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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Alkoholmissbruk är ett stort folkhälsoproblem och det drabbar inte minst barnen 

till dem som missbrukar. Att föräldrar tar ansvar för familjen, och att barnen känner sig trygga 

och älskade, är viktigt för att de ska kunna vara barn och utvecklas normalt. Det är därför 

viktigt att hitta utsatta barn och hjälpa dem tidigt.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser av att växa upp med 

alkoholmissbrukande förälder/föräldrar. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod och är sammanställd av sju självbiografier. 

Analysen har sedan genomförts baserat på innehållsanalysen av Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008). 

Resultat: Barn till alkoholmissbrukare känner sig annorlunda, utanför och utsätts ofta för 

mobbing i skolan. De tvingas tidigt ta hand om både hem och småsyskon och axla rollen som 

vuxen. Barnen är ständigt rädda för att göra fel och få stryk, och de utvecklas inte socialt som 

andra barn. Att det tyvärr många gånger brister i insatserna från skola, vård och socialtjänst 

framkom också tydligt. 

Slutsats: Hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst behöver i större grad samarbeta för att 

hjälpa barn till att uppleva välbefinnande och trygghet. Mer utbildning och uppmärksamhet 

behövs för att fånga upp och hjälpa barnen och deras familjer. Helhetsyn kräver samverkan! 
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INLEDNING 

Vårt intresse för barn som anhöriga har skapats under de praktikplaceringar vi genomfört 

inom somatisk och psykiatrisk vård. Vi har då upplevt att barnen ofta blir åsidosatta och att all 

tid bara ägnas åt den sjuka föräldern. Har föräldern dessutom ett alkoholmissbruk upplever vi 

att barnen hamnar ännu mer i kläm och inte får den uppmärksamhet de behöver. Som 

allmänsjuksköterska anser vi att det därför är viktigt att få ökad kunskap om hur barnen 

upplever sin situation som barn till alkoholmissbrukande föräldrar. Detta för att vi ska kunna 

bemöta dessa barn på bästa sätt i deras roll som anhöriga och därmed öka barnens 

välbefinnande. 

BAKGRUND 

Alkoholmissbruk är ett stort folkhälsoproblem. Ungefär 5 % av befolkningen i Sverige har ett 

alkoholmissbruk (Enskär & Golsäter, 2009). Socialstyrelsens definition av begreppet 

missbruk är ”En konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av 

medicinska och sociala problem” (Socialstyrelsen, 2007) Beroende på hur mycket alkohol en 

person dricker delas alkoholkonsumtionen in i tre olika kategorier: - riskbruk, missbruk och 

beroende. Riskbruk är en konsumtion av alkohol som ökar risken för medicinska eller sociala 

konsekvenser men som inte uppfyller kriterierna för missbruk eller beroende. Vid missbruk 

känner personen ett behov av att dricka alkohol varje dag men kan ändå sluta om han/hon 

verkligen måste. Ett missbruk kan sedan leda till ett beroende och skillnaden är att personen 

då inte kan sluta även om han/hon verkligen måste. Dessa behöver dock inte vara 

sammankopplade (a.a.).  

Omvärldens upplevelse av missbruk 

Att vuxna missbrukar alkohol även om det finns barn med i bilden är vanligt och det påverkar 

vart femte barn i Sverige (Enskär & Golsäter, 2009). Av alkoholmissbruk kan föräldrarnas 

förmåga att vara föräldrar bli nedsatt vilket är ett hot mot barnens hälsa och utveckling. 

Uppskattningsvis fyra barn i varje skolklass växer upp under sådana förhållanden (a.a.). Enligt 

lärare och andra vuxna i barnens närhet blir dessa mycket försummade och får inte den hjälp 

av sjukvård och samhälle som behövs för att de ska uppleva hälsa och välbefinnande under 

sin uppväxt (Welleman, Templeton, Reuber, Klein och Moesgen (2008) och Vaught och 

Wittman (2011). Dessa barn har i skolan större problem att lära sig sociala koder. De missar 

därmed mycket lek och umgänge med kompisar och åter visar detta att de inte kan utvecklas 

socialt som andra barn kan göra, utan uppvisar ofta stor rädsla i sociala kontakter med andra 

barn och vuxna (a.a.). Vuxna i barnens omgivning uppfattar att barn i dessa familjer oftare 

uppvisar en större rädsla om det är pappan i familjen som dricker än om det är mamman 

(Nicholas & Rasmussen, 2006). Män är oftast mer aggressiva och slåss när de dricker än vad 

kvinnor gör. Denna rädsla hos barnen har även ett samband med att barnen blir nedstämda 

och därmed lättare utvecklar depression eller andra psykiska problem senare i livet (a.a.). Att 

växa upp i ett hem med missbrukande föräldrar har negativa konsekvenser och samband kan 

också ses mellan sociala problem, psykiska problem och alkoholmissbruk senare i livet 

(Morgan, Desai & Potenza, 2010). Barnen upplever ohälsa i större grad i vuxen ålder vid en 

uppväxt med alkoholmissbrukande föräldrar och drabbas också av ohälsa i form av 

svårigheter att kontrollera ilska och anpassa sig till samhället (Hall och Webster 2007). 

Enligt Socialtjänstlagen (2012:776)1 kap, §2 definieras begreppet barn som varje människa 

under 18 år, så även i föreliggande studie.  
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Familjens funktion 

Barn är extra utsatta då en förälder missbrukar eftersom de är beroende av att familjen 

fungerar. Ohälsa i form av missbruk har betydande konsekvenser för individen och familjens 

situation och funktion (Wright et al., 2002). Familjen kan beskrivas som en kedja där varje 

familjemedlem är en länk. Är någon länk svag och brister, så brister hela kedjan (Öqvist 

(2008). Utgår man från systemteorin, utgår allt från helheten där allt ses i sitt sammanhang 

som system, likt kedjan. Barn och föräldrar är alla enskilda individer och aktiva delar i 

familjesystemet som i sin tur är helheten. Om en del i systemet börjar gå sönder faller snart 

hela systemet. Därmed drabbas alla i familjen när någon har ett missbruk (a.a.). När en länk i 

familjekedjan är svag skapas stress hos övriga familjemedlemmar, inte minst hos barnen 

(Hussong, Bauer & Huang, 2008). Många vuxna upplever att barn till föräldrar med 

alkoholmissbruk är mer stressade än andra barn (a.a.). De vuxna upplever att barnen ofta är 

väldigt medvetna om när deras föräldrar har alkoholproblem, trots att föräldrarna många 

gånger gör sitt bästa för att dölja det, vilket i sin tur skapar en stor otrygghet och ångest hos 

barnen som upplever att de inte kan lita på sina föräldrar (Fraser, Mclntyre & Manby, 2008).  

Vad säger lagen? 

Minsta misstanke om att ett barn far illa ska rapporteras. Det behöver alltså inte finnas några 

konkreta bevis för att en utredning ska påbörjas (Friberg & Öhlén, 2009). Ansvaret för att 

utreda och ha tillsyn över barn som far illa ligger hos socialnämnden (a.a.). 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 5, §1 ”//ska socialnämnden verka för att barn och 

ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden.//” Vidare finns det i 

Socialtjänstlagen bestämmelser om skyldighet att anmäla när misstanke finns om att ett barn 

far illa och behöver socialnämndens skydd och hjälp. Om sjukvårdspersonal träffar dessa barn 

som patienter eller som anhöriga till patienter är de alltså skyldiga att rapportera till 

socialnämnden som sedan gör en utredning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kap 

2, §f  ska alla som jobbar inom hälso- och sjukvård samverka med andra organisationer och 

samhällsorgan som berörs, för att i största möjliga mån förhindra att barn far illa. ”Hälso- och 

sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets 

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med är missbrukare 

av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.” (Hälso- och sjukvårdslagen, 2009:979, 

kap 2, §g). För att i större utsträckning uppmärksamma dessa barn har riktlinjerna ”Att föra 

barn på tal” av Lilja Andersson (2013) framtagits. Dessa riktlinjer är ett resultat av det projekt 

som Nationellt kompetenscentrum för anhöriga och Linnéuniversitetet utfört på uppdrag från 

Socialstyrelsen. I projektet ingår att leda ett nationellt utvecklingsarbete för att hjälpa och 

stödja barn i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har 

missbruksproblem, eller andra typer av problem. Detta arbete utgår just från att Hälso- och 

sjukvården har ett lagstadgat ansvar för att barn uppmärksammas och får det stöd och 

information som de behöver. Detta för att kunna främja barnens utveckling och välbefinnande 

och minska risken för psykisk ohälsa i vuxen ålder. Syftet med arbetssättet är att hjälpa till att 

stärka föräldraskapet genom samtal och information och där igenom stödja barnets 

utveckling. Projektet omfattar också stödgrupper för barnen där de får dela med sig av sina 

erfarenheter till andra barn i liknande situationer. På det viset kan de känna att de inte är 

ensamma och inte så annorlunda (Magnusson, 2013). Eftersom uppdraget utgår från hälso- 

och sjukvården är det viktigt att allmänsjuksköterskan får utbildning i detta och verkligen 

rapporterar om något barn misstänks fara illa. Det är ofta allmänsjuksköterskan som i första 

hand stöter på dessa barn och har ansvar för att barnen ska kunna fångas upp och tas med i 

projektet. 
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Allmänsjuksköterskans roll 

Allmänsjuksköterskan möter alkoholmissbrukande föräldrar både inom somatisk och 

psykiatrisk vård. Psykisk ohälsa och alkoholmissbruk är ofta sammankopplat då psykisk 

ohälsa ofta leder till ett alkoholmissbruk. Inte sällan är det också tvärt om, att 

alkoholmissbruk leder till psykisk ohälsa (Morgan et al., 2010). Inom den somatiska vården 

träffar sjuksköterskan på dessa människor då de precis som andra människor tidvis får besvär 

med sin hälsa. Ofta kommer de också in på vårdcentral eller akutmottagningar med olika 

typer av sårskador efter slagsmål eller sedan de ramlat och slagit sig när de varit berusade. Att 

barn finns med som anhöriga är då inte ovanligt (a.a.). Anhöriga barn förstår oftast inte vad 

som händer och blir många gånger försummade (Vaught & Wittman, 2011). Studien visar 

vidare på hur vården brister i att hjälpa barn som lever under utsatta förhållanden. Är det 

dessutom barn till en alkoholmissbrukare har barnen ofta känslan av att deras föräldrar inte får 

samma bemötande som övriga patienter, då föräldrarna tycks vara mindre värda. Detta 

påverkar även barnen som då uppmärksammas mindre än andra barn, då även de tycks vara 

mindre värda för att de har sådana föräldrar (a.a.). Att sjuksköterskan har en förståelse för hur 

barnen upplever sin uppväxt och hur den kan påverka dem är viktigt för att kunna bemöta 

dem på deras nivå och i deras livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Att bemöta barnen på 

deras villkor i varje situation och stötta dem så de känner tillit är ett måste för att kunna nå 

fram till dem och hjälpa dem (a.a.). Öppenhet, lyhördhet och ökad kunskap är då viktigt. 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien grundar sig på vårdvetenskapen, då det i enlighet med denna studies syfte inriktas på 

människors upplevelser av olika fenomen. I detta fall upplevelsen av en uppväxt med 

alkoholmissbrukande föräldrar. Vårdvetenskapen utgår från livsvärlden och människans 

upplevelser av hälsa/välbefinnande och sjukdom/lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Varje 

människa är unik och har en egen livsvärld. Det är genom livsvärlden som vi älskar, hatar, 

arbetar, jobbar, tycker och tänker. Det är i livsvärlden vi söker innehåll, sammanhang och 

mening, vilket varje människa har en längtan efter. Eftersom varje människa har sin egna 

unika livsvärld är det också skillnad på hur välbefinnande och lidande upplevs. Att bli sjuk på 

något sätt innebär en enorm omställning, både för den drabbade och för dennes närstående. 

Att skapa en meningsfull tillvaro där känslan av hälsa och välbefinnande finns, är många 

gånger svårt. Det finns olika sätt att främja välbefinnande och undvika lidande, men för att 

kunna göra det är det av största vikt att mötet med vården upplevs positivt. Sjuksköterskan 

ska se till patientperspektivet och vårda utifrån det. Det betyder att patienten är medelpunkt 

för vårdandet och ska mötas på den nivå som denne befinner sig. Att sträva efter 

välbefinnande och lindra lidande är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Detta kräver 

förståelse kring hur människors upplever sin livssituation och hur de formas av sina 

livserfarenheter (a.a.). Att genom systemteorin se familjen som en stor helhet där alla 

familjemedlemmar är sammanlänkade likt en kedja som hålls ihop genom att alla delarna är 

intakta (Öqvist, 2008). Både barnen och föräldrarna är alla delar i denna kedja och har en 

betydande roll för helheten. Bryts en del genom att en förälder exempelvis drabbas av ett 

alkoholmissbruk, drabbas hela familjen i en negativ spiral, och helheten går förlorad (a.a.).  

PROBLEMFORMULERING  

I dagsläget finns mycket forskning kring hur uppväxten i en missbrukarfamilj påverkar barnen 

senare i deras vuxna liv. Många studier har även gjorts för att visa hur barnen har det i skolan 

och hur omgivningen uppfattar att de mår och hur de påverkas. Exempelvis visar flera studier 

att den sociala kompetensen blir bristfällig hos dessa barn. Forskning sett ur ett utifrån 

perspektiv, visar även på att dessa barn blivit mycket försummade och inte fått den hjälp av 
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sjukvård och samhälle som behövts för att uppleva hälsa och välbefinnande under sin 

uppväxt. För att barn ska kunna utvecklas och känna trygghet och tillit till både föräldrar och 

samhället är det viktigt att de får hjälp att återfå helheten som förloras då en förälder 

missbrukar alkohol. Genom arbetssättet ”att föra barn på tal” får barn som växer upp i 

missbruksförhållanden stöd och hjälp för att kunna utvecklas och må bra, vilket gör att 

helheten i familjen stärkas och bli tydligare. För att kunna hjälpa barnen på bästa sätt är det 

viktigt att öka kunskapen och förståelsen för hur barnen upplever den livsvärld de lever i. 

Forskning om hur barnen själva upplever sin tillvaro är bristfällig. Som allmänsjuksköterskor 

är det viktigt att känna till hur vi på bästa sätt bemöter dessa barn och skapar en trygg och bra 

vårdmiljö. Detta för att kunna hjälpa barnen till att känna välbefinnande. Föreliggande studie 

fokuseras därför på beskrivningen av barnens upplevelser av hur det var att växa upp i en 

missbrukarfamilj. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva barns upplevelser av att växa upp med 

alkoholmissbrukande förälder/föräldrar. 

METOD 

Studien byggde på en kvalitativ metod med fokus på den subjektiva upplevelsen från barn 

som vuxit upp med alkoholmissbruk i familjen. Det var en litteraturstudie baserad på sju 

självbiografier skrivna av människor som har upplevt en uppväxt med alkoholmissbrukande 

förälder/föräldrar. I en kvalitativ metod skall kunskapen ha setts i sitt sammanhang och 

därmed ha varit personlig och kontextbunden, vilket enligt Friberg (2012) innebar att 

biografierna förståtts och tolkats med hjälp av sammanhanget kring författarens subjektiva 

upplevelser. 

Datainsamling 
Självbiografier valdes till föreliggande studie därför att det där var personen själv som valt att 

skriva om sitt liv och sina upplevelser. De har med egna ord beskrivit sina upplevelser och 

tankar om sin uppväxt. Böckerna som valdes var skrivna mellan åren 1995-2010. Relevanta 

böcker för detta söktes i databasen Libris och Linneuniversitetets bibliotekskatalog. 

Författarna tog hjälp av bibliotekspersonalens expertkunnande för sina sökningar. När en 

själbiografi hittades på sökordet alkoholmissbruk fanns där tips på andra relevanta sökord 

som sedan användes för vidare sökningar. Utifrån studiens syfte användes till slut sökorden 

Alkoholmissbruk + Barn + föräldrar, Barn till alkoholister + Biografi och Genealogi, Barn till 

alkoholister + Självbiografisk, Barn till missbrukare + Sverige, Barnmisshandel + Sverige, 

Barn + Alkoholister (Bilaga 1). Genom de sökord som författarna i samråd med bibliotekarien 

ansåg svarade an på syftet, fick författarna fram de självbiografier som använts i denna studie 

(Bilaga 2). Först begränsades träffarna genom inklusionskriterierna för att sedan begränsas 

ytterligare genom exklusionskriterierna. Författarna diskuterade om ytterligare begränsningar 

skulle gjorts, men kom överens om att detta inte behövdes, då antalet träffar ansågs rimligt att 

arbeta vidare med. Självbiografiernas sammanfattningar lästes därefter igenom, och 

författarna fann ett urval på sju självbiografier som bäst svarade an på studiens syfte. Dessa 

valdes därför ut till att läsas och analyseras.  

Urval 

Inklusionskriterier för sökningarna var att biografierna skulle varit skrivna av vuxna som växt 

upp under förhållanden där en eller båda föräldrarna missbrukat alkohol. Alternativt kunde 

hjälp tagits av en medförfattare endast för att få upplevelserna nedskrivna. Böckerna skulle 
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vara skrivna av människor som växt upp i Sverige. Exklusionskriterier var vuxnas beskrivning 

av hur de hade det nu i det vuxna livet. Även missbruk av annat slag har exkluderats i studien 

då detta inte svarade an på syftet. 

Data analys 
Utifrån den kvalitativa innehållsanalys som beskrevs i Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) för kvalitativa undersökningar, har självbiografierna granskats och analyserats. 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att finna likheter och skillnader i texter, som sedan 

bildade kategorier för sammanställande av resultatet. Denna analysmetod innebar att 

forskarna letade efter en röd tråd och teman i en text. I denna studie utgick texterna från de 

självbiografier som studien grundades på, men texterna kunde också vara exempelvis 

intervjuer eller artiklar (a.a.). Författarna har enskilt läst självbiografierna och tagit ut 

meningsbärande enheter ur texterna. Dessa har sedan jämförts och diskuterats för att 

bestämma om de svarade an på studiens syfte. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) var en meningsbärande enhet olika sammansatta ord som beskrev innehållet i 

meningen med samma innebörd. När detta var gjort skedde en kondensering, vilket var en 

nedkortning av texten, där det centrala i texten ändå fanns kvar. För att ytterligare samla 

innehållet i texten och få fram de viktiga delarna gjordes sedan en kodning. Kodning betydde 

ytterligare nedkortning av texten och när kodningen var gjord grupperades koderna med 

liknande innehåll i olika egna kategorier. Detta kallades för att kategorisera (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). Hela processen från kondenseringen har gjorts av båda 

författarna tillsammans och vid kategoriseringen fick varje kategori en egen färg för att 

författarna lättare kunna hålla ordning på dem. Utifrån kategorierna sammanställdes sedan 

studiens resultat (Bilaga 3).  

Författarnas förförståelse 

En förförståelse är naturlig och viktig att alltid ha i beaktning vid en studie. Enligt Wiklund 

(2003) är förförståelsen våra tidigare erfarenheter och upplevelser kring ett visst fenomen. 

Detta kan därför påverka hur resultatet tolkas (a.a.). Att som författare ställa sig vid sidan av 

förförståelsen för att inte tolka biografierna på ett felaktigt sätt är viktigt och det har 

författarna i största möjliga mån försökt uppnå. Även öppenhet och följsamhet är i enlighet 

med Dahlberg och Segesten (2010) A och O för att få fram ett trovärdigt och pålitligt resultat. 

Förförståelsen författarna hade inför studien grundas på egna erfarenheter. Då en av 

författarna har alkoholmissbruk i släkten där även barn är inblandade kan resultatet påverkas 

genom att den egna erfarenheten förväntas visa sig även i studien. Dahlborg Lyckhage (2006) 

beskriver vikten av medvetenheten om förförståelsen genom hela analysprocessen. Läsaren 

måste försöka förstå texten som den är skriven genom ett följsamt och öppet sinne. Genom 

reflektion kan självkännedomen ökas och på det viset kan förförståelserna konronteras. Då 

kan analysen av informationen bli mer öppen och fokus hamnar inte på det förväntade utan 

nya upplevelser kan upptäckas. Är förförståelsen istället oreflekterad är risken stor att den 

påverkar tolkningen av texten (a.a.). Detta är något som författarna tagit med sin genom sin 

studie för att i största möjliga mån inte påverka resultatet.  

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska studier följa de etiska riktlinjer som finns för att 

skydda den enskildes rättigheter där människor är involverade. En studie får endast 

genomföras om det inte ger negativa konsekvenser för individen. Människornas autonomi ska 

tas i akt och deltagandet ska vara frivilligt. Även samtycke ska ges. Eftersom denna studie 

grundar sig på självbiografier och författarna själva har valt att publicera sina böcker kan det 

anses att samtycke redan getts till att böckerna används till forskning. Självbiografierna har 
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under analysprocessens gång behandlats med respekt och författarna till denna studie har varit 

noga med att inte lägga in egna tolkningar och värderingar i texterna. För att minska risken för 

detta ytterligare är alla självbiografierna lästa av författarna var för sig innan vidare 

analysprocess har gjorts. För studien har endast böcker på svenska använts för att inte 

feltolkning ska påverka resultatet. För att resultatet skulle bli mer trovärdigt har även citat ur 

texterna använts. Författarna till studien har också innan analysprocessen reflekterat över sin 

förförståelse av alkoholmissbruk, vilket är viktigt. Denna kan annars påverka resultatet då 

berättelserna kan förändras och innebörden av dem feltolkas. Detta kan då ses som oetiskt 

gentemot författarna till självbiografierna. 

 

RESULTAT 
 

När de sju utvalda självbiografierna lästs och analyserats av författarna framkom fem olika 

kategorier. Under kategorin Upplevelsen av att känna sig annorlunda beskriver barnen hur de 

upplevde att de själva och deras familj var olika sina kamrater och deras familjer. Upplevelsen 

av att bli vuxen i förtid beskriver upplevelsen barnen hade av att inte få vara barn och leka 

utan vara tvungen att ta hand om hem, småsyskon och fulla föräldrar. Upplevelsen av att leva 

med rädsla och ovisshet är en kategori som beskriver barnens upplevelse av att ha behövt leva 

under samma tak som någon de var rädda för. Att behöva smyga omkring i sitt eget hem och 

att ständigt väga sina ord på guldvåg för att inte reta upp någon och få stryk. Här beskrivs 

också hur det var att alltid leva i ovisshet med svikna löften. Under kategorin Upplevelsen av 

känslor inom familjen beskriver barnen hur de kände att de hatade föräldrarna för att de inte 

fick vara barn och växa upp under ”normala” förhållanden, men de älskade samtidigt sina 

föräldrar för de var ju ändå deras föräldrar. Den sista kategorin Upplevelsen av att samhället 

sviker beskriver hur barnen upplevde bemötandet från vuxna i omgivningen, från hälso- och 

sjukvården och från andra samhällsinstanser. 

 

Upplevelsen av att känna sig annorlunda 

I flera av biografierna upplevde barnen att vuxna gjorde skillnad på vanliga barn och 

missbrukarbarn (Andersson, 2009; Cras, 2007; Gustafsson, 2006). Detta visade sig genom att 

de blev behandlade som att det var deras fel att föräldern hade alkoholmissbruk. Barnen 

upplevde det som att de var mindre värda än de andra barnen. De beskrev sina 

hemförhållanden som onormala. Då de jämförde sig med sina kompisar framkom tydligt att 

de upplevde sin vardag annorlunda i jämförelse med sina kompisar (a.a.). Andersson (2009) 

beskrev att när hon var yngre trodde hon att så som hon hade det var det normala. När hon 

sedan blev äldre började hon jämföra med sina kompisar och förstod då att det inte var det. 

Exempelvis fanns det hemma hos henne inte någon struktur, tider eller regler. Saker som var 

självklara för kompisarna som middag på bordet som åts tillsammans med familjen och rena 

kläder att klä på sig på morgonen var långt ifrån en självklarhet i hennes hem. Upplevelsen av 

att gå miste om många självklara saker beskrevs även av Tafvelin (1995) som menade att mat 

på bordet var en ovanlig lyx. Allt detta gjorde att barnen i samtliga studier kände en stor 

otrygghet. De kände sig ofta ledsna och illa till mods. Känslan av att inte vara som alla andra 

gav också en upplevelse av utanförskap vilket också gjorde dem nedstämda.  

 

”Att vara barn i en alkoholistfamilj innebär att inte få en ”normal” uppväxt. 

Att växa upp med alkoholiserade föräldrar innebär att gå miste om mycket 

som barn till icke alkoholiserade föräldrar får i större utsträckning - trygghet 

framför allt.” (Tafvelin, 1995, s. 7) 
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Upplevelsen av att bli vuxen i förtid 

Att tidigt ta ansvar som egentligen borde ligga på en vuxen var något som gemensamt 

beskrevs av Alling, (2010); Andersson (2009); Cras (2007); Gustafsson (2006); Tafvelin 

(1995); Östergren (1996). Detta innebar att ta över den vuxnes ansvar i hemmet och utföra 

dennes hushållsarbete. Sysslor som att laga mat, städa och tvätta till hela familjen var sådant 

som låg på barnen att göra då föräldrarna försummade detta helt. Att ha varit som en slags 

förälder för sina småsyskon och helt enkelt bli vuxen i förtid var gemensamt i samtliga 

självbiografier (a.a.). Tafvelin (1995) uttryckte vidare hur hon och hennes syskon fick hjälpa 

sina fulla föräldrar med bland annat toalettbesök och personlig hygien då de var för fulla för 

att ens kunna klara av detta själva. 

 

”Då mamma var full fick vi hjälpa henne till toaletten. Ofta var vi tvungna att 

bära henne men ibland, när vi inte orkade ställde vi en hink bredvid hennes 

säng, och den fick hon kissa i.” (Tafvelin, 1995, s.19). 

 

Enligt Östergren (1996) var situationen i missbrukarfamiljen omvänd genom att barnen 

tvingades att agera föräldrar då föräldrarna agerade som barn. Istället för att föräldern var den 

som stoppade om barnet och sa god natt får istället barnet se till att föräldern och eventuella 

småsyskon kom till sängs. De fick också trösta om föräldern eller småsyskonen var ledsna, 

men fick själva ingen tröst av någon tillbaka. 

 

”Den lilla femåringen som står och drar i sin mamma, det är dags att gå och 

lägga sig. Tv-n är slut, men mamma vaknar inte. 

Hur jag de första åren gråter, men senare förstår att det är lönlöst att försöka 

väcka henne. Tyst och stilla tar jag av henne glasögonen, lägger en filt över 

henne och går och lägger mig. 

Det tog många år innan jag förstod att det var alkoholen som gjorde att hon 

inte vaknade.” (Östergren, 1996, s.28). 

 

Även av Alling (2010) beskrevs hur mamman ständigt sökte förlåtelse och tröst. Hon var ofta 

ledsen för att hennes liv var så eländigt och det var så synd om henne för det. Hon ville därför 

hela tiden att barnen skulle säga att det var okej för dem att hon drack och att så farligt var det 

inte. De skulle hela tiden ge tröst till sin mamma. Att barnen var de som egentligen skulle 

behövt tröst och att de hade det värst tänkte mamman inte alls på (a.a.). 

 

Upplevelsen av att leva med rädsla och ovisshet 

Östergren (1996) beskrev att hon varje dag hade en stor rädsla för att komma hem och hitta 

sin mamma död. När hennes mamma senare faktiskt dog kände hon en lättnad över det för då 

visste hon var hon hade sin mamma och att mamma inte skulle må dåligt mer. Även 

Andersson (2009)  kände denna rädsla för var som skulle hända mamma då det ofta var bråk 

hemma och mamma ofta fick stryk av sina män. Hon upplevde en ständig oro för att hennes 

mamma skulle dö och lämna henne kvar själv, vilket även upplevdes på ett liknande sätt av 

Eriksson (2009). Att bli övergiven och utelåst eller utslängd var återkommande upplevelser av 

Andersson (2009) och Cras (2007). Rädslan beskrevs vidare av Cras (2007); Alling (2010) 

som att hela tiden ha haft en obehaglig känsla i magen och att det var skrämmande med 

mammas nya män som hela tiden skiftade i temperament och ena stunden kunde ha varit hur 

snälla som helst men nästa stund börjat skrika och slåss. ”Även om jag är rädd för honom så 

är han snäll ibland” (Alling, 2010, s.17). Vidare beskrevs att barnen utsattes för hot i form av 

att bli skickade till fosterhem och barnpsykiatrin. Detta var något barnen kände stor rädsla 

över då fosterhemsplaceringar skulle inneburit att syskonen fick skiljas åt i olika familjer. 
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Mamman hotade även flertal gånger med att ta livet av sig om barnen inte gjorde som hon 

sade till dem. Tafvelin (1995) beskrev hur bråk, skrik och slag var en del av den skräckfyllda 

vardagen trots att barnen ingenting hade gjort.  

 

”Jag torkar bort blodet från näsan med baksidan av min hand -Snälla pappa 

slå inte mera! Men slagen haglar, jag kryper ihop så gott jag kan. Det var inte 

meningen att störa, att irritera. Jag ville bara berätta för dig, men du svarar 

med flera slag. Ville bara säga: -Pappa jag fyller åtta år idag.” (Tafvelin, 

1995, s.18). 

 

Strategierna för att klara av att leva med denna rädsla var bland annat att gömma sig jämte 

deras fastbundna hund som låg under bordet (Tafvelin, 1995). Pappan var osäker på om 

hunden skulle hugga honom om han slog barnen där. Mormor och Morfar var en tillflyktsort 

där trygghet stundvis kunde infinna sig för att sedan tas ifrån syskonen igen så fort de skulle 

hem till sina föräldrar. När syskonen uppnådde en ålder av cirka 11-12 år började de själva 

använda alkohol för att döva sin rädsla och stänga av sina känslor genom att då vara ute så 

länge det gick på dagar och kvällar för att undvika föräldrarna. Andra sätt att försöka stänga 

av sina känslor för att orka när de fick utdelade slag från föräldrarna var enligt Cras (2007) att 

gå in i en sorts fantasivärld där upplevelsen av att vara någon annan kunde infinna sig. ”Om 

man inte har råd med känslor så stänger man av, och då försvinner minnena också.” (Cras, 

2007, s. 24). Att ta till mat på olika sätt för att döva sin rädsla och smärta beskrevs också av 

flera. Det var något de faktiskt kunde kontrollera i deras kaotiska värld. Andersson (2009) och 

Gustafsson (2006) menade att deras sätt var att hetsäta och sedan kräkas. Även att svälta sig 

var ett sätt för att få fokus på annat (Cras, 2007). Eriksson (2009) levde istället på coca-cola 

och cigaretter. Ett annat sätt att få bort känslorna, förutom maten, var att göra sig själv illa 

genom att skära sig (Andersson, 2010). På det sättet hamnade fokus på något annat. 

 

Otrygghet och ovisshet var återkommande i samtliga biografier. Andersson (2009) menade att 

hon inte kunde minnas att hon och hennes syskon någonsin fick veta när det hände saker med 

mamman. Inte heller fick de veta något om vad som skulle hända framöver med familjen 

vilket gav henne många sömnlösa och oroliga nätter där det kändes som att leva i ovisshet. 

Hon beskrev vidare att det kunde vara så att informationen hade getts men att hon i så fall inte 

förstått och att hon därför inte kom ihåg. Föräldrarna berättade inte något och inte heller 

socialtjänsten eller fosterföräldrar. Ingen släppte in dem och gav information eller gjorde dem 

delaktiga (a.a.). Cras, 2007; Gustafsson, 2006 berättade om att mamman inte släppte in dem i 

sitt liv och att de aldrig visste vem eller vilka som skulle finnas i hemmet när dem kom hem. 

Vidare beskrev Gustavsson (2006) att mamman aldrig berättade något för henne om de män 

hon träffade eller vad hon gjorde på dagarna, att hon upplevde det som att hon helt enkelt inte 

kände sin mamma alls. Mamma var heller inte intresserad av vad hennes barn gjorde eller hur 

det gick i skolan. Hon fick helt enkelt klara sig själv så gott hon kunde (a.a.). 

 

”Vi levde helt parallella liv och jag skötte mig själv, så gott det gick. Hade jag 

frågor om skolarbetet ringde jag själv läraren och tog reda på fakta. Ville jag 

börja med någon fritidsaktivitet tog jag tag i det själv. Mamma gick aldrig på 

föräldramöten eller liknande” (Gustafsson, 2006, s.111). 

 

Upplevelsen av att leva i ständig oro och ha svårt att slappna av och koncentrera sig på andra 

saker beskrevs av Östergren (1996), då hon i skolan tänkte på olika saker som kunde ha 

inträffat när hon kom hem som tydde på att mamman skulle ha druckit trots att mamman 

försökte att dölja det och var helt ovetandes om att barnen visste om hennes alkoholmissbruk 
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(a.a.). Detta beskrevs liknande av Eriksson (2009) som upplevde en ständigt brännande oro 

både i skolan och när hon kom hem. ”Skulle hon stå med vinglaset i handen, med håglösa 

ögon, skulle hon spänna ögonen i mig, de svarta ögonen utan slut, utan liv?” (Eriksson, 2009, 

s.15). Att känna doften av alkohol kunde få henne att bli helt stel i kroppen och att det kändes 

som att hela hennes världs ständigt rasade ihop varje dag.  

 

”Redan i hallen kände jag doften, doften som gav mig rysningar utmed hela 

kroppen. Det luktade sjukhus. En frän doft som kunde tränga igenom allt. Som 

utsöndrades från varje centimeter av hennes kropp. Alkohol” (Eriksson, 

2009,s.15).  

 

För att då försöka hjälpa sig själv och bli av med de jobbiga känslorna som uppstod brukade 

hon låsa in sig på toaletten och lyssna på en cd-skiva som fick henne att slappna av trots att 

hennes onyktra mamma ofta ställde sig och bankade på toalettdörren och vrålade utanför om 

vilken dålig dotter hon var som inte hade städat sitt rum och så vidare. Dock fanns det tecken 

som kunde tyda på att mamman istället var nykter när hon kom hem från skolan och som 

kunde frambringa ett lugn, detta var bland annat dammsugaren. Om den var igång när hon 

kom hem så var mamman nykter (a.a.). Att dra sig för att gå hem från skolan när man inte 

kunde veta vad som väntade syskonen när de kom hem upplevdes av Cras (2007) som en 

stark obehaglig känsla. Ibland kunde syskonen komma hem till en helt upp och nervänd och 

sönderslagen lägenhet, då någon av mammans tillfälliga pojkvänner fått ett vansinnesutbrott. 

Att ta med kompisar hem beskrevs som totalt omöjligt på grund av att de aldrig visste i vilket 

tillstånd deras mamma skulle vara i när de kom hem. De skämdes för sin mamma och ville 

inte att andra barn skulle se hur deras hem såg ut. För att mamman skulle kunna gå ut och roa 

sig och dricka på kvällarna använde hon Theralen droppar till alla barnen som hon lyckades få 

utskrivet en gång till ett av syskonen. Om mamman mot all förmodan istället var hemma var 

det strikt förbjudet att gå upp efter sängdags för att exempelvis gå på toaletten. Barnen fick då 

kissa i papperskorgar och annat de kunde hitta på sitt rum. Detta upplevdes oerhört 

förnedrande (a.a.). Att ta hem kompisar trots mammans tillstånd gjorde dock Eriksson (2009). 

Hon skämdes för att visa sin mamma full för kompisarna, men hon kom fram till att det var 

mamman som skulle skämmas och inte hon (a.a.). 

 

”Persiennerna var nerdragna och den kusliga stämningen i hemmet skrämde 

honom. Hon såg vinfläckar som liknade blod och en kökskniv i Mammas och 

Pappas säng, trasiga blommor i drivor på golven och sönderklippta kläder 

utspridda överallt. Lukterna minns han också, en otäck stank av inpyrd rök, 

urin och rödvin” (Cras, 2007, s. 40). 

 

Upplevelsen av känslor inom familjen 

Andersson (2009) älskade sina föräldrar trots att de ofta gjorde dåliga saker och dåliga val. 

Tyvärr kände hon sig inte alltid älskad tillbaka och även om hon var det så var föräldrarnas 

kärlek till alkoholen större och gick före. Även Alling (2010) kände sig bara älskad ibland när 

mamma var nykter och annars var alkoholen viktigare även för henne. Han beskrev sina egna 

känslor som en slags hatkärlek. Samtidigt som han älskade sin mamma för att hon var hans 

mamma så hatade han henne för att alkoholen gick före och hon inte kunde hålla sig borta 

från den och vara nykter (a.a.). En liknande hatkärlek upplevdes också av Gustafsson (2006) 

och Tafvelin (1995). Tafvelin (1995) menar att hatet också kunde beskrivas som förakt mot 

föräldrarna då hon inte kände att det var hennes fel att föräldrarna drack men fick ändå 

skulden. Föräldrarna bad aldrig om förlåtelse när de gjorde fel och behandlade henne illa men 

hon skulle be om ursäkt för det mesta. Gustafsson (2006) och Andersson (2009) upplevde inte 
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så mycket att de fick skulden för just föräldrarnas drickande. Däremot skyllde föräldrarna på 

varandra att det blivit fel i livet. De behandlade varandra illa och behövde dricka för att trösta 

sig eller var det så att drack den ena så var den andra också tvungen till det. I Cras (2007) 

beskrevs att det var endast i onyktert tillstånd mamma visade någon ömhet och kärlek till sina 

barn. Detta upplevdes som väldig obehagligt men detta obehag ledde till att syskonen blev 

väldigt sammansvetsade och de var varandras beskydd. ”Det är obehagligt när mamma blir 

full. Då ska hon kramas och pussas och tala om hur mycket hon tycker om henne, vilket hon 

aldrig gör annars” (Cras, 2007, s.93). Östergren (1996) skiljde sig från de andra genom att 

hon upplevde sig alltid känna sig älskad av sin mamma trots att hon drack. Alkoholen var 

viktig i mammas liv och visst blev barnen försummade på många olika sätt, men de var ändå 

betydelsefulla och älskade. Samtliga som kände att de inte fick kärlek hemifrån sökte kärlek 

från annat håll. De knöt an till vänners familjer för att få känna känslan av att vara en familj 

och kärleken därigenom, framförallt då från vännernas föräldrar. Cras (2007); Eriksson 

(2009); Gustafsson (2010) och Tafvelin (1995) hade husdjur som de fick kärlek ifrån och som 

de sökte tröst hos i svåra stunder. Något som upplevdes vara brist på kärlek var också att 

föräldrarna ständigt gav löften som de inte höll (Alling, 2010; Andersson, 2009; Cras, 2007; 

Eriksson, 2009; Gustafsson, 2006 och Tafvelin, 1995). ”Ny dag. Nya löften hon inte kunde 

hålla fast hon nog gärna ville. Löften som jag så gärna ville tro på” (Östergren, 1996, s.41) 

Att nästan dagligen blivit sviken av sina föräldrar gjorde att barnen inte kände sig älskade och 

det förstärkte även hatkärleken som barnen kände tillbaka gentemot sina föräldrar.  

 

”Mamma hade svikit mig gång efter gång, hade aldrig lyckats hålla sina löften 

i mer än några dagar. Jag skulle falla så tungt om hon svek mig nu. Skulle jag 

orka det? All luft gick ur mig, jag hade kämpat och kämpat i flera år” 

(Erikson, 2009, s.35). 

 

Gustafsson (2006) beskrev hur hon sökte uppmärksamhet genom att göra dumma saker. Hon 

berättade om hur hon exempelvis kunde förstöra saker på skolgården. Detta gjorde att lärarna 

uppmärksammade henne och även om det var skäll hon fick för att hon gjort fel så var den 

uppmärksamheten bättre än ingen alls. Att hon ibland gjorde fel saker gjorde att hon alltid var 

den som fick skulden så fort det hände något, oavsett om det den gången kanske inte var hon 

som gjort något. Hon kände också en stor inre sorg över att inte ha någon riktig familj, och för 

att få utlopp för den kunde hon hitta på sorgliga saker som att hennes mormor hade dött. Då 

hade hon en anledning att få gråta och hon fick även då uppmärksamhet. Ett annat sätt för att 

få uppmärksamhet och tröst var att hitta på att hon själv var sjuk eller hade slagit sig. Hon fick 

då gå till sjuksköterskan på skolan som tröstade och tyckte synd om henne. Även om detta 

inte heller var den sortens kärlek hon behövde så var det bättre än inget. Det var hennes 

strategi för att kunna stå ut med livet (a.a.). 

 

Eriksson (2009) kände sig sviken av sin mamma genom att det var hon som var orsak till att 

familjen blev splittrad och känslomässigt instabil. Sin pappa kände hon sig sviken av då hon 

hela tiden hoppats att han skulle lösa allt men han gjorde inte det. Dock beskrevs vidare att 

hennes nyktra pappa ändå var en trygghet i sig. När det blev för jobbiga perioder med 

mammans drickande kunde hon och hennes pappa åka ut på en biltur bara de två och njuta av 

varandras sällskap och samla ny energi. De perioder då mamma var nykter och mådde bra 

levde även barnen upp och mådde bra då detta smittade av sig på hela familjen. Under 

mammans bra dagar beskrev Eriksson (2009) vidare hur hon försökte vara den exemplariska 

dottern genom att lyda mammans minsta vink så att allt skulle vara perfekt. På det viset 

försökte hon få mamma att inte vilja börja dricka den dagen. Att försöka förklara känslan för 

mamman av hur ont det gjorde när hon drack, tas också upp av Eriksson (2009). Hon gjorde 
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ständiga försök att berätta för mamman om hur dåligt hon mådde, hur hon kände för sin 

mamma när hon drack och hur det skulle hjälpa både mamman och resten av familjen om 

mamman slutade dricka. Känslan av uppgivenhet och att vilja banka vett i sin mamma som 

verkade så oförstående till hur hennes drickande påverkade hela familjen var en 

återkommande faktor (a.a.).  

 

”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.” 

(Eriksson, 2009, s. 23).  

 

Upplevelsen av att samhället sviker 

Flera av barnen hade en jobbig skolgång där de blev mobbade av sina klasskompisar för att de 

var annorlunda (Cras, 2007; Gustafsson, 2006; Tafvelin, 1995). Alling (2010) var också utsatt 

för försök till mobbing men lyckades till stor del undgå det genom att spela allan och skoja 

och skämta tillbaka. På det viset blev han inte mottaglig för mobbingen och efter hand så 

upphörde den. Ett annat sätt att undvika mobbningen beskrevs i Cras (2007) där syskonen var 

väldigt sammansvetsade och skydda varandra. Att syskonen alltid hade varandra var ibland 

det enda som ingav någon form av trygghet.  

 

”Helena och hennes bröder hamnade ofta i bråk mens ställde alltid upp för 

varandra. Om någon av dem blev utsatt störtade de två andra till för att hjälpa 

sitt syskon ur knipan. Detta ledde snart till att de andra barnen blev rädda för 

Janssons vilda ungar.” (Cras, 2007, s. 83). 

 

Eriksson (2009) beskrev hur hon försökte bli populär bland sina klasskompisar genom att 

höras och synas. Hon ville vara perfekt och se perfekt ut och försökta därför klä sig fint för att 

sticka ut och vara skolans ”inne” tjej. Något som bara till viss del fungerade och några elever 

på skolan såg upp till henne, vilket fick henne att känna sig viktig. Utåt ville hon ge sken av 

att allt var bra men hon berättade och delade med sig av sina känslor till lärare och skolans 

kurator. Eriksson (2009) är den enda i studien som upplevde att hon fått hjälp från någon 

vuxen. Både lärarna och kuratorn var för henne ett stort stöd som hon fick mycket hjälp ifrån. 

Vidare beskrev Eriksson (2009) att hon var äcklad av sin fulla mamma, och hon skämdes 

oerhört mycket för henne. Hon skämdes för att prata om det, även att det inte var hennes fel 

att mamma drack och betedde sig illa. Den enda hon kände att hon kunde prata med var just 

kuratorn på skolan. Det var hennes räddning. När hon inte orkade med sin vardag så skolkade 

hon från skolan vilket hände ganska ofta. Hon gick då och spelade badminton för att fly 

verkligheten en stund och glömma allt (a.a.). Skolk från skolan var en vanlig företeelse även i 

Tafvelin (1995). Hon kände sig utanför i skolan och var utsatt för viss mobbing vilket gjorde 

att inte heller hon orkade. Detta ledde också till att hon ville göra sig själv illa som ett försök 

att lindra det onda hon hade inom sig. Vid ett tillfälle försökte hon till och med ta sitt liv. 

Ingen vuxen från skolan eller någon annan i hennes omgivning gjorde någonting för att hjälpa 

henne trots att de måste sett att hon mådde dåligt (a.a.). Detta styrks också av Cras (2007) som 

säger sig inte ha haft något förtroende alls för lärarna på skolan. De såg, de visste, men de 

gjorde ingenting. Östergren (1996) menar att hon hade som ett stort kaos inuti sig av alla 

känslor. Även hon styrker känslan av att vuxna runt omkring henne visste hur hon hade det 

och hur dåligt hon mådde men ingen gjorde något för att hjälpa henne. 
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Alling, (2010); Andersson (2009); Cras (2007); Eriksson (2009); Gustafsson (2006); Tafvelin 

(1995) och Östergren (1996) hade alla någon stödfamilj, fosterfamilj eller bodde på barnhem i 

perioder då föräldrarna drack som värst. Cras (2007) menade att det var positiva perioder i 

livet då stödfamiljen gav en upplevelse av trygghet. Det gav också de vuxna förebilder som så 

väl behövdes under uppväxten, men som inte föräldrarna var. Alling (2010); Andersson 

(2010) och Gustafsson (2006) beskrev istället sin upplevelse i fosterfamilj eller på barnhem 

som något hemskt. De trivdes inte alls och blev inte bra behandlade men de vågade inte säga 

något till någon. De ville helt enkelt inte vara till besvär. Andersson (2010) hade under sin 

uppväxt en kontaktperson på socialtjänsten. Hon sa inte något till någon annan men till denna 

person försökte hon berätta att hon inte trivdes i sin fosterfamilj och att hon ville flytta 

därifrån. Kontaktpersonen lyssnade inte alls på detta. Andersson (2010) beskrev vidare att hon 

ju hade mycket vuxna omkring sig i olika sammanhang som visste hur hon hade det, men hon 

säger sig inte kunnat prata med någon. Ingen som ville lyssna eller försöka förstå. Inte heller 

här fanns det någon vuxen som agerade, trots att de visste. Alla sa bara att hon fick skylla sig 

själv och hon fick hela tiden höra att hon skulle bli som sin mamma. Detta fick henne att må 

väldigt dåligt. Det skapade också en stor brist på självförtroende. Hon trodde sig inte kunna 

eller vara värd någonting. I efterhand har hon läst i journalerna som socialtjänsten skrivit och 

hon blev då förvånad över hur lite de verkligen förstått om hur hon mådde och hur hon hade 

det (a.a.).  

 

”Det finns två sätt att reagera på negativa förväntningar. Antingen grips man 

av lust till revansch. Jag ska minsann visa vad jag går för! Eller också tänker 

man att okej, de får väl rätt då. Jag ska visa hur dålig jag kan bli om jag 

verkligen försöker.” (Andersson, 2010, s. 60) 

 

Att socialtjänsten brast i sitt arbete framkom från flera håll. Alling (2010); Andersson (2009); 

Cras (2007); Gustafsson (2006) och Tafvelin (1995) beskrev alla att de vid flera tillfällen haft 

kontakt med socialtjänsten då anmälningar hade gjorts men de fick ändå ingen hjälp. De 

kände sig svikna även av socialtjänsten. Gustafsson (2006) fick vid flera tillfällen uppleva att 

grannar och mammor till kompisar anmält till socialtjänsten om att mamman inte verkade ta 

hand om sitt barn. Socialtjänsten ringde då och frågade mamman om det var så. Hon svarade 

då bara att det var barnet som hade livlig fantasi och hittade på allt och så gjordes inget mer. 

Anmälningarna togs inte på allvar (a.a.). Att pappa körde bil full med sina barn med i bilen 

och att mamma låg i sängen och rökte var andra saker som socialtjänst visste om men inte 

gjorde något åt (Tafvelin, 1995). Det tog till och med fyr i sängen vid ett tillfälle och började 

brinna men ändå kunde ingen sätta ner foten och göra något. Detta har medfört en förlorad 

tilltro till andra människor och inte minst myndigheter. I Tafvelin (1995) beskevs det vidare 

att hon till slut inte tyckte det var någon mening att berätta för någon om hur hon hade det. 

Hon blev slagen hemma men lögner var vardag för henne. ”Ofta kom jag till skolan med ärr 

och blåmärken, som jag givetvis skyllde på annat. Jag vågade inte berätta vad som egentligen 

hade hänt” (Tafvelin, 1995, s. 12). Hon beskrev hur hon vid ett tillfälle blev slagen så illa att 

hon fick uppsöka sjukhus med sina föräldrar. Hon trodde att personalen på sjukhuset 

misstänkte vad som hänt för de frågade en massa konstiga frågor om vad som hade hänt. Men 

även här ljög hon. Hon vågade inte berätta för dem. Hon vågade och ville inte ens berätta för 

vårdpersonalen. Hon såg inte att det heller skulle kunna leda någonstans (a.a.). 

 

”Jag hade aldrig berättat för någon hur det var. Vad skulle det tjäna till? 

Berättade jag blev det väl bara mer stryk. Nej jag kämpa på, ljög och sade att 

jag ramlat i trappan och skurit upp kinden, när pappa i själva verket slagit 

med ett tillhygge” (Tafvelin, 1995, s. 30).  
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Eriksson (2009) berättade att även hon var i kontakt med vårdpersonal vid flera tillfällen. 

Hennes mamma ådrog sig titt som tätt skador när hon var full så de fick åka till sjukhuset. 

Mamma var ofta fortfarande full när de var på sjukhuset men trots det var det ingen som 

frågade barnen om hur de mådde och hur de klarade sin vardag. Det var heller ingen i 

personalen som tog sig tid att sätta sig och berätta om hur det var med mamma. Barnen kände 

sig inte sedda och de vågade inte heller fråga någon för alla såg hela tiden så stressade ut och 

skyndade förbi dem. Det ville inte vara till besvär och vara i vägen. Kontakt med sjukvården 

hade mamma på flera håll. Både inom somatisk- och psykiatrisk vård på grund av både 

sår/brytskador efter fall, när hon tagit överdos av läkemedel och i de perioder hon mådde 

psykiskt dåligt. Överallt upplevde barnen att de blev behandlade på samma sätt med stressad 

personal som inte tog sig tid till dem. Ingen som såg till dem och deras behov (a.a.). 

 

”Var det ingen som brydde sig?  Jag trodde att någon skulle hjälpa oss. Att 

någon, åtminstone någon av alla sjuksköterskor, skulle komma in och säga 

stopp. Stopp såhär kan ni inte ha det! Något måste göras. Men samma dag 

som mamma kom hem förstod jag att ingen orkade, eller hade lust, att säga 

stopp. Alla på sjukhuset tyckte det var okej att jag skulle bo med mamma och 

pappa, som inte ville se att jag snart inte orkade längre” (Eriksson, 2009, s. 

75). 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Till kvalitativa studier hör begrepp som tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet hemma 

(Granheim & Lundman, 2004). Dessa används för att kunna bestämma hur tillförlitlig en 

studie är. Författarna har därför i hela studiens process och formning dessa begrepp i åtanke 

för att höja tillförlitligheten i denna studie ytterligare och det diskuteras fortlöpande under 

metoddiskussionen.  

 

Val av metod - datainsamling 

Studien baseras på en kvalitativ metod med självbiografier. Valet av en kvalitativ metod 

kändes rätt för att på djupet få fram människornas subjektiva upplevelse av en uppväxt med 

alkoholmissbrukande förälder/föräldrar. Detta lyfter då i enlighet med Dahlberg och Segesten 

(2010) fram hur människan består av en kropp och en själ som är en helhet och båda kraven 

behöver tillgodoses för ett ökat välbefinnande och minskat lidande (a.a.). Detta är något som 

en kvantitativ metod hade haft svårt att lyfta fram. En kvantitativ metod innebär att det är det 

objektiva som lyfts fram och fokus ligger mer på samband och skillnader (Bryman, 2011). I 

självbiografier, vilket studien grundas på har människorna själva valt att gå ut med 

informationen om hur deras uppväxt upplevts, därför kändes detta sätt relevant och etiskt rätt. 

Disponibel tid för studien var också begränsad och därför kändes självbiografier som en 

lättillgängligt och relevant informationskälla. Då författarna till denna studie läst sju böcker 

under denna begränsade tid, var det av stor vikt att stanna upp i läsandet och skriva ner de 

meningsbärande enheterna. Detta kunde ibland innebära att samma stycke fick läsas om igen 

efter att en meningsbärande enhet skrivits ner. Detta tog en del tid men skapade en större 

förståelse för innebörden av texten. 

 

Att författarna till denna studie inte valde att använda intervjuer beror till stor del på att 

erfarenheten av intervjuteknik ansågs mycket begränsad. Ingen av författarna kände sig heller 

bekväm med att söka upp personer i omgivningen som vuxit upp under dessa förhållanden. 
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Det kan vara ett känsligt ämne, och svåra frågor som behöver ställas hade då kanske undviks, 

vilket lett till att ett felaktigt och icke trovärdigt resultat tagit form. Anledningen till att 

författarna inte valde vetenskapliga artiklar för studien berodde på att de flesta studier är 

skrivna på andra språk än svenska vilket kunde lett till feltolkningar, vilket i sin tur hade 

påverkat studiens resultat. 

 

Val av självbiografier 

Att ha ett stort intresse för studiens syfte är självklart viktigt, men kan bli något negativt om 

författarna väljer ut fler böcker än vad som hinner analyseras. Författarna kan då bli stressade, 

vilket kan minska kvaliteten på innehållet i resultatet. Detta gjorde att sju böcker kändes 

rimliga till studiens preliminära tidsplan och författarna upplevde sig inte stressade under 

studiens gång, utan följde hela tiden sin tidsplan. Biografierna som valdes ut skulle vara 

skrivna av vuxna, som upplevt en barndom med alkoholmissbrukande föräldrar här i Sverige. 

Böckerna är skrivna på svenska, vilket gjorde att missförstånd i språket kunde undvikas. 

Endast svenska biografier valdes vilket ökar överförbarheten till svenska förhållanden. 

Överförbarheten handlar just om hur studiens resultat går att föra över till andra sammanhang. 

I studien utgick författarna dock ifrån att varje individ är unik och resultatet kommer därmed 

tyvärr inte vara överförbart till alla människor som är i denna situation, men genom att 

återkommande fakta hittats framträder gemensamma upplevelser om hur dessa barn på bästa 

sätt får den hjälp de behöver (Granheim & Lundman, 2004). Två av böckerna är skriva 1995 

respektive 1996 och resterande fem böcker är från 2006 och framåt. Det är något författarna 

tog i beaktning då böckerna valdes ut. Att tidsaspekten skulle ha påverkan på hur barnen 

upplever sin uppväxt motbevisades efter biografierna lästs då upplevelserna i samtliga böcker 

visade sig vara likvärdiga. Den subjektiva upplevelsen i ett längre tidsperspektiv hos dessa 

barn har alltså inte förändras. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att självbiografier är 

väldigt användbara i detta syfte då de är en noggrann beskrivning av dessa personers liv, 

vilket ger författarna till studien en bredare bild av personernas upplevelser. 

 

För sökningarna av självbiografier i LIBRIS och bibliotekskatalogen togs hjälp av en 

bibliotekarie vilket gav oss en stor fördel med val av relevanta sökord, och då även ett 

tillräckligt stort urval med självbiografier. Bibliotekarier har expertkompetens på sådana här 

sökningar och det kändes tryggt att få den hjälpen. Hade författarna istället valt att göra 

sökningarna av självbiografier på egen hand kunde detta istället ha lett till att andra 

självbiografier valts ut. Dessa kanske inte hade varit lika relevanta till studiens syfte och 

därmed bidragit till ett annat redovisat resultat. Sökordens träffar begränsades först genom 

inklusionskriterierna och sedan ytterligare genom exklusionskriterierna. Författarna 

diskuterade om ytterligare begränsningar skulle göras, såsom genom barnens ålder eller 

böckernas publiceringsår, men kom överens om att sammanfattningarna till samtliga 

självbiografier skulle läsas. Detta för att undvika att viktiga böcker med hög kvalitet för syftet 

sorterades bort. Bortfallet som uppstod av resterande träffar exkluderades därför att dessa inte 

tydligt passade in på studiens syfte. Av det stora antalet träffar kunde även flera av träffarna 

vara samma bok men i olika utformning, så som ljudbok och e-bok. Bortfallet kan påverka 

studiens resultat. Dock anser författarna att böckernas sammanfattningar är noggrant lästa och 

därför är självbiografierna i sin tur också noggrant utvalda till att svara an på studiens syfte. 

Detta ökar studiens trovärdigt. Att studien har ett tillräckligt stort underlag ökar också dess 

trovärdighet (Kvale & Brinkman, 2009). Trovärdigheten i en studie visar på hur sannolika 

resultaten som forskarna fått fram är. För att ytterligare öka trovärdigheten i denna studie 

visar författarna ett utförligt resultat och flertal citat. Då ett noggrant urval och en väl 

redovisad metod för denna studie är gjord, ökar också pålitligheten, och andra forskare vid ett 
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annat tillfälle skall kunna få fram samma material som använts till denna studie. Ett resultat 

som inte skiljer sig från detta redovisade resultatet ska därmed kunna redovisas igen (a.a.). 

 

Något som alltid bör tas i beaktning vid studier är bias, alltså systematiska fel som kan ha 

påverkat studiens resultat. Något som denna studies författare tänkte mycket på är att 

författarna till självbiografierna är vuxna när de skriver sina berättelser om sin barndom och 

endast hade sitt minne att förlita sig på. Detta med undantag från en författare som har kvar 

massor av dagboksanteckningar om hur hennes dagar såg ut. Minnen kan förändras över tid 

och minnet på författarna till självbiografierna kan alltså ha ändrats från deras barndom till 

vuxenliv och kan därför påverka denna studies resultat. Detta har förhoppningsvis inte skett 

då samtliga sju biografier ger väldigt lika berättelser om hur det är att som barn växa upp med 

alkoholmissbrukande föräldrar. 

 

Förförståelsen 

Tillförlitligheten går lite hand i hand med trovärdigheten och forskarna i denna studie är noga 

med att redovisa alla steg i metoden och att reflektera över sin förförståelse för att få ett så 

trovärdigt och pålitligt resultat som möjligt. Att författarna reflekterar kring förförståelsen är 

extra viktigt då en av författarna har egna erfarenheter om ämnet, som därmed kan påverka 

resultatet genom att vissa saker förväntas. Att författarna läste böckerna var för sig bidrog till 

att inte påverka varandras tankesätt och tolkningar, och det ökar därmed studiens trovärdighet. 

Hade författarna läst böckerna tillsammans kunde det istället bidragit till att viktig 

information i biografierna gått förlorad då uppmärksamheten lagts på samma meningar. Att 

sedan efter att var för sig funnit likheter och skillnader från biografierna, sammanställa 

resultatet tillsammans, gör att vi kunde knyta ihop ett resultat med god tillförlitlighet. Om 

andra forskare läser samma biografier som författarna till denna studie skulle troligen ett 

liknande resultat påvisas (Bryman, 2011).  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar tydligt på att dessa barn lever under hemska hemförhållanden där rädsla, 

ovisshet och otrygghet är en del av vardagen. Men det tar inte slut där, utan även samhället 

brister och gång på gång blir dessa barn svikna genom att ingen ser eller hör dem. Dessa barn 

behöver tidigt fångas upp för att de ska kunna hjälpas till att istället få känna trygghet och 

välbefinnande i sin vardag.  

 

Stöd från familj och allmänhet 

Att ha en nykter förälder då den andra föräldern i familjen drack upplever barnen i denna 

studie vara en oerhörd hjälp för att klara av vardagen. En studie av Haugland (2005) visar på 

att barn som har en förälder nykter när den andra föräldern dricker, får stort stöd av att den 

nyktra föräldern kan hålla samman familjen trots partnerns missbruk, och även barnets behov 

av kärlek och omtanke kan tillgodoses (a.a.). Detta bör därför ses som ett hjälpmedel till att 

förbättra familjens hälsa och välbefinnande. Den nyktra föräldern kan exempelvis få 

stödsamtal, både enskilt men också i grupp. Ibland kan det vara skönt att få träffa och 

ventilera saker med andra personer som befinner sig i en liknande situation. Hjälp att orka kan 

fås av vetskapen att man inte är ensam. Att sedan följa upp dessa stödsamtal för att se att 

familjens situation går åt rätt håll är också en viktig del. Föräldern behöver även få kunskap 

om hur denne på ett bra sätt skall kunna samtala med sina barn, vilket är viktigt. Att barnen 

vågar öppna sig och prata med den nyktra föräldern och känna att denne alltid finns där, kan 

göra barnen tryggare och gör även att de i sin tur får lättare att hantera den situationen de 

befinner sig i. Det kan i enlighet med Dahlberg och Segesten (2010) få dem att uppleva ett 

välbefinnande trots sitt lidande. Eftersom hela familjen är i stort behov av stöd och hjälp om 
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en familjemedlem missbrukar, är det ju också viktigt att hela familjen får hjälp. Är båda 

föräldrarna missbrukare blir behovet ännu större. Dessa människor är ofta inte starka nog att 

ta tag i sitt liv själva och från början söka hjälpen även om de säkert många gånger vill. 

Hjälpen behöver då istället komma till dem. Det behövs fler som arbetar just med att hjälpa 

alkoholmissbrukare både från vårdens sida och från socialtjänst. Det skulle kunna finnas 

någon form av daglig verksamhet för människor i missbruk. Någon som hämtar dem på 

morgonen och tar dem till ”arbetet”, ställer krav på dem och ger dem uppskattning tillbaka. 

Detta ger en meningsfull tillvaro som kan hjälpa dem att hålla sig borta från alkoholen. Detta 

skulle i sin tur även gynna barnen. De skulle inte känna sig så utanför och annorlunda i skolan 

för deras föräldrar går också till ”arbetet” på morgonen. Det skulle ge fastare rutiner och en 

tryggare tillvaro även för dem att veta att någon brydde sig och tog hand om deras föräldrar.  

Detta ämne behöver belysas även för allmänheten. Barn som växer upp med 

alkoholmissbrukande föräldrar finns överallt. Att det tas upp och blir ett större ämne även 

bland allmänheten kan också hjälpa barnen. Många gånger kanske någon misstänker något i 

affären, på fritidsgården, på stan eller som förälder till barnens kompisar. Men många gånger 

vet ingen vad de ska göra och hur de ska gå till väga, och de gör därför inget alls. Kunskap 

leder till trygghet i att agera. Att även öka allmänhetens kunskap genom att prata på 

föräldraträffar i skolan kan leda till att fler barn får en dräglig tillvaro.  

Stöd från skolan 

I resultatet beskrivs att barnen upplever sig skuldbelagda för förälderns drickande och att de 

inte får den kärlek som barn av tar för given att deras föräldrar känner, även om föräldrarna 

inte säger eller visar det. Studierna av Eiden, Colder, Edwards och Leonard (2009) och Peleg-

Oren, Rahav och Teichman (2008) visar att barnen upplever att kärleken från föräldrarna är 

väldigt bristfällig vilket är något som är svårt att förstå när man bara är ett litet barn. Detta 

leder därmed till att barnen får svårt att visa empati gentemot sina skolkamrater om dessa 

exempelvis slår sig (a.a.). Att fånga upp dessa barn under ett tidigt skede och få dem att känna 

sig älskade är därför viktigt.  Genom att utbilda skolpersonal att se tecknen på att barnets 

dåliga hemförhållande är därför viktigt. De kan då se till att barnet får den hjälp de har rätt till 

för att må bra, utvecklas och känna välbefinnande. Tecken kan exempelvis redovisas i denna 

studie genom att dessa barn söker mer uppmärksamhet från fröken än andra barn i klassen, 

eller att barnen i tonåren skolkar mycket. Istället för att då som lärare tro att barnet bara inte är 

intresserad av skolan, så kan läraren försöka gå på djupet med barnets skolkning för att se om 

det finns bakomliggande orsak som gör att barnet uppvisar dessa beteenden. Genom att 

lärarna uppmärksammar problemen och försöker gå till botten med dem, kan de inte bara 

hjälpa barnet till ökat välbefinnande, utan även till att lyckas bättre i skolan. Det kan i sin tur 

underlätta för dem längre fram i livet att komma in på vidareutbildningar de vill och sedan få 

de jobb som de verkligen vill ha. Andra beteende som framkom i denna studies resultat var att 

barnen har koncentrationssvårigheter som till stor del beror på oron för familjen och det tunga 

ansvaret i hemmet. I en studie av Peleg-Oren, Rahav och Teichman (2008) redovisas barnens 

koncentrationssvårigheter och andra orosmoment som får barnet att hamna efter i 

utvecklingen. Istället för att prioritera skolan tvingas barnen att bli vuxna i förtid genom att de 

får ta hand om sin familj och hemmet (a.a.). Här ses en skillnad då tjejer i större grad än killar 

tar ett stort ansvar genom att ta på sig föräldrarollen åt syskon och föräldrar redovisas i flera 

studier (Kelley, French, Bountress, Keefe, Schroeder, Steer, Fals- Stewart & Gumienny, 

2007; Burnett, Jones, Bliwise & Thomson Ross, 2006).  

 

Skolan måste kunna ge barnen trygghet och ge dem chansen att få vara barn på riktigt. 

Skolans personal kan enligt Lambie och Sias (2005) göra skolan trygg genom att exempelvis 

vara lyhörda och ha ögon och öron öppna för att se till att ingen mobbning sker (a.a.). 
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Exempel på åtgärder för stoppa mobbning är att låta barnen samtala om vad mobbning 

innebär och vad det kan leda till. Att se filmer om mobbning där det gått riktigt illa och 

mobbingen lett till att något barn har skadat sig allvarligt, eller kanske till och med tagit sitt 

liv. Dessa filmer väcker ofta väldigt starka känslor hos barn och får barnen och även lärare att 

tänka till en extra gång. Att även anordna stödgrupper bör för dessa barn vara en självklarhet, 

och något varje skola bör efterstäva. Skolpersonalen kan även få tillgång till utbildningar som 

rör barn i speciella familjeförhållanden (Socialstyrelsen, 2007). Skolverket har en 

fortbildningssatsning riktad just mot elevhälsan och till barn som har svåra hemförhållanden. 

Även socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterial till lärare och annan personal på 

skolorna (a.a.). Detta är lämpliga lösningar som verkligen kan hjälpa dessa barn och minska 

deras lidande. I enlighet med Dahlberg och Segesten (2010) se till att barnen får en mening 

och sammanhang i skolan uppnås ett ökat välbefinnande, samtidigt som lidandet av barnens 

hemska hemförhållanden lindras. Skolan måste kunna vara en fristad för alla där de kan få 

lära, leka och skratta tillsammans. 

 

Stöd från vården 

Att barn till alkoholmissbrukare är rädda och alltid på sin vakt för att de inte vet vad som 

väntar dem, är något som sjuksköterskan måste ta i beaktning vid sitt bemötande av dessa 

barn. Det är viktigt att se barnen på den nivå de befinner sig i vårdsituationer och kunna få 

dem att våga berätta om sina känslor och dåliga hemförhållanden. Att vara lugn, vänlig och 

verkligen lyssna kan vara några sätt för att få barnen att öppna sig. Då många av dessa barn 

utsätts för våld i hemmet, är de ofta rädda för att säga något alls. Våld i hemmet belyses av 

Sher, Oquendo, Conason, Brent, Grunebaum, Zalsman, Burke och Mann (2005) där de 

missbrukande föräldrarna och deras partners använder hårda bestraffningar på barnen trots att 

barnen oftast inte gör något fel, mer än att de råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle 

(a.a.). Att vårdpersonalen inte blint tror på föräldrarnas historia om att barnet ramlat i trappan 

eller skurit sig på en kniv när de skulle äta är viktigt och en skyldighet för att hjälpa dessa 

barn. För att kunna ställa ”rätt” frågor bör sjuksköterskor utbildas mer i att bemöta barn både 

som patienter och som anhöriga. Detta för att barn är barn och inte små vuxna och därmed 

tänker på ett annorlunda sätt än vuxna. Att sjuksköterskan har en skyldighet att hela tiden 

hålla sig uppdaterad på lagar och följa dem är något som bör tas på största allvar, då detta kan 

bli skillnaden mellan välbefinnande och lidande för barn som lever under ständig rädsla.  

Sjuksköterskan kan och ska hjälpa dessa barn genom att redan vid första misstanke anmäla 

detta till socialtjänsten. Att anmäla om barnet nu faktiskt inte utsätts för någon form av 

misshandel i hemmet kan dock innebära att familjen får dålig tilltro till vården och därför i 

fortsättningen kommer att undvika att uppsöka den. Men detta är en risk all vårdpersonal får 

vara beredd att ta för barnets säkerhet. I denna studies resultat framkom också tydligt hur 

barnen upplevde att kontakten med vård och socialtjänst var något negativt. Barnens behov av 

stöd och information om vad som hände dem och deras föräldrar tillgodosågs inte och 

skapade då både ett vårdlidande och ett livslidande. Detta trots att Dahlberg och Segesten 

(2010) tar upp vikten av att skapa en jag till du relation med både patienter och anhöriga för 

att på så sätt öka välbefinnandet (a.a.). Sjuksköterskans kontakt, eller brist på kontakt med 

barnen i denna studies resultat är något som inte var väntat att få fram med bakgrund till den 

förförståelse författarna hade. Att barnen upplevde att de blev ignorerade och ingen tog sig tid 

för dem, gjorde också att de inte vågar prata med sjuksköterskan om känslor och hur de mår. 

Sjuksköterskor får ändå under hela sin utbildning lära sig att vårda utifrån patientperspektivet. 

De lär sig även hur viktigt det är att se patienternas närstående. Alla familjemedlemmar är 

delar i ett system som bildar en helhet, och att tillgodose även anhörigas behov tillhör också 

yrkesrollen. Sjuksköterskor bör därför ge barnet tydlig och lättförståelig information om vad 

det är som händer dem eller deras föräldrar. 
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”Att föra barn på tal” är det dokument som anger riktlinjer för hur dessa barn ska 

uppmärksammas. Detta arbetssätt handlar dock mest om att sjuksköterskan ska anmäla till 

socialtjänst vid misstanke om att ett barn far illa och att de i sin tur ska vidta åtgärder. Detta är 

bra men skulle kunna utvecklas vidare. Barnen behöver ju inte bara skickas vidare utan 

behöver stöttningen redan i den situation de befinner sig. Att vara på sjukhus oavsett 

anledning och oavsett om man är barn eller vuxen kan vara skrämmande och sjuksköterskan 

behöver kunna ge trygghet och stöd. För att arbeta mer med att identifiera barn med dåliga 

hemförhållanden skulle en form av checklista med frågor och poängsystem arbetas fram, som 

rör barnens hemförhållande. Vid ett visst antal poäng betyder det att barnen är i riskzon. Ett 

system likt senior alert som finns utarbetat för äldre människor för att ta reda på om de 

exempelvis har risk för undernäring. En sådan checklista skulle utformas av en expert på barn 

som kan hur frågor bäst ställs för att få barnen att öppna sig och våga berätta. Med det som 

grund kan sjuksköterskan sedan anmäla till socialtjänst. Finns det som riktlinje så måste alla 

använda sig av det och fler barn skulle bli uppmärksammade. Tyvärr är det nog idag så att 

många ser, men väljer att inte se, för att det är besvärligt eller för att de inte vet hur de ska 

göra, trots att det finns lagstadgat att sjuksköterskan måste anmäla vid misstanke.  

 

Slutsats  

Studiens resultat kan tydligt besvara syftet. Återkommande kategorier från självbiografierna 

med barnens upplevelser kunde forma ett trovärdigt resultat. Författarna får tydligt fram hur 

barnen upplevde sin uppväxt och sina känslor gentemot både föräldrar, skolan, kompisar och 

andra vuxna i deras omgivning. Det framkommer också tydligt hur sjuksköterskan kan brista i 

sin roll att göra hela familjen delaktig i omvårdnadsprocessen och att ge stöd och information 

till barnen som anhöriga. De brister även i att skapa den trygghet som alla som drabbas av 

sjukdom behöver. Denna studie är därför av största vikt då författarna och förhoppningsvis 

andra som läser studien på ett bättre sätt nu skall kunna bemöta dessa barn på alla nivåer i 

samhället. Slutsatsen av studien är att fler och större insatser behöver göras för att dessa barn 

ska få en drägligare uppväxt. En ännu större samverkan mellan hälso- och sjukvård, 

socialstyrelse, kommuner och landsting är av största vikt för att dessa barn ska bli hjälpta och 

för att förebygga att fler barn hamnar i samma situation. Arbetssätt som liknar ”Att föra barn 

på tal” behöver utvecklas vidare och det är ett arbetssätt som kanske skulle användas på fler 

håll än inom hälso- och sjukvården. Det behövs ännu mer utbildning för sjukvårdspersonal 

om hur viktigt detta faktiskt är. Det behövs också stort arbete kring hur man ska få vuxna i 

barnens närhet att visa större förståelse och empati och få dem att agera för att hjälpa barnen 

till en bättre tillvaro där de kan känna välbefinnande som andra barn. Många ser, men många 

väljer att ändå inte se. 

 

Vidare forskning 

Författarna till denna studie lade inte enbart fokus på hur barn till alkoholmissbrukande 

föräldrar upplevde sitt möte med sjuksköterskan utan på barnens upplevelser av sin uppväxt i 

stort. Det kan därför vara bra att med vidare forskning som ytterligare tar fram information 

om hur barnen upplever just möten med hälso-och sjukvården. Vad som upplevs som negativt 

men också vad som upplevs som positivt, för att framtida sjuksköterskor skall kunna göra sitt 

yttersta för att undvika lidande och öka välbefinnandet hos alla våra patienter och deras 

anhöriga, inte minst för barnen. Detta för att uppnå hälsa som är vårdandets största mål. 
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Bilaga 1. Databassökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 

Libris 2013-10-08 Alkoholmissbruk 851  

  +Barn 112  

  +föräldrar 49 1 

     

Libris 2013-10-07 Barn till 

alkoholister 

130  

  +Biografi och 

Genealogi 

26 2 

     

     

Libris 2013-10-07 Barn till 

alkoholister 

130  

  +Självbiografisk 5 1 

     

Libris 2013-10-08 Barn till 

missbrukare 

93  

  +Sverige 38 1 

     

Libris 2013-10-08 Barnmisshandel 735  

  +Sverige 116 1 

     

Linneuniversitetets 

Bibliotekskatalog 

2013-10-07 Barn   

  +Alkoholister 37 1 
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Bilaga 2. Översikt av Självbiografier 

 

Författare: 

Titel: 

Publiceringsår: 

Metod Sammanfattning 

Morgan Alling 

 

Kriget är slut 

 

2010 

 

 

Självbiografi Morgans uppväxt tillsammans 

med sin yngre broder präglades 

av en alkoholiserad mor. Där 

upplevelsen av att alkoholen 

var ständigt förekommande i 

vardagen tillsammans med 

våldsamma situationer. 

Mamman som inte längre 

kunde ta hand om sina söner 

blev inlagd på behandlingshem 

och detta ledde i sin tur till att 

Morgan hamnade på barnhem 

och sedan ett flertal olika 

fosterfamiljer. Med ständiga 

löften från mammans sida att 

hon skulle hämta hem sina 

söner. Löften som aldrig 

uppfylldes. 

Jessica Andersson 

 

Medförfattare: Lena 

Katarina Swanberg 

 

När kalla nätter plågar mig 

med minnen om hur det var 

 

2009 

Självbiografi Jessica och hennes syskon 

växte upp med en 

alkoholmissbrukande mamma 

och flertalet ”extrapappor” som 

ofta var väldigt våldsamma 

både mot hennes mamma och 

mot Jessica och hennes syskon. 

Att Jessica och hennes syskon 

sedan traumatiskt säras på för 

att hamna i olika fosterhem är 

ett starkt minne som satt sina 

spår. Glädje och sorg men även 

upplevelsen av otrygghet i en 

uppväxt med dessa 

familjeförhållanden beskrivs på 

ett starkt och tydligt sätt. 
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Bengt-Åke och Agneta 

Cras 

 

Otryggare kan ingen vara 

 

2007 

Självbiografi Bengt Åke och Agneta växer 

tillsammans med sin lillebror 

upp med en 

alkoholmissbrukande mamma 

och frånvarande pappor där 

barnen tvingas bli vuxna i 

förtid och ta hand både sig 

själva och sin mamma i allt 

som rör ett hem där bland annat 

matlagning, tvättning och 

städning hör till. Barnen 

upplever otrygghet där ingen 

dag är den andre lik. 

Våldsamma män där slag delas 

ut till både mamman och 

barnen tillhör vardagen. Andra 

återkommande upplevelser om 

barnens vardag var mobbning 

och att inte få någon mat om 

barnen inte snattade och försåg 

sig själva. 

Therese Eriksson 

 

Vi har ju hemligheter i den 

här familjen 

 

2009 

 

Självbiografi Therese växer först upp i en 

”normal” familj. Hon märker 

dock i 10-årsåldern att hennes 

mamma inte är som alla andra 

mammor. Hennes mamma är 

nämligen alkoholist. Therese 

berättelse utgår från hennes 

dagboksanteckningar och 

upplevelser om bland annat 

rädsla. Både över vad det är 

som händer hennes mamma 

och bristen från vårdens sida, 

att ingen ser henne eller ger 

henne information och stöd för 

att klara av att leva med sin 

alkoholiserade mamma. 
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Sandra Gustafsson 

 

Maskrosungen 

 

2006 

Självbiografi Sandras uppväxt med sin 

alkoholmissbrukande mamma 

präglas av att mamman säljer 

Sandras saker för att finansera 

alkoholmissbruket. Sandra får 

ta ett stort ansvar både för sig 

själv och sin mamma och hålla 

hemmet rent och snyggt, då 

mamman inte klarar av det. 

Sandra försöker att få mat 

genom att gå hem till sina 

kompisar och äta, då mammans 

pengar går till alkohol.  

Maria Tafvelin 

 

Ska jag våga berätta 

 

1995 

Självbiografi Maria och hennes syskon får en 

tragisk uppväxt med två 

alkoholiserade föräldrar. Att 

nästan varje dag bli slagen av 

sina föräldrar trots att barnen 

ingenting gjort var vanligt 

förekommande för Maria. 

Barnen fick agera föräldrar 

genom att sköta allt som skall 

skötas i ett hem men även att ta 

ett tungt ansvar för att bland 

annat se till att föräldrarnas 

hygien sköttes. Att ha mat på 

bordet var en lyx då föräldrarna 

ansåg att alkoholen och deras 

fyllor var det viktigaste. 

Petra Östergren 

 

Att komma till ro med det 

allra värsta 

 

1996 

 

Självbiografi Petra växer upp med en 

alkoholmissbrukande mamma 

och tvingas därmed in i 

vuxenlivet redan som ett litet 

barn. Att kämpa för överlevnad 

för sig själv och för sin mamma 

genom att skaffa fram mat när 

inga pengar fanns var inte lätt. 

Löften hölls aldrig och Petra 

kände sig övergiven och otrygg 

samtidigt som hon upplevde en 

stark kärlek från sin mamma.  
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Bilaga 3. Översikt av Dataanalys 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Att vara barn i en 

alkoholistfamilj 

innebär att inte få 

en ”normal” 

uppväxt. Att växa 

upp med 

alkoholiserade 

föräldrar innebär 

att gå miste om 

mycket som barn 

till icke 

alkoholiserade 

föräldrar får i 

större 

utsträckning - 

trygghet framför 

allt… 

Känslan av 

otrygghet och 

att inte ha det 

som andra barn. 

Att frångå det 

”normala” 

Utanförskap Upplevelsen av 

att känna sig 

annorlunda 

Hur jag de första 

åren gråter, men 

senare förstår att 

det är lönlöst att 

försöka väcka 

henne. Tyst och 

stilla tar jag av 

henne 

glasögonen, 

lägger en filt över 

henne och går 

och lägger mig… 

Gråta hjälper 

inte. Måste själv 

ta ansvar för 

mig och min 

mamma.   

Det betungande 

ansvaret 

Att som barn 

agera förälder 

Upplevelsen av 

att bli vuxen i 

förtid 
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Hon såg 

vinfläckar som 

liknade blod och 

en kökskniv i 

Mammas och 

Pappas säng, 

trasiga blommor i 

drivor på golven 

och sönderklippta 

kläder utspridda 

överallt… 

Vilken 

skräckinjagande 

syn som helst 

kunde vänta 

barnen vid 

hemkomst.  

Våld i nära 

relationer 

Rädd för att 

aldrig veta hur 

dagen skall bli 

Upplevelsen av 

att leva med 

rädsla och 

ovisshet 

Ny dag. Nya 

löften hon inte 

kunde hålla fast 

hon nog gärna 

ville. Löften som 

jag så gärna ville 

tro på… 

Sviken och 

kände sig älskad 

och oälskad på 

samma gång. 

Blandade 

känslor 

Kärlek och Hat Upplevelsen av 

känslor inom 

familjen 

Var det ingen 

som brydde sig?  

Jag trodde att 

någon skulle 

hjälpa oss. Att 

någon, 

åtminstone någon 

av alla 

sjuksköterskor, 

skulle komma in 

och säga stopp. 

Stopp så här kan 

ni inte ha det! 

Något måste 

göras. Men 

samma dag som 

mamma kom hem 

förstod jag att 

ingen orkade, 

eller hade lust, att 

säga stopp… 

Bristen på visad 

förståelse och 

stöd från 

sjuksköterskans 

sida gällande 

närstående. 

Även från 

socialtjänst och 

andra vuxna. 

Samhällets 

insatser 

gällande barn i 

missbrukande 

familjer 

Uppgivenhet 

gentemot 

samhället 

Upplevelsen av 

att samhället 

sviker 

 

 


