi i vår textanalys av självbiografier leva oss in i 

barnens upplevelser, deras liv och erfarenheter. Genom vår analys ska vi försöka återskapa 

hur barnen hanterade att leva med förälder/föräldar som missbrukar och vad de själva ansåg 

sig kunna göra för att handskas med sina uppväxtförhållanden. 

 

4.2 Metodval 

Vår studie utgår från en kvalitativ metod - en textanalys, detta då vi valt att göra en studie av 

självbiografier varav en är skriven i form av en självbiografisk roman. De är skrivna av 

personer som vuxit upp med missbrukande förälder/föräldrar. Självbiografier skildrar det 

historiska, det som hänt tidigare i en persons liv. I en självbiografi berättar en individ själv 

om sitt liv och de val individen gjort (Eliasson-Lappalainen & Szebehely 2008). 

     Intervjuer, observationer eller olika texter används inom kvalitativ metod för att få 

kunskap om samhällsprocesser, och för att få kunskap inom ett område det tidigare saknades 
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forskning om (Ahrne & Svensson 2015). Kvalitativ metod strävar efter att förstå och tolka 

empiriskt material, material samlas in och analyseras, och utifrån det presenteras ett resultat 

(Levin 2008). 

     Vi vill genom att studera självbiografier, söka förståelse för textens innehåll genom att 

finna svar på vår frågeställning och att koncentrera oss på vad som finns i texten. Meningen 

med vår studie är att vi vill få en djupare förståelse för hur barn hanterar att leva med en 

missbrukande förälder och vilka copingstrategier de utvecklar. För att få svar på våra frågor 

anser vi att en kvalitativ textanalys av självbiografier är lämpligast. Anledningen till att vi 

valt bort exempelvis intervjuer är för att vi har begränsat med tid och då vi inte får genomföra 

intervjuer med brukare. Ur ett etiskt perspektiv kan intervjuer med barn eller vuxna som vuxit 

upp i missbruksmiljö väcka starka känslor som kan bli svåra att hantera både för informanten 

och för oss som intervjuare. 

 

4.3 Urval 

I vår studie har vi valt att analysera självbiografier där författarna vuxit upp med 

förälder/föräldrar som missbrukat alkohol. De böcker vi valt ut har vi sökt efter via Libris och 

Google, vidare till vuxnabarn.nu, en sida över självbiografier och biografier om ämnet. 

Därefter har vi gjort ett urval av de självbiografier som till största del eller endast visat på 

missbruksproblematik. Detta då flera självbiografier har haft flera problemområden utöver 

missbruksproblematik, såsom psykisk ohälsa, kriminalitet, funktionsnedsättning med mera. 

Ytterligare kriterier för vårt val av böcker har varit i första hand att finna böcker av svenska 

författare, författarna av självbiografierna kommer vara av olika kön, etnicitet, och skrivna 

från cirka år 1990 och framåt. 

     De självbiografier vi valt att studera och som vi finner relevanta för vår studie är; 

Glöm mig - Alex Schulman (2016) 

Vi har ju hemligheter i den här familjen - Therése Eriksson (2009) 

Kärleksbarnet: en berättelse om alkohol, bingo och brutna löften - Hillevi Wahl (2006) 

Maskrosungen - Sandra Gustafsson (2006) 

Mig äger ingen - Åsa Linderborg (2007) 

Till pappa från en alkoholistdotter - Emme Lind (1998) 

Hatet - Anders Nyqvist (2007) 

     Urvalet av självbiografier och deras innehåll hoppas vi ska ge svar på det 

forskningsproblem som formulerats ovan, samt de forskningsfrågor vi arbetat fram för vår 

studie. Detta då det inte går att studera allt av intresse, men genom vårt urval av 
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självbiografier ska vi representera en del av en hel grupp (Becker 2008). 

     Det är viktigt att ha med frågor som ger en undersökning riktning. Möjligen finns frågorna 

från början som en intresseinriktning, eller så skapar man frågor som kan komma till 

användning för en under studiens gång (Jönson 2010). Vi har i vår studie tagit fram frågor 

som vi vill ha svar på i de självbiografier vi ska studera, frågor vi finner intressanta och som 

kan vara till användning för oss då vi samlar in material. 

4.4 Innehållsanalys & bearbetning av empiriskt material 

Vi har i vår studie valt att strukturera upp den tidigare forskning som vi använt oss av, samt 

resultatet av vår empiri, detta genom att tematisera och kategorisera materialet. Forskare 

skapar teman, definitioner, för att strukturera sitt material. Kodning/tematisering syftar till att 

ta fram mönster och ordna ett material, det är en del av analysen. Man sorterar material eller 

delar av ett material genom att koda/tematisera, detta utifrån kategorier och begrepp. Teman 

kan bygga på något intressant som framkommit i materialet eller bygga på de frågor och 

begrepp som studien har som grund (Jönson 2010). Vi har gjort en fokuserad 

kodning/tematisering av den forskning och de självbiografier vi läst. Utifrån vår läsguide som 

grund har vi hittat svar på våra frågor i empirin och i tidigare forskning har vi kommenterat 

det vi fått fram i texterna. Därefter valt ut ett mer begränsat urval då vi kunnat se 

återkommande mönster både i forskning och empiri, på så vis har vi hittat olika teman som 

har passat vår frågeställning.  

 

4.5 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

I kvalitativ forskning är trovärdighet viktigt, Svensson och Ahrne (2011) menar att en 

forskningstexts transparens, genomskinlighet, är viktig och inverkar på en studies 

trovärdighet. De menar att en bra forskning ska gå att diskutera och kritisera. Trovärdigheten 

hos forskaren kan också hänga samman med om det finns möjligheter att generalisera i 

forskning, om det går att se något om en större population (Svensson & Ahrne 2011). Genom 

att studera mer än en miljö, i vårt fall fler än en självbiografi, och göra en analys och 

granskning av det resultat som framkommer, är att generalisera inom kvalitativ forskning. En 

läsare som möjligen vuxit upp med missbrukande förälder/föräldrar kan känna igen sig i det 

som framkommer under tidigare forskning samt utifrån det som skildras om barnens uppväxt. 

Då vi spenderat mycket tid och energi på att studera och analysera vårt empiriska material, 

för att få en förståelse för barnens situation och för att skildra deras berättelse på bästa sätt, 
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skapas trovärdighet i denna studie.  

      Att tydligt redogöra för hur man gått tillväga i sin forskning och visa hur man har tänkt 

ger den som läser en inblick i hur författaren tänkt, detta bidrar till en transparens till textens 

trovärdighet och kvalitet (Svensson & Ahrne 2011). Vi har för denna studie redogjort under 

tillvägagångssätt för hur vi har gått tillväga samt att vi under avsnitt såsom bland annat 

tidigare forskning, metod, resultat och analys redogör för hur vi vidare ska använda oss av 

materialet. Då vi förklarar hur vi kommer att använda oss av materialet ger läsaren en 

förförståelse för hur vi tänkt med uppbyggnaden av texten och om vad som ska komma, 

vilket enligt Svensson och Ahrne (2011) bidrar till en trovärdighet.         

4.6 Källkritik 

Vi har systematiskt och kritiskt analysera vårt insamlade material. Det är författarnas egna 

livshistorier som berättas och författarna själva bestämmer vad som ska och inte ska 

framföras i deras böcker (Johansson & Öberg 2008). Vi har fått förhålla oss kritiska när vi 

läst självbiografierna då författarna kan ha haft en orsak till att skriva om sina 

uppväxtförhållanden. Detta då vi inte vet eller är införstådda i om de har skrivit böckerna 

med en underliggande orsak. De kan exempelvis ha skrivit självbiografierna som hämnd 

gentemot sin förälder/föräldrar, för att uttrycka hat eller förtvivlan mot exempelvis 

socialtjänst eller för att belysa att de trots svåra uppväxtförhållanden har lyckats väl i livet 

och kunnat förlåta. Vi är medvetna om att författarna är i vuxen ålder och skriver om sin 

barndom, därmed måste vi kritiskt analysera texten och förhålla oss till att författarna kan i 

sin text försköna eller förvränga deras upplevelser av barndomen, eller kan ha skrivit om sin 

uppväxt utifrån det denne tror sig minnas. 

     Nedan följer en kortare beskrivning av de självbiografier som vi använt oss av för denna 

studie: 

I Maskrosungen (2006) berättar Sandra Gustafsson om sin uppväxt i form av en självbiografi. 

Hon är författare och har även föreläst om boken och hennes uppväxt under en sjuårsperiod 

efter det att boken släpptes. Sandra växte upp under 70-talet och bodde de första tolv åren 

tillsammans med sin mamma och mamman var psykiskt sjuk och hade ett alkoholmissbruk. 

Efter att hon blivit omhändertagen placeras Sandra hemma hos sin pappa som även han hade 

ett alkoholmissbruk.  

     Hillevi Wahl är en författare och journalist som växte upp med två alkoholmissbrukande 

föräldrar. Hon har skrivit den självbiografiska romanen Kärleksbarnet (2006) som är den 
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sanna berättelsen om hennes uppväxt, tankar och känslor. Hillevi Wahl föddes 1965 och 

romanen skildrar hennes uppväxt från sent 60-tal och under 70-talet. I romanen får man följa 

flickan Irmeli genom livet där hennes mamma och pappa var alkoholmissbrukare.  

      I Till pappa från en alkoholistdotter (1998) beskriver Emme Lind hur hon upplevde det 

att växa upp i ett hem med en pappa som missbrukade alkohol. Emme växte upp under mitten 

70-tal och under 80-talet och skildrar sin uppväxt i form av en självbiografi. Det är först på 

högstadiet som Emme märker av pappans alkoholmissbruk, men enligt pappan hade det 

pågått hela livet.        

     I självbiografin Vi har ju hemligheter i den här familjen (2009) beskriver Therése 

Eriksson, som växte upp under 90-talet, sin uppväxt med en alkoholmissbrukande mamma. 

Vad som fick henne att orka sin vardag och att hon hade hopp om förändring. Therése 

Eriksson har utifrån sina egna dagboksanteckningar skildrat sitt liv, ett liv i rädsla och 

sömnlösa nätter. Therése är idag utbildad inom socialpedagogiskt ungdomsarbete och 

gruppledning i att stödja ungdomar och hon är verksam i föreningen Maskrosbarn som hon 

startade 2004 endast 17 år gammal. 

     Glöm mig (2016) är en självbiografi skriven av Alexander Schulman som är bland annat är 

bloggare, medieentreprenör och författare skildrar sin uppväxt med sin alkoholiserade 

mamma. Alexander växte upp under slutet 70-tal och under 80-talet. Han beskriver hur han 

och hans bröder fick anpassa sig i sin vardag för att undkomma mammans utbrott och han 

skriver om hur han uppfattade sin mamma innan hon började dricka. Att han ville ha sin 

mamma tillbaka.  

     I Hatet (2007) beskriver Anders Nyqvist, som växte upp under 70-talet, hur det var att 

växa upp med en pappa som var alkoholist. Hur de utåt sett såg ut att vara en helt normal, fin 

familj, men i själva verket hade pappan ett eskalerande missbruk, han var våldsam och han 

förgrep sig på Anders mamma. Anders är idag utbildad civilingenjör och civilekonom, och 

han arbetar som IT-konsult. 

     Mig äger ingen (2008) är Åsa Linderborgs skildring om hennes uppväxt med en 

ensamstående pappa med alkoholmissbruk. Åsa växte upp under 70- och 80-talet och tretton 

år gammal blev hon medlem i Kommunistisk ungdom. Hon har haft förtroendeuppdrag inom 

Vänsterpartiet i Uppsala och hon arbetar idag som historiker, författare och kulturskribent.  
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4.7  Etiskt övervägande 

Vi har i vårt val av metod tagit hänsyn till 3-4§§ Lag om etikprövning och forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). Vårt val av metod röjer inga känsliga personuppgifter och 

innebär inget fysiskt eller psykiskt angrepp på de individer vi valt att studera. I forskning 

krävs informerat samtycke från de som deltar i studien, vilket betyder att de ska ha fått 

information om studien samt lämnat skriftligt samtycke (Vetenskapsrådet 2011). I vår studie 

är detta inte nödvändigt då de självbiografier vi valt att studera är offentliga för allmänheten 

och vi anser därmed att det ger samtycke till att använda oss av dem.   

     I vår studie har vi gjort avvägningar och tagit hänsyn till de individer som vi använder oss 

av. Vi har valt den metod som har minst skadliga konsekvenser för de människor vi tänkt 

studera. Vårt valda ämne kan vara känsligt för den grupp människor vi tänkt/har tänkt 

använda oss av i vår studie, detta då det handlar om barn till föräldrar i missbruk, som är en 

utsatt grupp. Att närma sig denna grupp utan att kränka, väcka starka känslor eller utsätta 

barn för ytterligare påfrestningar finner vi endast kan göras genom en studie av 

självbiografier. Författarna i självbiografierna har själva satt ord på deras upplevelser och 

uppväxtförhållanden och givit ut det för allmänheten i form av böcker. Vi tar hänsyn till 

författarna på så sätt att vi i vår studie kommer undvika att förvränga det författarna för fram i 

biografierna. 

    Individskyddskravet innebär att individer som medverkar i forskning ska skyddas från 

skada och kränkning. Det kan ändå vara rimligt att bedriva forskning om det kan leda till 

förbättringar av exempelvis hälsa, miljö och livskvalitet (Vetenskapsrådet 2011). 

Forskningskravet innebär att om forskningsresultatet är till nytta finns skäl att bedriva 

forskning, att väga mellan dessa krav kan vara nödvändigt vid många forskningsetiska 

problem. Kvalitativt god forskning ska genomföras med ett viktigt syfte och skydda de som 

deltar. Hur det avvägs och genomförs beror på vilken forskning det handlar om 

(Vetenskapsrådet 2011). Vi vill genom denna studie ge röst åt en osynlig grupp, vår forskning 

kan uppmärksamma goda strategier hos barn. 

 

4.8 Tillvägagångssätt 

Vi har för vår studie använt oss av relevant kurslitteratur och annan litteratur som vi anser har 

varit relevant för vår uppsats. Utöver dessa källor har vi även använt oss av databaser såsom 

Libris, SwePub, Social Services Abstract, Google och vuxnabarn.nu, dessa har vi använt oss 

av för att finna relevant tidigare forskning och självbiografier. Olika sökord vi har använt oss 

av i vår sökning i de olika databaserna är; “parental”, “alcoholism”, “child/children”, 
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“resilience”, “abuse”, “coping”, “parents”, “substance”, “missbruk”, “barn”, “missbrukare”. 

     Vi har under studiens gång tagit ett gemensamt ansvar och har fördelat arbetet sinsemellan 

gällande tidigare forskning och studie av självbiografier, där vi var för sig studerat och 

bearbetat tre-fyra vetenskapliga artiklar och tre-fyra självbiografier vardera. Dock har vi haft 

en öppen kommunikation och diskussioner som gjort att vi båda varit insatta i den andres 

process. Inför vår bearbetning av empirin så har vi skapat läsfrågor, en läsguide, som ett 

verktyg till att analysera självbiografierna/biografierna. 

     Vi har gemensamt arbetat och diskuterat oss fram till det vi har kommit att använda oss av 

under problemformulering, teori, metod, resultat och analys. Även gemensamt gjort en 

avslutande diskussion, sammanfattning och bearbetat fram abstract och sökord för vår studie. 

5. Resultat & analys 

I detta avsnitt kommer vi presentera det resultat som framkommit utifrån de självbiografier 

som vi använt oss av. Vi har skapat teman för att strukturer vårt resultat och de teman vi valt 

är: barndom, känslor, stöd och det som var av betydelse och strategier. Vi kommer framföra 

resultatet utifrån alla de självbiografier som vi läst genom att slå samman barnens historier, 

men även framföra hur barnen haft det i olika situationer och hur de känt, upplevt sin 

situation och tankar som de har haft. Som en sista del i detta avsnitt kommer vi att analysera 

resultatet av empirin, där vi kopplar det till tidigare forskning och teori. Vi har valt att dela 

upp resultat och analys då det skulle bli upprepning av analysen på flertalet ställen i 

resultatet, eftersom avsnitt under de olika temana går att analysera utifrån samma tidigare 

forskning men även teorin. Samt att vi har valt att dela in analysen i enskilda avsnitt för att 

underlätta för läsaren att följa i texten. 

5.1 Barndom 

Flera av barnen i de studerade självbiografierna beskriver sina första år i barndomen som 

vacker, fin och fantastisk. Barnen, såsom Therése, Alexander, Emme och Anders, tyckte att 

deras barndom var bra. Flera av barnen upplevde sin barndom som trygg och kärleksfull, att 

de uppskattade och älskade sina föräldrar. 

     Therése beskriver sin barndom som fantastisk och att hon trivdes i familjens villa 

(Eriksson 2009). Alexander uttryckte att hans första fem år var de bästa i hans liv och att 

barndomen var bra och fin, att han och hans mamma älskade varandra. Alexander beskriver 

sin mamma som kärleksfull och omhändertagande under hans unga år (Schulman 2016). 
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Emme beskriver sin familj som en vanlig familj, men att hon tyckte hennes pappa var 

annorlunda eftersom han städade, strök och hjälpte till med läxor. Hon upplevde att inte 

många andra pappor gjorde det (Lind 1998). Anders beskriver sin uppväxt som trygg, full av 

närhet och kärlek de första åtta åren. Han hade bra kontakt med sin pappa och beskrev det 

som att han och pappan hörde ihop medan hans lillebror och mamman hörde ihop (Nyqvist 

2007). 

     Dock upplevde några av barnen, såsom Irmeli, Åsa och Sandra, att deras barndom var svår 

redan i tidiga år och de fick klara sig själva många gånger. Då vi följer Irmeli som växte upp 

med två missbrukande föräldrar, beskriver hon att hon endast fyra år gammal fick spendera 

flertalet nätter hos en dagmamma de gånger då hennes mamma försökt ta sitt liv. Irmeli 

beskriver att hon tyckte att det var fullkomligt normalt att väckas mitt i natten och packa ihop 

saker för att sedan lämnas hos dagmamman. Irmeli beskriver hennes första minne som var att 

hon tyckte det var något med hur ljuset föll in i lägenheten och det gav en känsla av 

ensamhet. Tomhet, att hon var ensam i världen (Wahl 2006).  

     Sandra beskriver att hon de första tolv åren av sitt liv bodde tillsammans med sin mamma 

och att Socialtjänsten fick flertalet orosanmälningar. Sandra beskriver lägenheten hos sin 

mamma som en sanitär olägenhet, mamman städade aldrig, dock försökte Sandra hålla 

ordning på sitt rum och hon höll dörren till sitt rum låst för att hindra mamman från att 

komma in och ta saker som hon kunde pantsätta (Gustafsson 2006). 

I lägenheten var en fruktansvärd oreda, närmast att likna vid ett soprum. På golvet låg diverse 

saker, kläder, prylar och soppåsar. 

    (Sociala distriktsnämnden 1984, nr 13

                 ur Gustafsson 2006:144–145). 

Sandra blev tillfälligt placerad i fosterfamilj innan hon fick flytta till sin pappa. Men pappan 

tillbringade den mesta tiden på en krog i närheten och Sandra fick ta hand om sig själv 

(Gustafsson 2006). Då vi följer Åsa så beskriver hon att hon bodde tillsammans med sin 

pappa i en lägenhet. Hon beskrev hur hon och hennes pappa var bästisar och bundisar under 

hennes tidiga barndom. Då Åsa var liten valde hennes mamma att flytta ifrån Åsa och pappan 

för att leva tillsammans med en annan man. Vidare så beskriver Åsa att hon var skitig, illa 

klädd, borstade inte tänderna och hon fick äta godis varje dag. Det saknades tvål, schampo 

och tandkräm i hemmet, dock skötte och städade pappan lägenheten. Åsa och hennes pappa åt 



  
 

20 
 

ofta middag hemma hos hennes farmor och farfar, och en av Åsas fastrar tog hand om deras 

tvätt och var den som såg till att Åsa fick nya kläder (Linderborg 2007). 

     För flera av barnen i de studerade självbiografierna förändrades deras liv från att ha varit 

fint och bra till att bli sämre med åren, medan de andra barnen vi studerat beskriver sin 

vardag som dålig från väldigt unga år. Therése beskriver att då hennes pappa berättade att 

mamman var alkoholist så rycktes hennes barndom ifrån henne, hon tyckte pappan tog ifrån 

henne rätten att vara barn. Under Therése uppväxt var det ofta som hon hade ont i magen och 

tankarna snurrade för henne (Eriksson 2009). Irmeli berättar hur det under uppväxten sällan 

fanns mat hemma, hon hade få och slitna kläder, pengar gick oftast till mammans vin och 

bingospel. Det förekom bråk mellan föräldrarna när de drack och ibland fick Irmeli stryk av 

sin mamma. Irmeli kunde vakna till eller komma hem till en lägenhet med spyor på köksbord 

och golv (Wahl 2006). 

     Alexander beskriver att då han blivit äldre så hade mamman allt oftare börjat dra sig 

undan på sitt rum. Alexander beskriver att mamman hade börjat med utbrott och pappan 

gjorde allt för att Alexander och hans bröder inte skulle utsättas för dem. Alexander beskriver 

att förändringen skedde gradvis under flera års tid. Från att ha älskat och ha haft en nära 

relation till sin mamma så hade han och hans bröder blivit rädda för henne istället (Schulman 

2016). Sandra beskriver att hon fick klara sig själv då hennes mamma ofta stängde in sig på 

sitt sovrum där hon låg i sängen, drack vin och rökte. Sandra kunde tigga mat av grannar och 

hon berättar att mamman sällan betalade hyran. Sandra skötte skolan och hon beskriver att 

hon hade gott om kompisar. Sandra gjorde sin alkoholdebut i tidig tonår (Gustafsson 2006). 

Emme beskriver att hon märkte att hennes pappa var annorlunda då hon gick på högstadiet, 

att han drack alkohol, men han hade druckit alkohol under hela Emmes uppväxt. Hon 

beskriver att hon till slut inte visste om hennes pappa var full eller nykter och hon vande sig 

vid hans sätt att vara. Emme själv började umgås med andra ungdomar som rökte och drack, 

vilket även hon började göra (Lind 1998). 

     Anders beskriver att det var först i åttaårsåldern som han tyckte att pappan drack för 

mycket alkohol. I vuxen ålder får han reda på av sin mamma att det började redan när Anders 

var bebis, att hans pappa var periodare. Anders beskriver att pappan blev våldsam och 

krävande mot mamman när han var full. På nätterna när pappan var inne i en period av 

drickande, vaknade ofta Anders och hans bror av att pappan misshandlade mamman. Anders 

beskriver att de ibland vaknade av mammans gråt när pappan våldtagit henne och på 

morgonen efter sov alltid mamman i soffan och Anders kunde se blåmärken på hennes kropp. 

Pappan slog, klämde och nöp henne alltid på ställen som kunde döljas med kläder. Anders 
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beskriver att han vid ett tillfälle då han och hans bror var med pappan i en stuga som familjen 

ägde fann sin pappa med en pistol i handen. Pappan ville ta sitt liv men Anders övertalade 

honom att låta bli. Anders berättar också att det fanns ljuspunkter i hans liv när pappan var 

nykter och de gjorde utflykter tillsammans hela familjen. Anders var mycket duktig i skolan 

men var mobbad (Nyqvist 2007). 

     Flera av barnen beskriver att deras liv förändrades den dag då de fick veta eller förstod att 

deras förälder/föräldrar var missbrukare och att något inte stod rätt till, och barndomen var 

tuff och svår på många sätt och vis för dem.      

5.2 Känslor 

Barnen i de studerade självbiografierna beskriver en tomhet och ensamhet. Dels över att de 

inte hade någon att prata med och dels över att ingen lyssnade om de pratade med någon. 

Sandra exempelvis kände en misstro till vuxna och till socialtjänsten då de inte tog henne på 

allvar och lyssnade på henne. Hon slutade att berätta för andra hur hon hade det och endast ett 

fåtal vänner visste om hennes hemsituation (Gustafsson 2006). 

     Therése berättar om när hon och hennes pappa gång på gång försökte prata med mamman 

om att sluta dricka för att de mådde dåligt av det. De försökte få henne att förstå, men 

mamman pratade bort anklagelserna. Therése kände sig tom under de flesta av familjens 

samtal (Eriksson 2009). 

Jag var helt tom, hade vänt ut och in på mig själv för att försöka förklara hur jag kände. Hade släppt lös 

mitt äckliga hav i magen för att än en gång försöka förklara för mamma hur ont det gjorde, att havet av 

känslor gjorde mig illamående, att jag ville att hon skulle ta bort det. Men hon hade inte lyssnat. Jag 

visste precis vad som skulle hända nu. Pappa skulle hota en stund till, hot som aldrig någonsin skulle 

genomföras ändå, och det visste mamma. Vi var alla för fega för en förändring. 

                 (Eriksson 2009:23). 

     Irmeli, Alexander och Therése bar på en oro över hur deras föräldrars beteende 

förändrades när de drack. Alexander berättar om tillfällen då han kom i onåd med sin mamma 

och hon ignorerade honom. Han kände det som att hon förintade hela hans existens och 

Alexander upplevde att det kändes som ren tortyr (Schulman 2016). Therése uttryckte att 

hennes mamma svek henne otaliga gånger och hon upplevde det som att mamman var ett 

äckligt monster då hon druckit (Eriksson 2009). Irmeli berättar att då hennes föräldrar skilde 
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sig så rasade hennes värld. Hur skulle hon klara att ta hand om sin mamma? Irmeli som fick, 

efter separationen, bo tillsammans med sin mamma beskriver att hennes mamma var som Dr 

Jekyll och Mr Hyde, ibland var mamman som vilken mamma som helst, hon kunde baka, 

laga mat och Irmeli kände att hon kunde prata med sin mamma. Andra gånger drog mamman 

ned persiennerna och tog fram flaskor, och cigarettröken låg tung i köket. Mamman 

hånskrattade åt Irmeli och vände allt som Irmeli berättat i förtroende emot henne. Mamman 

sa att Irmeli var hysterisk och ful, att ingen ville var kompis med henne. Irmeli beskriver hur 

hon kunde ligga i sin säng, att hon knappt fick plats då hela sängen var full av nallar och en 

lång, mjuk orm. Inget gosedjur skulle behöva sitta på golvet och känna sig oälskat (Wahl 

2006). 

     Både Alexander, Therése och Emme beskriver att de mådde psykiskt dåligt och 

påverkades av att föräldrarna missbrukade. Både Alexander och Therése kände en oro över 

att deras mammor skulle uppvisa en blick de båda upplevde att deras mammor fick när de var 

berusade. En blick som tycktes se rätt igenom dem, håglöst och utan liv (Se Schulman 2016; 

Eriksson 2009; Lind 1998). 

Den där blicken. 

 Man ser inga ögonvitor, det är bara mörkt och grumligt, det är som att det är någon annans ögon 

som simmar runt där inne i mammas ansikte. Den okontaktbares blick. 

            (Schulman 2016:108). 

     I flertalet av de studerade självbiografierna har barnen uttryckt hat och förakt gentemot 

den förälder som missbrukade. Hat över dennes missbruk och förakt över 

förälderns/föräldrarnas beteende mot sin omgivning. Anders kände att genom att hata sin 

pappa kunde han vara stark och ha makt och kontroll (Nyqvist 2007). Emme beskriver ett 

förakt gentemot sig själv då pappan skyller sitt missbruk på henne och hon gör allt för att han 

ska sluta dricka. Hon skröt om honom så alla skulle veta hur bra pappa hon hade, hon talade 

om för honom hur bra han var, men inget hjälpte. Han drack i alla fall och Emme var orolig 

för att hennes pappa skulle sluta på en parkbänk eller göra sig själv illa (Lind 1998). Sandra 

beskriver att hon kände förakt mot sin pappa och att han brydde sig mer om sina A-lags 

kompisar än om henne, hans egen dotter. Hon kände också hat gentemot pappan när han 

träffade en kvinna med barn och de lämnade barnet med Sandra medan de själva gick till 

krogen och drack (Gustafsson 2006). Åsa, allteftersom hon blev äldre, började känna hat 
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gentemot sin pappa, mot det mesta han gjorde. Han ömkade sig själv, sin dåliga ekonomi och 

sin värkande kropp, samtidigt som han hånade de som försökte göra det bättre för honom. 

Åsa beskriver hur hon skämdes över hur pappan utnyttjade farmodern och farfadern, och hon 

började se sin pappa som svag och hon hade tankar om sin pappas död (Linderborg 2007). 

Vissa morgnar hoppades jag att dagen skulle bjuda på bud om hans död /…/ Det bästa vore om pappa 

dog. Inte nödvändigtvis för mig men för honom, intalade jag mig. 

         (Linderborg 2007:181). 

Även Irmeli hade tankar om sina föräldrars död. Hon beskriver hur hon legat vaken om 

nätterna och tänkt på hur det skulle kännas om hennes föräldrar dog. Hon beskriver hur hon 

vande sig vid tanken (Wahl 2006). 

     Vidare kan vi se känslor av skam djupt rotade i Anders. Exempelvis när hans bror 

slutligen berättar för skolsköterskan om sin hemsituation och pappans missbruk uppdagas, då 

får Anders en chock, men även ett uppvaknande. 

I alla år har vi kämpat för att bevara bilden av en fungerande familj. Nu har Håkan avslöjat oss. Jag blir 

förbannad på honom. Varför har han inte kunnat ta sig ur detta själv, som jag? När jag inser hur jag 

reagerar skäms jag. Varför har jag inte gjort något tidigare? 

          (Nyqvist 2007:279–280). 

5.3 Stöd och det som är av betydelse 

De barn som vi studerat i självbiografierna uttryckte att de hade några få saker i sitt liv som 

gav dem viss trygghet och som de fann stöd i för att kunna hantera sin vardag. Therése, 

Anders och Emme sökte stöd i att skriva dagbok eller att fly sin egen tillvaro genom att läsa. 

Therése beskriver sina klasskamrater och kompisar som betydande för henne under 

uppväxten, även att hon skrev i sin dagbok om saker som hänt under en dag. Dock skrev hon 

aldrig om sin mamma och hennes drickande (Eriksson 2009). 

     Flertalet av de barn som vi studerat beskriver andra personer som var av viss betydelse för 

dem under deras uppväxt och som gav dem korta stunder av en bättre tillvaro, en fristad och 

ett andningshål. Dessa personer var far- och/eller morföräldrar, förälder som inte 

missbrukade, andra släktingar, syskon, kompisar och klasskamrater. Alexander beskriver att 

han hade sina bröder som stöd, de levde med samma mamma, under samma tak (Schulman 
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2016). 

     För Therése, Irmeli, Sandra och Emme blev exempelvis en kurator, kyrkans ungdom, en 

fältassistent och en hund betydande för dem. Therése berättade om sina hemförhållanden för 

sin svensklärare Ingrid, den enda och första vuxna som hon delade sin hemlighet med. Ingrid 

tog med Therése till skolans kurator och denna kurator kom att bli väldigt betydande för 

Therése. Den dagen gjorde Ingrid ett val åt Therése som förmodligen kom att påverka hela 

hennes liv (Eriksson 2009). Irmeli beskriver sin hund, Tarzan, som den mest betydande för 

henne (Wahl 2006). 

     Dock upplevde barnen att de ofta var ensamma och inga som de verkligen räknade med 

eller fick stöd av. Irmeli beskriver att de kompisar hon fick eller de få människor som hon 

fann viss trygghet till bröts på grund av att hennes mamma satte stopp för vidare kontakt 

(Wahl 2006). Emme beskriver sin tillvaro med orden; 

Jag kände mig alltid ensam, hade ingen att prata med, litade inte på någon. Kände mig utanför och 

annorlunda, ville vara barn men fick inte. Jag var ganska vuxen, eller rättare sagt, jag var ett barn som 

spelade vuxen. 

                        (Lind 1998:27).  

5.4 Strategier 

I självbiografierna framkommer att flera av barnen höll sin/sina förälder/föräldrars missbruk 

hemligt. De försökte visa upp en fasad utåt som visade en lycklig och välfungerande familj. 

Therése berättar att hon hoppades att hennes vänner skulle bli lurade av familjens fina hus 

och städade trädgård. Hon ville att hennes kompisar skulle tro att de var en underbar familj 

(Eriksson 2009). 

      Irmeli berättar att hon var sina föräldrars föräldrar, hon såg till att allt inte gick åt helvete. 

Hon ringde sin mammas arbete och sjukanmälde mamman, hon ljög för dem på mammans 

arbete om de ringde och frågade efter mamman, och hon väckte sin pappa på morgonen så 

han kom iväg till arbetet (Wahl 2006). 

     Alexander berättar att han såg det som sin främsta uppgift att hålla mammans drickande 

hemligt. Om mamman gjorde misstag så var Alexander där och städade upp efter henne. I 

tioårsåldern letande han systematiskt igenom hemmet för att hitta mammans tomma vinglas 

och diska dem, för att varken städerskan eller pappan skulle se dem (Schulman 2016). 
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    Även Anders berättar att familjen dolde pappans missbruk. Pappan själv genom att vara en 

social, verbalt begåvad person som gav ett seriöst och pålitligt intryck. Anders mamma slet 

hårt för att dölja hur pappan egentligen var och fick dem att framstå som en lycklig familj. 

Anders och hans bror gjorde som de blev tillsagda, de hade lärt sig vad man kunde och inte 

kunde göra (Nyqvist 2007). 

     Emme beskriver att hon utåt sett var glad, tuff och självständig. Hon kunde framstå som 

likgiltig eftersom hon aldrig visade några känslor utåt, och hon ljög mycket. 

 

Jag skaffade mig ett jävla tjockt pansar som ingen kom igenom. Jag hade en tuff attityd, låtsades 

strunta i allt, “ähh, det bryr mig inte…” 

                                                                                                                      (Lind 1998:30). 

      

Att fly verkligheten en liten stund beskriver barnen i de studerade självbiografierna att de 

gjorde på olika vis. Exempelvis berättar Emme att hon skrev dagbok och dikter som ett sätt 

att överleva, och då hon kände att hon inte hade någon hon kunde prata med (Lind 1998). 

Anders berättar att han läste böcker för att komma ifrån verkligheten en stund (Nyqvist 

2007). 

     Therése beskriver att hon genom att dricka alkohol flydde verkligheten, att ruset hjälpte 

henne att uppleva ett liv utan problem (Eriksson 2009). 

     Skogen, berättar Irmeli, blev hennes tillflyktsort när föräldrarna bråkade för mycket, drack 

och var elaka. Där var det lugnt och hon och hennes hund badade i en bäck, vilade eller så låg 

hon och sjöng (Wahl 2006). 

     Barnen i de studerade självbiografierna visar på att ha kontroll är en viktig strategi för att 

överleva, för att veta och för att inte riskera lugnet eller förlora en viss kontroll. Vissa av 

barnen så som, Irmeli, Therése och Sandra, hällde ut föräldrarnas flaskor med alkohol i ett 

försök att få en förändring, de försökte få sina föräldrar att sluta dricka. Alexander berättar att 

han var besatt av mammans arbete. Han visste när hon åkte och han visste när hon kom hem, 

han hade bättre koll på hennes arbets- och semesterdagar än hon själv hade. När mamman var 

på arbetet fungerade hon, och Alexander kände ett lugn och hade en känsla av att allt var bra. 

Mammans arbete var på så vis viktigt för Alexander (Schulman 2016). Alexander berättar 

vidare att han, för att mamman inte skulle bli arg om Alexander och hans syskon gjorde 

oväsen ifrån sig, lärde sig utplåna sina ljud. Han lärde sig vilken planka i parketten som 

knarrade, han tittade på tv utan ljud, dels för att inte störa mamman, dels för att själv kunna 
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höra. Tystnaden upplevde han som otäck, samtidigt som den gav honom kontroll över 

situationen (Schulman 2016). 

     Irmeli berättar att hon utvecklade en fantastisk hörsel, hon kunde höra en skruvkork 

öppnas flera rum bort och vakna av ljudet. Hon kunde höra på stegen hur full mamman var, 

hur mamman satte hälarna i golvet, släpade lite med ena foten. Ju hårdare hon satte ner 

fötterna desto fullare var hon. Irmeli tyckte att det var lättare att känna igen pappans gång, det 

fanns bara två lägen. Glad, nykter och med klackarna i golvet, eller så full att han måste hålla 

sig i väggarna (Wahl 2006). 

     För att kunna kontrollera sin tillvaro och veta hur pappan kunde komma att bete sig, 

berättar Anders att han hade som rutin att leta efter pappans gömda spritflaskor. Anders hade 

räknat ut hur full och hur länge pappan skulle sova beroende på hur mycket sprit som 

saknades i flaskorna. Anders sprang ofta hem på rasterna från skolan för att kontrollera 

mängden sprit i hemmet. Detta för att se om det skulle vara lugnt när han kom hem från 

skolan. Anders berättar vidare att han hade en väska packad med kläder och andra 

tillhörigheter under sin säng och han hade räknat ut snabbaste flyktvägen ifall han skulle 

behöva fly när pappan var full och arg. Han sparade de flesta pengarna han hade fått för att ha 

råd med buss eller tåg och hotell (Nyqvist 2007). 

     Hos några av barnen i de studerade självbiografierna framkom det tydligt att barnen 

törstade efter uppmärksamhet och närhet. De hade olika sätt för att få det. Det verkade inte 

spela någon roll om uppmärksamheten var positiv eller negativ. Sandra berättar att hon 

simulerade att hon var sjuk för att få uppmärksamhet. Hon gick ofta till skolsystern med 

diffusa symtom för att hon ville bli ompysslad av skolsystern. Sandra berättar vidare om när 

hon var på sommarkollo och kletade tigerbalsam under ögonen för att framkalla tårar och 

gick sedan till personal och sa att hon slagit sig i huvudet. När hon blev tröstad och fick sitta i 

knät på personalen började hon gråta på riktigt och hon kände hur gammal oro släppte 

(Gustafsson 2006). Sandra berättar att hon i fjortonårsåldern började vara ute med vänner och 

dricka alkohol. Hon började ha sex med killar för att få känna närhet och att någon skulle 

tycka om henne. När Sandra var ensam hemma på nätterna hos sin pappa började hon ringa 

jourhavande kompis och berätta om sitt liv, om sin mamma och om sin pappa (Gustafsson 

2006). 

     Irmeli beskriver hur hennes mamma trodde att Irmeli var självmordsbenägen när hon var 

liten. Hon fick berättat för sig att hon åt olika saker som var giftiga eller kunde vara giftiga. 

När hon var sex år tog hon piller från mamman, hon visste att hon måste ta många för att ta 
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livet av sig och tog så många som rymdes i hennes hand och svalde. Hennes tankar var om 

någon skulle sakna henne och om hon skulle få en sista kram av sin mamma (Wahl 2006) 

    Sandra berättar att hon själv fick ordna med mat. Hon tiggde hos kompisar, hon ansökte 

om att bli skolpolis för att det erbjöds frukost som tack för hjälpen (Gustafsson 2006). 

 

5.5 Analys 

Studien visar att Therése, Alexander, Emme och Irmeli kan ha haft högre nivåer av stress på 

grund av deras förälders/föräldrars missbruk, detta då de under sina uppväxter visade på stor 

oro inför sina föräldrars drickande. Även visade framförallt Therése, men även Sandra, på att 

ha fysiska symtom såsom magont och tankar som snurrade. Tidigare forskning säger att barn 

till missbrukande föräldrar visar på högre nivåer av inre och yttre symtom i form av ångest, 

depression och aggression (Se Solid, Shadur & Burns 2012; Park & Shepp 2015). 

    Vidare ser vi att Sandra, Åsa och Irmeli levde under svåra förhållanden, vilket yttrade sig i 

att det fanns stora brister i omsorgen. Detta på olika vis, till exempel att föräldrarna inte hade 

uppsikt över sina barn, deras hem var inte städat och de hade inga eller få kläder. Föräldrar 

som missbrukar visar på stora svårigheter i sitt föräldraskap. De har en begränsad förmåga att 

sätta upp gränser och de brister i tillsynen över sina barn (Se Lussier, Laventure & Bertrand 

2010; Hauhland 2003; Smith et al 2006). 

     I studien ser vi att Anders och hans familj skapade strategier för att hålla pappans 

drickande hemligt, de gjorde allt för att dölja hur pappan egentligen var. Detta kan kopplas till 

det vi kan läsa om hos Coyle et al (2009) som skriver om motståndskraft inom familjer. Där 

familjerna har förmåga att anpassa sig in i roller och har även en förmåga till problemlösning 

(Coyle et al 2009). Anders och hans bror hade förmågan att anpassa sig till situationer och 

spelade sina roller väl genom att bland annat göra det de blev tillsagda. Vidare ser vi att 

Therése och hennes pappa ofta försökte prata med mamman om hennes missbruk. Detta 

förklarar Coyle et al (2009) är en motståndskraft, att familjen kommunicerade om det som 

skapat stress inom familjen, ett försök till att skapa en bättre tillvaro (Coyle et al 2009). 

     Trots att vi i vår studie funnit att vissa av barnen och deras familjer funnit förmågan till 

anpassning och motståndskraft så levde barnen i dåliga förhållanden och relationen mellan 

medlemmarna i familjerna var dålig. Barnen hade förmåga att använda sig av 

problemfokuserad coping då de gjorde försök med att förändra deras miljö. Dock resulterade 

inte deras försök till någon förändring utan de fortsatte leva i sämre familjeförhållanden och 

anpassade sig istället in i något som var dåligt för dem än att ta sig ur situationen. 
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     Barn till missbrukande föräldrar tar mycket ansvar hemma och kan ta över föräldrarollen, 

förhållandet mellan föräldern och barnet har ofta en omvänd roll. Även att barnen är lojala 

gentemot sina föräldrar och pratar därmed inte om hur de har det hemma och barn till 

missbrukare kan veta mycket om missbruket (Se Lussier, Laventure & Bertrand 2010; Park & 

Shepp 2015; Hills 2015). Barnen kan även  ha svårt för att prata om deras föräldrars missbruk 

som pågående, de hade lättare att prata om det som dåtid (Hills 2015). Sandra, Therése, Irmeli 

och Anders tog tidigt på sig ett stort ansvar, det var de som exempelvis städade i hemmet, 

eller försökte vara vuxen och medla i uppkomna situationer. De pratade inte till en början med 

någon om hur de hade det i hemmet tillsammans med sina föräldrar. Vi ser detta som en 

lojalitet gentemot föräldrarna i att de bevarade hemligheten som familjen bar. Ingen av de 

barn som vi studerat pratade om deras föräldrers/föräldrars missbruk, till en början, med 

någon utom andra inom familjen. 

      Tidigare debut i användning av alkohol och droger ses som en större risk hos barn till 

missbrukande föräldrar, och ökad risk till alkohol- och drogmissbruk (Se Haugland 2003; 

Solis, Shadur & Burns 2012). Vi har i empirin sett att Therése, Sandra och Emme hade en 

tidigare debut i användandet av alkohol och droger. Therése fann en annan verklighet i 

alkoholen och ansåg att det ersatte hennes obehagliga känslor med andra känslor, ett rus. 

Medan Sandra och Emme började dricka på grund av sociala samspel, Emme fick kompisar 

som drack och rökte och Sandra drack för att få uppmärksamhet. 

    Att ha en nära anhörig eller förälder som ger trygghet och är stöttande kan hjälpa barn att 

bortse från sina ogynnsamma hemförhållanden. Att kunna prata med någon kan höja både 

självkänsla och självförtroende (Se Park & Shepp 2015). En studie visar att barn främst sökte 

stöd hos vänner, skolkurator eller socialarbetare (Se Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011). I vår 

studie framkommer att ingen av barnen hade något direkt stöd av någon förälder eller 

närstående, de fann viss trygghet och stöd hos exempelvis mor- och farföräldrar, vänner, 

skolkurator eller den förälder som inte missbrukade. Men ingen som gav någon större 

trygghet eller som hjälpte dem att bortse från sina ogynnsamma hemförhållanden eller hjälpte 

dem att komma ur den situation de levde i. 

     I vår teori skriver Lazarus och Folkman (1984) om känslofokuserad coping, som innebär 

bland annat strategier som undvikande, avståndstagande och uppmärksamhet för att minska 

känslomässig stress. De förklarar att känslofokuserad coping används för att bevara ett hopp 

och en optimism till att förneka det värsta (Lazarus & Folkman 1984). Det Lazarus och 

Folkman (1984) beskriver som känslofokuserad coping finner vi även i tidigare forskning, där 

författarna har delat upp strategier i en modell. De strategier som visar på känslofokuserad 
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coping i modellen är undvikande coping (undvikande handlingar, undertryckande och 

önsketänkande), stöd-sökande coping (stöd för handling och stöd för känslor), och 

distraherande coping (fysisk frigörelse av känslor eller distraherande handlingar) (Smith et al 

2006). 

    I empirin ser vi att flertalet av barnen i självbiografierna visade på känslofokuserad coping. 

De försökte hålla sin förälders missbruk hemligt, dolde den för omvärlden. Vilket dels kan 

betyda att de var rädda för att bli utstötta eller för att inte bli trodda (Se Holmila, Itäpuisto & 

Ilva 2011). De ville framstå som en vanlig familj, utifrån samhällets normer och värderingar. 

    Vi ser att flertalet barn, bland annat Therése, Sandra, Emme, Irmeli och Anders, flydde 

verkligheten, de tog avstånd och använde sig av avståndstagande handlingar. Detta i form av 

att exempelvis dricka alkohol för att sluta tänka på sin egen verklighet och genom att skriva 

dagbok, läsa eller hålla sig borta från hemmet på en lugnare och stillsammare plats. Vi ser 

även avsaknaden av uppmärksamhet yttra sig hos barnen, i detta fall Irmeli och Sandra, 

genom att de utsatte sig för situationer för att få stöd för sina känslor och få uppmärksamhet. 

Sandra genom att simulera sjukdomar, dricka alkohol och söka bekräftelse i att ha sex med 

pojkar och Irmeli genom att hon flertalet gånger försökte ta sitt eget liv. Vi anser att Irmelis 

föräldrars alkoholmissbruk visade på anpassningsproblem i form av ångest och depressiva 

symptom hos Irmeli (Se Haugland 2003; Solis, Shadur & Burns 2012), då hon hade ett 

självskadebeteende vid väldigt tidig ålder. Avsaknaden av uppmärksamhet hos barnen och 

deras sätt att handskas med den kan ha varit ett sätt för dem att upprätthålla ett hopp om att de 

kunde bli älskade, omtyckta och få närhet. En optimistisk syn på att de inte var oälskade. 

    Det Lazarus och Folkman (1984) förklarar som problemfokuserad coping innefattar två 

strategier där den ena är riktad mot miljön, att förändra sin situation och den andra är riktad 

inåt, att försöka göra en kognitiv och motiverande förändring. Detta kan liknas med vad 

modellen i tidigare forskning (Se Smith et al 2006) visar är aktiv coping (kognitivt 

betlutstagande, problemlösning, söka förståelse, positivt tänkande och optimistiskt tänkande). 

     Vi kan se att både Anders och Alexander uppvisar en hög grad av problemfokuserad 

coping i form av att de utvecklar färdigheter som ger dem kontroll. Anders genom att han 

lärde sig se på pappans flaskor hur mycket han drack och därav förstå hur full han var och när 

han kunde komma att somna. Ytterligare exempel på problemfokuserad strategi hos Anders 

var att han planerade sin flyktväg, samt packat en väska och sparat pengar ifall han skulle 

behöva fly. Alexander uppvisar problemfokuserad coping genom att han lärde sig se då hans 

mamma druckit och lärde sig minimera sina egna ljud då han undvek plankor i golvet som 

knarrade och tittade på tv utan ljud för att kunna höra sin mamma. Detta för att minska 
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riskerna för att hans mamma skulle få utbrott. Alexander visade även på problemfokuserad 

coping då han levde efter och var medveten om då hans mamma gick till sitt jobb eller inte, 

för de dagarna hon gick till jobbet så var han väldigt lugn och det visade på att hans mamma 

fungerade. 

    Även Therése, Irmeli, Sandra, Emme och Åsa uppvisar en viss grad av problemfokuserad 

coping då de exempelvis försöker prata med föräldern om dennes missbruk, häller ut eller 

gömmer flaskor så att föräldern inte kan dricka, gör det de kan för att föräldern ska sluta 

dricka och hittar lösningar till att klara sig själv och få mat i magen. 

    Vi finner att barnen i de studerade självbiografierna använde sig av strategier. De använde 

sig av känslofokuserad coping för att minska känslomässig stress och vissa av barnen försökte 

ta fram något positivt ur negativa händelser. Vi anser att barnen som använde sig av 

problemfokuserad coping gjorde det för att finna lösningar på att förändra miljön, förändra 

den situation och de förhållanden de levde i. Men vi anser att de även använde sig av 

strategier som var riktade inåt, detta genom att de fick hitta alternativa lösningar för att 

komma ur en situation och för att emellanåt tänka om och sträva mot något annat. 

     Vi ser att barnen i studien använder sig av både känslofokuserad- och problemfokuserad 

coping och att det kombinerat har underlättat för barnen att hantera sin vardag och finna 

strategier vid uppkomna situationer. Lazarus och Folkman (1994) menar att känslofokuserad- 

och problemfokuserad coping kan underlätta men även hindra i själva copingprocessen. Men 

vi kan inte se att kombinationen har hindrat barnen i deras copingprocess.  

 

6. Diskussion 

Nedan redogör vi för ett diskussionsavsnitt av studien. Vi återkopplar vår studie till 

problemformulering, syfte och frågeställningar. 

 

6.1 Diskussion för val av metod 

För denna studie valde vi att använda oss av kvalitativ metod, och då genom att läsa 

självbiografier. Då vi inte fick intervjua brukare så använde vi oss inte av denna metod, dock 

hade det kunnat ge oss mer djupgående svar på vår frågeställning. En del av upplevelserna i 

självbiografierna/biografierna har blivit en tolkningsfråga. Med intervjuer hade vi kunnat 

ställa följdfrågor på vissa händelser och situationer. Dock anser vi att det har varit intressant 

och givande att läsa de självbiografier som vi valt ut och finner att vi har fått godtyckliga svar 

på våra frågor.   
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    Till en början valde vi ut tio självbiografier som vi trodde oss kunna ha användning för i 

vårt fortsatta arbete. Men under tidens gång så har vi tagit bort tre böcker på grund av att de 

visade sig ha en annan vinkling än den vi sökte. 

 

6.2 Diskussion av resultat 

Studier visar att missbruk får konsekvenser för närstående och att det är viktigt med barns 

förmåga att ta makten över sin egen tillvaro och hur de hanterar sin situation, det är viktigt att 

förstå vad som hjälper barnen. Tidigare forskning visar på att det finns få studier om hur barn 

hanterar att leva i en familj med missbrukande förälder/föräldrar (Se Socialstyrelsen 2013; 

Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011). Vi har under studien lärt oss att barn har förmåga och styrka 

till att finna sätt att lättare kunna hantera sin tillvaro. Vi har tidigare varit medvetna om att 

barn förstår och klarar av mer än vad många vuxna tror, dock har de självbiografier som vi 

studerat visat oss hur mycket dessa barn faktiskt hanterat i sin vardag och hur uppfinningsrika 

och starka de verkligen var. Det har givit oss en ännu större förståelse och medvetenhet om att 

barn är fantastiska och att det är viktigt att lyssna till barnen i dysfunktionella familjer om hur 

de mår och hur de lättare skulle kunna hantera vardagen, inte enbart se till 

förälderns/föräldrarnas missbruk och hur de ska ändra sitt beteende. 

    Mest problematiskt för denna studie har varit att finna självbiografier som endast eller till 

största del visat på ett alkoholmissbruk. Det vi finner mest hoppfullt med denna studie har 

varit att de barn vi läst om varit starka och klarat sig bra genom livet. Dock gör vetskapen om 

att alla barn inte är lika starka som barnen vi studerat oss sorgsna, vetskapen om att alla 

möjligen inte klarar sig fullt lika bra. 

    Tidigare forskning visar att barn oftast använt sig av undvikande strategier, har dragit sig 

undan från sina föräldrar (Se Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011; Smith et al 2006). Vi fann i vår 

studie att barnen i de studerade självbiografierna till största del använde sig av 

problemfokuserad coping, de var problemlösare och hade ett aktivt handlande. Vidare så fann 

vi att vissa av barnen använde sig av känslofokuserad coping i form av att de strävade efter att 

få uppmärksamhet. Detta tror vi kan ha berott på att barnen saknade en närhet och trygghet, 

att de inte fick något känslomässigt stöd eller fysisk närhet i form av exempelvis kramar av 

sina föräldrar. Resultatet visar att barnen inte hade något större stöd av sina föräldrar och 

inget större stöd av någon närstående, vän eller profession, vilket även det kan ha resulterat i 

att barnen sökte efter uppmärksamhet. Vi fann även att vissa av barnen hade ett undvikande 

beteende då de försökte hemlighålla sin förälders/föräldrars missbruk. Möjligen var inte detta 

enbart ett sätt att hålla upp en fasad om en fin familj för andra, utan kanske även ett sätt att 
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förneka förälderns/föräldrarnas missbruk för sig själva. Barnen var lojala gentemot sina 

föräldrar trots att de själva oftast blivit sårade och svikna. 

   Barn till missbrukande föräldrar riskerar att utvecklas negativt (Se Haugland 2003; Solis, 

Shadur & Burns 2012; Smith et al 2006). Detta finner vi inte nödvändigtvis stämmer då de 

barn vi studerat har klarat sig väldigt bra trots de svåra uppväxtförhållandena som de har haft. 

De kom från ingenting till att i vuxen ålder ha blivit något. Vi är väl medvetna om att den 

empiri om barn som lever med alkoholmissbrukande förälder/föräldrar som vi har samlat in, 

utgör en liten del av alla de barn som lever i en familj där någon vuxen nyttjar alkohol som 

kan utgöra ett riskbruk, och kan leda till missbruk. Vårt resultat visar på att de barn vi studerat 

har haft strategier genom uppväxten för att lyckas överleva, och de har lyckats bra. Om inte så 

skulle de förmodligen inte klarat av att skriva en bok om dem själva och deras liv. Vi anser att 

den strategi som gjort att de förmodligen klarat sig så bra genom livet är problemfokuserad 

coping, då de alla på ett eller annat vis fann lösningar och utvecklade olika färdigheter hos sig 

själva för att hantera sin tillvaro. 

     

6.3 Diskussion av teori 

Vi anser att vårt val av teori har fungerat för att analysera vår empiri, då vi har kunnat koppla 

teorin till hur barn har använt sig av copingstrategier för att klara sin vardag. Vi kunde inte se 

att barnens användande av strategier gjorde dem mer sårbara om samma situation dök upp 

flera gånger, utan de blev bättre förberedda och strategierna de hade gav dem kontroll över 

situationerna.  

     Vi har i vår empiri utgått från att barn har strategier för att hantera att växa upp med 

förälder/föräldrar som missbrukar alkohol, och vi anser oss att funnit strategier hos barn. Hade 

vi använt oss av en annan teori hade vi möjligen haft ett annat sätt att se på saker och ting och 

det som vi i nuläget tolkar som strategier.  

     Vi kom fram till att barn hade fler strategier än vad som framkommer i tidigare forskning 

(jmf Holmila, Itäpuisto och Ilva 2011; Smith et al 2006). Därför anser vi att ytterligare 

forskning som riktas mot hur barn hanterar att leva med missbrukande förälder/föräldrar och 

om de har strategier kan komma att behövas. Detta för att uppmärksamma barnen och deras 

mående och inte enbart forskning som är riktade mot föräldrarnas missbruk och hur de 

lämpligast ska förändra sitt beteende. Mer forskning om strategier hos barn anser vi skulle 

kunna leda till en ökad förståelse till att det inte enbart är förälderns/föräldrarnas beteende 

som skall utredas utan även barns mående och deras syn på föräldrarnas missbruk bör tas i 

beaktande. 
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6.4 Svagheter och kritiska ögon. 

Under studiens gång och då vi läst de självbiografier vi valt så har vi försökt se anledningen 

till att författarna skrivit en bok om deras uppväxt. Vi har kritiskt granskat de texter vi läst och 

vår uppfattning är att författarna inte förvanskat eller förskönat sin livshistoria. Svagheter som 

kan ses är att det är subjektiva berättelser som vi tagit del av och de ger inte hela sanningen 

om hur det var. Vi vet inte vad författarnas syfte var med att skriva självbiografierna och vi 

får göra vår egen tolkning om vad de vill framföra med böckerna. Ytterligare svagheter vi kan 

se är att författarna har vuxit upp mellan slutet av 60-talet fram till 90-talet och det har gått 

lång tid fram till det de skrev böckerna, vilket innebär att författarna kan genom åren skapat 

sig en annan uppfattning om deras uppväxt. Men författarna skriver om sig, sina 

uppväxtförhållanden, sina tankar och känslor, och vi tror att människor har svårt att radera 

svåra livshändelser ur minnet och att de minnena följer med genom livet och därmed anser vi 

att deras berättelser är en tillförlitlig källa att använda oss av.        

    Vi upplever att författarna genom att skriva om sina uppväxtförhållanden ännu en gång 

använt sig av problemfokuserad coping, problemlösning, för att bearbeta sina egna 

upplevelser. Kanske en strategi till att kunna få frigörelse från de bojor som uppväxten 

medfört. 

     

6.5 Avslut 

Vi rekommenderar starkt att läsa de självbiografier som vi har använt oss av i denna studie, 

för att ni själva ska få en klarare bild över deras situation. Även då vi genom processen fått 

begränsa arbetet då det är svårt att få med allt. Dock har vi använt oss av det som vi anser 

varit av betydelse för oss. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

34 
 

7. Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka om barn till alkoholmissbrukande 

föräldrar fann sätt att stärka sig själva och hur de hanterade sin vardag och deras mående. Vår 

studie visar att barnen i vår empiri höll sin förälders/föräldrars alkoholmissbruk hemligt. 

Studien visar att barn fann strategier till att hantera och leva med förälder/föräldrar i 

alkoholmissbruk. Detta trots att deras uppväxtförhållanden var svåra och att de hade få 

personer i deras omgivning som stöttade dem. Studien framför hur svårt det kan vara för barn 

att leva med missbrukande föräldrar, att inte ha mat på bordet, inga eller få kläder och leva i 

rädsla över vad som kan komma att ske under en dag. Dock visar den även att barn kan finna 

sätt att lättare kunna hantera sin vardag. 
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Bilaga 1 

Läsguide 

Vi sammanställt frågor utifrån syftet för denna studie, frågor som vi velat ha svar på då vi 

fördjupat oss i biografierna, de har varit en hjälp till att begränsa oss i vårt arbete. 

 

- Hur ser barnens uppväxtförhållanden ut? 

- Hur beskriver barnen sina känslor kring då deras förälder/föräldrar missbrukar? 

- Vad har varit betydelsefullt för barnen? (Familj, släkt, vänner, professionella?) 

- Vilka människor beskriver barnen att de räknar med/får stöd av? (Profession, vänner, 

familj, grannar, organisationer?) 

- Vilka situationer kan uppkomma utifrån förälderns/föräldrarnas missbruk? 

- Har barnen strategier för att klara av sin vardag? 

- Hur beskriver barnen sina känslor kring då de får eller inte får stöd eller hjälp då de ber om 

det? 

 

 


