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Sammanfattning    

Efter verksamhetsförlagd utbildning har författarna till studien uppmärksammat att det finns 

en brist hos vårdpersonal att uppmärksamma barn till alkoholmissbrukande föräldrar. Tidigare 

studier och rapporter från bland annat Socialstyrelsen stödjer att det finns brister i att 

uppmärksamma dessa barn. Tidigare studier visar även på att barn som växer upp i ett hem 

där ett alkoholmissbruk föreligger löper ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa.  I Sverige 

beräknas 20 procent av alla barn leva i ett hem där det förekommer ett riskbruk av alkohol hos 

någon av föräldrarna. På grund av detta är studiens syfte att belysa vuxna personers 

upplevelser av att som barn ha växt upp i ett hem där alkoholmissbruk har förekommit. För att 

svara an mot studiens syfte och för att få fram människors upplevelser har biografier valts att 

analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Biografierna är skrivna av vuxna personer 

som har växt upp i ett hem där minst en av föräldrarna missbrukat alkohol. Efter analysen 

framkom att författarna till biografierna upplevde sig blivit försummade som barn, och att de 

kände sig otrygga. Författarna till biografierna upplevde även att de använde sig av olika 

strategier för att kunna hantera vardagen. Genom att sjuksköterskan får kunskap om hur 

vuxna personer har upplevt det att växa upp i ett hem där det förekommit ett alkoholmissbruk 

kommer förhoppningsvis sjuksköterskan lättare kunna uppmärksamma dessa barn för att 

förebygga psykisk ohälsa. Efter diskussion utifrån resultatet kom författarna till studien fram 

till att mer forskning bör göras inom ämnet för att förebygga psykisk ohälsa.  

 

 

 

Nyckelord: Barn till alkoholmissbrukare, närstående, upplevelser, biografi, lidande, livsvärld. 
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INLEDNING 
 

 
Önskelista till tomten 

 

1. Mamma och pappa nyktra på julafton. 

2. Lite julmat, sådant där som andra äter på julen. 

3. En målarbok eller en annan liten leksak. 

 

Maria 9 år. 

Ps. Om det blev för många saker, så stryk det sista, det är inte så viktigt. 

(Tafvelin, 1995, s. 23). 

 

Maria är inte ensam om dessa önskningar. Allt fler rapporter redovisar att barn far illa och inte 

uppmärksammas i Sverige.  En nationell folkhälsoenkät visar på att 20 procent av alla barn i 

Sverige lever i ett hem där det förekommer ett riskbruk av alkohol hos någon av föräldrarna. 

När en förälder missbrukar alkohol är detta ofta en orsak till att barn far illa då missbruket 

leder till att föräldern inte kan möta barnets behov. Många av barnen kan dessutom få bevittna 

våld i hemmet, både mellan föräldrarna, och kan även själva bli utsatta för övergrepp. Barn 

som har växt upp i ett hem med en alkoholmissbrukande förälder drabbas ofta av psykisk 

ohälsa, vilket många gånger leder till att barnen blir i behov av barn- och ungdomspsykiatrisk 

vård. Efter verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård har vi uppmärksammat att 

barn till alkoholmissbrukande föräldrar ofta glöms bort utav vårdpersonalen, eftersom det är 

den alkoholmissbrukande föräldern som är patient och är i fokus för vården. Dessutom har vi 

erfarit att det inom vården råder en brist på kunskap om hur det är att växa upp i ett hem där 

alkoholmissbruk förekommer. Oavsett om sjuksköterskan arbetar inom den psykiatriska eller 

den somatiska vården kommer sjuksköterskan förr eller senare att möta människor med 

alkoholproblematik. Då många av personer med alkoholproblematik har familj är det viktigt 

att barnen uppmärksammas och får den hjälp de kan vara i behov av. Vi vill med studien 

belysa vuxna personers upplevelser av att ha växt upp i ett hem där minst en förälder haft ett 

alkoholmissbruk. Detta för att få kunskaper om hur ett barn kan uppleva  hur det är att växa 

upp i ett hem där alkoholmissbruk förekommer. Om inte barnen till missbrukande föräldrar 

uppmärksammas finns risk att de utvecklar en psykisk ohälsa.  

 

 

BAKGRUND 
 

 

I studien benämns olika begrepp gällande intag av alkohol. När intaget av alkohol överskrider 

en viss gräns finns det en stor risk för kroppslig skada, detta benämns som ett riskbruk av 

alkohol. Enligt nationalencyklopedin har gränsnivåerna för vad som anses vara ett måttligt 

intag av alkohol och ett riskbruk varierat under årens lopp (Ne, 2010). Enligt Ottosson och 

Ottosson  (2007) är ett riskbruk ett förstadium till alkoholism. Ett alkoholmissbruk innebär att 

en person konsumerar alkohol på ett icke tillfälligt sätt, som vållar skada sett från både en 

medicinsk och social synpunkt (Ne, 2010; Ottosson & Ottosson, 2007). Bland annat kan 

arbete, fritidsaktivitet, eventuella barn och hushåll bli lidande och försummas av 

alkoholmissbrukaren (Ottosson & Ottosson, 2007). Enligt Ottosson och Ottosson kan ett 

alkoholmissbruk leda till ett beroende av alkohol. Med ett beroende menar Ottosson och 

Ottosson att bruket av alkohol inte är under kontroll utan prioriteras över allt annat i vardagen. 

Brukaren av alkohol tillbringar sin tid till att tänka på alkohol och att fundera över hur han 
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eller hon ska få tag på drogen. I detta tillstånd ger alkohol ett psykiskt beroende, men även ett 

fysiskt beroende. Det psykiska beroendet visar sig genom att brukaren har ett ständigt sug 

efter alkohol och det fysiska beroendet visar sig genom att brukaren får en ökad tolerans för 

drogen, och även abstinens symtom i form av obehagliga symtom så som exempelvis 

skakningar och svettningar. Detta tillstånd kallas för alkoholism (Ottosson & Ottosson, 2007). 

Alkoholism finns med i det officiella diagnossystemet ICD-10 (Cullberg, 2005).  

 

 

Barn till alkoholmissbrukande föräldrar 
 

Enligt en rapport gällande individ- och familjeomsorg från Socialstyrelsen (2009b) har 

anmälningar om att barn far illa ökat de senaste åren. En uppväxt med trygga och kärleksfulla 

föräldrar är något som barn och unga behöver, någon som kan se och möta deras behov. Detta 

är dock inte någon självklarhet för alla barn. Det finns barn som växer upp med föräldrar som 

saknar förmågan att kunna ge dem den trygghet och omsorg de behöver. Missbruk eller 

beroende av alkohol hos föräldrar är en orsak till bristande förmåga att kunna tillfredsställa 

sina barns behov. De missbrukande föräldrarna har svårt för att se barnets behov, vilket leder 

till oro hos barnet och att ett stort ansvar läggs på barnet. Bristande omsorg kan hos barnet 

resultera i ohälsa med onödigt lidande (Socialstyrelsen, 2009a). Lidande beskriver Wiklund 

(2003) som den plåga en individ kan uppleva då det finns risk att hans eller hennes helhet 

hotas eller håller på att skingras. Alltså föreligger lidande när kränkning, hot eller förlust av 

människans själv, i någon form, förekommer. Wiklund beskriver lidandet som en inre process 

som vidrör hela människan och som påverkar människans egen upplevelse av sig själv i 

världen. Lidandet kan resultera i att människan upplever skuldkänslor och en känsla av att hon 

eller han mister kontrollen. I många fall leder lidandet till att individen sluter sig inom sig 

själv och blir tyst. Enligt Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm och Matilainen 

(1995) är lidande och hälsa i ständig relation till varandra. Beroende på hur situationen ser ut 

upplever människan olika grader av hälsa och lidande. Eriksson (1989) menar att hälsa är en 

helhet bestående av kropp, själ och ande. Eriksson presenterar WHOs definition på hälsa, där 

hälsa ses som ett tillstånd av välbefinnande, både fysiskt, psykiskt, men även socialt, och att 

hälsa inte enbart ses som frånvaro av sjukdom. Eriksson beskriver att ohälsa förekommer då 

det finns hinder inom människan, i dess värld och/eller i relation sinsemellan, som människan 

inte klarar av att behärska (Eriksson, 1989). 

 

Ett alkoholmissbruk berör inte bara brukaren utan påverkar även personer i dennes 

omgivning. Många gånger uppmärksammas endast den missbrukande personens problem och 

livskvalité medan dennes barn ofta glöms bort och uppmärksammas inte (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2008). Enligt den Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som 

genomfördes mellan 2004 och 2007, lever omkring 20 % av alla svenska barn i hem där det 

förekommer ett riskbruk av alkohol, hos någon av föräldrarna (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). En rapport från socialstyrelsen visar också att cirka 1,2 % av barn i åldern 0-17 år, i 

Sverige, hade minst en förälder som hade vårdats inom den slutna vården under perioden 

2000 till 2004, på grund av en missbruksdiagnos (Socialstyrelsen, 2007). Folkhälsoinstitutet 

anger att den vanligaste anledningen till att barn omhändertas är missbruk hos föräldern vilket 

lett till brister i barnets hemmiljö. År 2006 var det 0,2 % av alla barn i Sverige som 

omhändertogs på grund av brister i barnets hemmiljö. Barnet har då omhändertagits enligt 

lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU  (Folkhälsoinstitutet, 2008). 

Ottosson och Ottosson (2007) skriver att barn som växt upp med föräldrar som har utvecklat 

en alkoholism upplever oftare än andra barn psykisk ohälsa. Med psykisk ohälsa menar 

http://icd.nu/diagnos/F102A%2019/3%20-10
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Ottosson och Ottosson störningar i individens beteenden och upplevelser. Ofta rör det sig om 

ångest, nedstämdhet och trötthet, men även exempelvis hetsätning och tvångshandlingar kan 

förekomma. Barn till alkoholister har även oftare huvudvärk och magvärk. Olycksfall, 

förgiftningar och misshandel är också vanligare hos barn till alkoholister. I familjer där det 

förekommer missbruk är det vanligt att våld är en del av vardagen. Enligt en rapport från 

Socialstyrelsen (2009a) är det vanligt att barn och unga i hem med missbrukarförhållanden får 

bevittna våld mellan föräldrarna men även att barnen själva blir utsatta för övergrepp. Detta 

kan traumatisera barnen och göra det svårt för dem att hantera vardagen. Enligt Vårdguiden 

(2010) hör alkoholkonsumtionen och våld samman och följs åt. Detta kan förklara varför barn 

som växer upp i hem med missbruksförhållanden får bevittna mycket våld. 

 

 

Tidigare studier 

 
Redan år 1960 publicerade Ingvar Nylander en avhandling som utgick från Karolinska 

Institutets barn- och ungdomspsykiatriska klinik vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Denna 

avhandling undersökte bland annat vad barn till pappor som var alkoholister hade för psykisk 

funktionsförmåga, och vilka särskilda symtom som visades i förhållande till en kontrollgrupp 

med barn som inte hade en alkoholiserad pappa (Rydelius, 1981). Genom att papporna till 

barnen i undersökningen hade kontakt med en alkoholpoliklinik i Stockholm kunde barnen 

identifieras och tas med i studien. Resultatet visade att barnen i undersökningsgruppen oftare 

än barnen i kontrollgruppen var försummade, hade psykiska symtom och kroppsliga 

sjukdomssymtom. Till exempel sökte dessa barn oftare sjukhusvård för bland annat 

magsmärta, huvudvärk och trötthet utan att någon bakomliggande somatisk orsak kunde 

identifieras. Trots detta var det ovanligt att medicinska utredningar fortsattes eller att 

psykiatriska utredningar utfördes. Därför var det även sällsynt att några psykosociala 

stödåtgärder sattes in. Barnen visade även sämre resultat i skolan då de bland annat hade 

anpassningssvårigheter. Professor Nylander uppmärksammade även att barnen till de pappor 

som var alkoholister hade uppväxtförhållanden som ofta innehöll otillfredsställande tillsyn 

och omvårdnad (Rydelius, 1981). 

 

Rydelius, numera professor inom barn- och ungdomspsykiatrin, undersökte 20 år senare hur 

det hade gått för dessa barn som nämnts i ovanstående studie. Resultatet sammanställdes till 

en doktorsavhandling 1981. Rydelius undersökte barnets sociala anpassning och dess kontakt 

med sjukvården. Svårigheter med den sociala anpassningen kunde skönjas och bland annat 

hade dessa barn 20 år senare oftare haft kontakt med sjukvården. Var fjärde pojke som växt 

upp med en pappa som var alkoholist var registrerad inom den somatiska vården på grund av 

alkohol eller narkotikamissbruk. I kontrollgruppen var motsvarande antal var tjugonde. Även 

bland flickorna var denna andel högre i undersökningsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

(Rydelius, 1981). 

 

Liknande resultat kan ses inom nyare forskning. Hussong, Bauer, Huang, Chassin, Sher och 

Zucker (2008) har gjort en studie där författarna har undersökt förekomst av stress hos barn 

som växt upp med föräldrar som är alkoholister, jämfört med barn som växt upp i ett hem där 

föräldrarna inte var alkoholister. Författarna tar upp att alkoholism hos en förälder utgör en 

betydande stressfaktor inte bara för personen själv, som utvecklat en alkoholism, utan för hela 

familjen. Studien visade att barn som växt upp i ett hem med föräldrar som var alkoholister 

skiljde sig åt från deras kontrollgrupp genom att de upplevde en större mängd stressorer i sitt 

liv. Vanliga stressorer som barnen upplevde, som familjerelaterade, var bland annat 
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ekonomiska problem som fanns inom familjen, såsom att föräldrarna förlorade sitt arbete och 

att de blev vräkta från hemmet. Hussong, et al. såg även direkta effekter av försämring hos 

föräldern som en källa till stressupplevelse hos barnet. En annan vanlig stressfaktor för barnen 

var när föräldrarna inte uppförde sig på ett bra sätt framför barnens vänner. Barnen till de 

föräldrar med alkoholism upplevde att stressorerna var mer återkommande och var svårare att 

bemästra än vad deras jämnåriga i studiens kontrollgrupp upplevde. Barnen upplevde även 

skolan och annat arbete som mer påfrestande. Författarna tar även upp att unga vuxna som har 

växt upp som barn till föräldrar med alkoholism lider utav psykisk ohälsa i större utsträckning 

än barn som växt upp i ett hem utan föräldrar med alkoholism. Depression, ångest och 

användning av alkohol och droger visade sig vara vanligare hos ungdomar som växt upp med 

föräldrar med alkoholism. Hos barnen i familjen kan upplevelse av stress vara uppenbar redan 

från tidig ålder och fortsätta in i vuxen ålder, enligt författarna. Enligt en studie av Chassin, 

Pitts, DeLucia och Todd (1999) inverkar en förälders alkoholmissbruk på barnens vuxna liv. 

Författarna jämförde 246 vuxnas liv, som är uppväxta i en familj med en förälder med 

alkoholmissbruk, med 208 vuxna som inte har haft en uppväxt med föräldrar med 

alkoholmissbruk. Studien visade på att förälderns missbruksproblem var en predisponerande 

faktor för att barnen som vuxna fick ångestsyndrom, depression och även själva senare i livet 

blev alkoholister. 

 

 

Sjuksköterskans möte med människor med alkoholproblematik  
 

Socialstyrelsen (2007) tar upp att om sjuksköterskan arbetar inom primärvården bör 

sjuksköterskan alltid vara uppmärksam på att människor som söker vård kan ha 

bakomliggande missbruksproblem som orsak till deras ohälsa. En vanligare kontext där 

sjuksköterskan träffar människor med missbruksproblematik, eller anhöriga till personer med 

missbruksproblematik, är inom psykiatrisk vård. Den psykiatriska vården är uppdelad i barn 

och ungdomspsykiatrisk vård och vuxenpsykiatrisk vård. När barn och ungdomar lider av, 

eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa är det vanligt att de förr eller senare kommer i 

kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska vården. I studien av Hussong et al. (2008) 

framkommer att barn till föräldrar som missbrukar alkohol ofta drabbas av psykisk ohälsa och 

eventuellt hamnar inom barn- och ungdomspsykiatriska vården. Enligt Socialstyrelsen (2007) 

är det därför  viktigt att vårdpersonal som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatriska vården 

har kunskap om vad ett missbruk kan få för konsekvenser på föräldraskapet och hur detta kan 

påverka barnet. Detta är även en viktig kunskap för sjuksköterskan inom andra verksamheter 

då sjuksköterskan kan komma att möta barn som kan visa tecken på ohälsa. Även om 

sjuksköterskan arbetar inom den vuxenpsykiatriska vården och inte kommer i direkt kontakt 

med barnen, utan endast vårdar föräldern, bör sjuksköterskan uppmärksamma om barn finns 

med i bilden. Om den vuxne alkoholmissbrukaren har barn bör det inom vuxenpsykiatriska 

vården enligt Socialstyrelsen (2007), finnas riktlinjer som ser till att barnet får det stöd och 

hjälp barnet kan vara i behov av. 

 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver begreppet livsvärld, 

som har stor betydelse i fenomenologin och hermeneutiken, som den levda världen, den värld 

som vi varje dag lever i. Livsvärlden är något som individen lever i och erfar, inte enbart så 

som den uppfattas av omvärlden utan att den även består av en mängd föränderliga 

egenskaper hos själva individen. Dessa egenskaper är bland annat olika övertygelser, normer 

och betydelser, som följer människan genom livet. Människan finns till i världen genom 

livsvärlden och så länge hon eller han lever kan denna person aldrig komma ur eller bortse 
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från sin egen livsvärld. Människors erfarenheter och upplevelser är något som betonas i 

livsvärldsteorin. Genom att sjuksköterskan har ett livsvärldsperspektiv i mötet med individer 

som växt upp i hem med alkoholmissbruk uppmärksammas individens vardagsvärld och den 

dagliga tillvaro han eller hon lever i. Detta innebär också att försöka förstå, se och beskriva 

men även analysera världen så som individen erfar den (Dahlberg, et al. 2003). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

 

Rapporter redovisar att det finns brister i samhället i att uppmärksamma barns behov till 

alkoholmissbrukande föräldrar. Anmälningar om att barn far illa i Sverige har ökat de senaste 

åren. Missbruk av alkohol hos en förälder leder till svårigheter för föräldern att möta barnets 

behov. Efter verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård har vi uppmärksammat att 

barn till missbrukande föräldrar ofta glöms bort av vårdpersonalen. Fokus läggs ofta enbart på 

den missbrukande föräldern och den övriga familjen glöms bort. Vi har även uppmärksammat 

att det råder en brist på kunskap inom vården om hur det är att vara barn till en 

alkoholmissbrukande förälder/föräldrar. Sjuksköterskan kommer att komma i kontakt med 

människor som har ett alkoholmissbruk, både inom den psykiatriska - och somatiska vården. 

Många av dessa personer har barn. Det är viktigt att inte barnen till missbrukande föräldrar 

glöms bort, då risk finns att barnet utvecklar en psykisk ohälsa.  

 

 

Frågeställningar 
 

- Hur har vuxna personer upplevt att växa upp i ett hem där alkoholmissbruk har 

förekommit? 

- Vad har det fått för konsekvenser för individerna i deras vardag? 

- Hur kan sjuksköterskan bättre uppmärksamma barn till alkoholmissbrukande 

föräldrar? 

 

 

SYFTE 
 

 

Syftet är att belysa vuxna personers upplevelser av att ha växt upp i ett hem där 

alkoholmissbruk har förekommit. 

 

 

METOD 
 

 

Studien är en litteraturstudie med syfte att belysa vuxna personers upplevelser av att växa upp 

i ett hem med minst en förälder med alkoholmissbruk. I Friberg (2006) beskrivs biografier 

som livsbeskrivningar som skildrar människors erfarenheter och vardag. I biografier beskriver 

människor sina livsberättelser och genom att personen berättar ges en bild av personens själv 

och dennes upplevelser. Därför har biografier valts till studien för att med hjälp av berättelser 

få fram personers upplevelser i sin vardag. Frågeställningen ”hur kan sjuksköterskan bättre 
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uppmärksamma barn till alkoholmissbrukande föräldrar” avses inte att besvaras i 

resultatdelen, utan den besvaras utifrån resultatet, i diskussionen.  

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier för biografierna 
 

Innan sökandet efter lämpliga biografier till studien började, framtogs ett antal kriterier för 

vilka biografier som skulle inkluderas och exkluderas i studien. De inklusionskriterier som 

framtogs var att biografierna skulle vara skrivna av svenska författare som var uppväxta i 

Sverige. Att biografin skulle komma från en primärkälla, alltså att personen som skrivit boken 

själv skulle ha erfarit och upplevt att ha växt upp i ett hem med missbruksförhållanden, där 

minst en av föräldrarna missbrukat alkohol. Huvudsyftet med boken skulle för författaren vara 

att belysa sin uppväxt i ett hem med alkoholmissbruk. De exklusionskriterier som framtogs 

var att författaren inte fick vara någon annan anhörig än ett barn till alkoholmissbrukaren, som 

exempelvis make eller maka. Dessutom fick inte föräldern till barnet som missbrukade 

alkohol ha något annat tydligt missbruk som exempelvis ett blandmissbruk av alkohol och 

narkotika. Biografierna skulle även vara skrivna efter 1990-talet, för att berättelserna inte 

skulle vara för gamla. 

 

 

Datainsamling 
 

För att finna lämplig litteratur till studien användes sökmotorn Google, Stadsbiblioteket i 

Göteborg, nätbokaffären Adlibris samt litteraturtips från personer. Sökandet började på 

sökmotorn Google utifrån sökordet: självbiografi barn till alkoholist.  Därefter visades en 

länk till bok.nu med rubriken ”Barn till alkoholister”. Under denna länk påträffades första 

biografin, ”Mig äger ingen” (Linderborg, 2007). På Stadsbiblioteket i Göteborg påträffades 

tre stycken passande självbiografier till studien. Detta efter hjälp av en bibliotekarie som 

visade hyllan där självbiografier fanns inom området vård. De tre biografierna var: ”Till 

pappa från en alkoholistdotter” (Lind, 1998), ”Ska jag våga berätta” (Tafvelin, 1995) och 

”Maskrosungen” (Gustafsson, 2006). Efter besök på Stadsbiblioteket i Göteborg användes 

nätbokaffären Adlibris som sökmotor utifrån sökordet: självbiografi alkohol. I denna sökning 

påträffades självbiografin ”Kärleksbarnet: en berättelse om alkohol, bingo och brutna löften” 

(Wahl, 2006). Genom tips från andra personer hittades böckerna: ”Hatet” (Nyqvist, 2007) och 

”Det fattas en tärning” (Thydell, 2006). Sammanlagt fanns sju stycken passande biografier till 

studien, varav sex stycken var skrivna av kvinnor och en av en man. De sju biografierna 

lästes, varav två exkluderades. De två biografierna exkluderades då de inte svarade an mot 

syftet.  

 

Dataanalys 
 

Genom en kvalitativ analys har biografierna (bil.1) i studien analyserats (Dahlborg Lyckhage, 

2006). Analysen består av tre delar där det första steget, det bekantgörande skedet, består i att 

få en bra helhetsbild av biografierna. Detta uppnås genom att ha en öppenhet och en 

omedelbarhet i sitt läsande. De fem biografierna lästes flera gånger, och så förutsättningslöst 

som möjligt, för att få en bra helhetsbild. Då ingen av oss författare till studien hade någon 

tidigare erfarenhet av hur det skulle vara att växa upp med en förälder med alkoholmissbruk, 

fanns få förväntningar och känslomässiga bindningar kring ämnet. Detta möjliggjorde att 

biografierna kunde läsas på ett relativt öppet och förutsättningslöst sätt. Detta resulterade i en 
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bra bild av vad biografierna handlade om och vad författarna till biografierna hade för 

upplevelser av att växa upp i ett hem med en förälder med alkoholmissbruk. I nästa del av 

analysen ses texten som delar som jämförs mot varandra och mot texten som helhet. Detta för 

att få fram meningsbärande enheter och likheter och skillnader mellan de meningsbärande 

enheterna, och för att se vad som sägs av författarna till biografierna om sina upplevelser och 

hur det sägs. Denna del är den egentliga analysen enligt Dahlborg Lyckhage (2006). Dahlborg 

Lyckhage skriver även att det är viktigt att inte ha bråttom under analysens gång, för att kunna 

få fram meningsbärande och karakteristiska drag som besvarar syftet. Då biografierna lästes 

ett flertal gånger kunde likheter och skillnader urskiljas mellan de meningsbärande enheterna 

utifrån författarna till biografiernas upplevelser. I sista delen av analysen sätts delarna ihop så 

att en ny helhet skapas (Dahlborg Lyckhage, 2006). De meningsbärande enheterna som 

framträdde i analysen skapade ett mönster som kunde urskiljas. Mönstret skapade en ny 

helhet som beskrivs som teman. Efter analys av biografierna utefter denna arbetsordning 

framstod tre huvudteman och åtta subteman som redovisas i studiens resultat. 

 

 

RESULTAT 
 

 

Analysarbetet utmynnade i tre huvudteman med tillhörande subteman, dessa ses nedanför i 

tabell 1. Upplevelserna har stärkts med citat från biografierna. När citaten varit för långa har 

de begränsats med […].  
 

Huvudtema                                                                   Subtema 

 

Upplevelse av försummelse  

 

 

- Dåliga hemförhållanden  

- Ensamhet 

- Besvikelse 

 

 

Upplevelse av otrygghet 

 

 

- Oro och rädsla 

- Dåligt självförtroende 

- Att inte kunna lita på 

omgivningen 

 

Upplevelse av att kunna hantera vardagen 

 

 

- Kontroll över ångest 

- Ansvarstagande 

Tabell. 1 

 

 

Upplevelse av försummelse  
 

Efter analys av biografierna visade det sig att de vuxna personerna, som växt upp med en 

förälder/föräldrar som haft ett alkoholmissbruk, upplevde att de som barn blev försummade. 

Försummelsen innebar att författarna till biografierna upplevde att hemförhållandena var 

dåliga och att de blev vanvårdade. Upplevelsen av försummelsen innebar även att författarna 
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till biografierna som barn upplevde en stor känsla av ensamhet, och även besvikelse 

(Gustafsson, 2006; Wahl, 2006; Nyqvist 2007; Lind, 1998; Tafvelin, 1995). 

 

 

Dåliga hemförhållanden  

I samtliga biografier framkom det att upplevelsen av försummelse yttrade sig i att författarna 

upplevde att hemförhållandena var dåliga och att de bland annat kände sig vanvårdade som 

barn. Hemförhållandena i biografierna var likartade i de fem hemmen. Hemmet var ofta 

smutsigt och stökigt och föräldrarna hade svårt för att sköta om sitt barn exempelvis 

hygieniskt, eftersom föräldrarna inte lärde sitt barn betydelsen av att sköta sin hygien.  

 
Jag har inga minnen av att jag duschade eller badade hemma de sista åren. Jag minns bara att jag 

brukade trycka ner en skumgummimadrass i badkaret och sova där (Gustafsson, 2007, s.133).  

 
[…] så hade vi inte någon som skrubbade våra ryggar, tvättade våra öron och lärde oss hur viktigt 

det är med hygien (Tafvelin, 1995 s.19). 

 

Att författarna som barn upplevde att de hade dåliga hemförhållanden visade sig även genom 

att familjens ekonomi var dålig. Författarna till biografierna upplevde att de kom i andra hand 

och att alkoholen alltid var i fokus hos den alkoholmissbrukande föräldern. Därför gick 

familjens pengar till alkohol medan hushållsartiklar, kläder och mat bortprioriterades. 

Författarna till biografierna fick när de var barn kläder av andra i deras närhet. I en av 

biografierna beskrivs hur författaren fick leta efter kläder i soprum. Författarna till 

biografierna beskriver även hur de var tvungna att tigga mat eller äta mat hos vänner och 

bekanta för att bli mätta. 

 
[…] inte hade någon mat så att jag fick smuggla hem knäckebröd från skolmatsalen för att jag 

skulle ha frukost till nästa dag […] tog med toalettpappersrullar hem som jag hittat på skolans 

toalett […]mamma hämtat gammalt mögligt bröd från Konsums lastkaj men det gjorde hon bara 

när jag klagade som värst (Gustafsson, 2007, s. 104).  

 

Den dåliga ekonomiska situationen gjorde även att barnens ägodelar pantsattes, eller 

lämnades tillbaka till affären för att alla pengar hade gått till köp av alkohol.  

 
Jag minns när pappa köpte en elorgel för att jag skulle få vara med i kommunala musikskolan. Jag 

blev jätteglad, tyckte att musik var toppen. Glädjen blev inte så långvarig. Pappa hade aldrig 

betalat orgeln, så de kom och hämtade tillbaka den (Tafvelin, 1995, s. 25).  

 

 

Ensamhet 

Upplevelsen av försummelse när författarna till biografierna var barn visade sig många gånger 

genom att de kände sig ensamma. Detta yttrade sig på olika sätt men grunden var alltid att de 

upplevde att föräldrarna aldrig fanns där för dem när de behövde dem som allra mest. 

Antingen var föräldern fysiskt icke närvarande då de tillbringade en stor del av sin tid på 

pubar, eller så var de hemma, men då upplevde författarna att de för det mesta bara låg och 

sov eller var frånvarande, och inte ville bli störda. Författarna beskriver även hur de försökte 

prata med sina föräldrar och få kontakt då de kände sig ensamma. 

 
Förstår han inte hur jag glad jag är att de är här? Jag vill berätta allt jag har gjort med mormor och 

morfar och kan inte sluta prata. ”Vet du”, säger pappa, ”ibland kan det behövas lite hjälp att 

somna”. Han tar med mig till badrummet. ”Jag har tabletter som gör att man slappnar av och kan 
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somna skönt. De är egentligen för vuxna, men jag tror att du skulle behöva en nu” (Nyqvist, 2007, 

s.70). 

 

Jag kände mig alltid ensam, hade ingen att prata med (Lind, 1998, s.27). 

 

Hon kom och gick utan hänsyn till mig. Hon kunde vara borta redan när jag vaknade och inte 

komma hem förrän sent kvällen efter (Gustafsson, 2006, s.117). 

 

De författare som växte upp med två föräldrar där den ena missbrukade alkohol beskriver hur 

de upplevde att även den nyktra föräldern försummade dem och var frånvarande. Författarna 

upplevde att den nyktra föräldern inte hade tid med dem då föräldern hade många egna 

problem. Därför anförtrodde inte författarna sig till någon av föräldrarna vilket gjorde att det 

kändes ännu ensammare. I nedanstående citat beskrivs hur Anders svarar på sin mammas 

fråga om hur helgen hade varit. Anders hade tillbringat helgen med sin pappa ute i en stuga 

och där i timmar försökt övertala honom att inte ta livet av sig. Väl hemma hade han ingen att 

berätta om händelsen för då han visste att hans mamma hade nog med problem och han 

upplevde att ingen annan brydde sig. Fastän helgen varit hemsk för Anders svarade han ändå 

att helgen med pappan hade varit bra och att inget speciellt hade hänt. 

 
Nej, vi har haft det jättebra, pappa har skött sig hela tiden (Nyqvist, 2007, s.103). 

 

Känsla av försummelse och ensamhet visade sig även i avsaknad av fysisk närhet. Författarna 

beskriver hur föräldrarna var avståndstagande och i en biografi beskrivs hur mamman tyckte 

det var äckligt att kramas. 

 
Fast vi kramades aldrig. Mamma tyckte det var äckligt (Wahl, 2006, s.21). 

 

 

Besvikelse 

Upplevelsen av försummelse visade sig genom att författarna upplevde en känsla av 

besvikelse, både på grund av sina föräldrar och på grund av samhället. Då föräldrarna 

försummade dem och inte kunde tillfredsställa deras behov upplevde de besvikelse. 

Besvikelsen visade sig genom att de önskade sig en annan förälder.  

 
Ibland satt jag och önskade att någon annan pappa och mamma var mina föräldrar. De verkade så 

snälla och glada (Wahl, 2006, s. 28). 

 

Besvikelsen visade sig även genom att författarna till biografierna beskriver hur de ofta har 

pendlat mellan hopp och förtvivlan då den alkoholmissbrukande föräldern inte kunnat hålla 

vad han eller hon har lovat.  

 
Ständigt detta hopp och denna jävla besvikelse. Varför hoppades man överhuvudtaget (Wahl, 

2006, s.160). 

 

[…] jag har kastats miljoner gånger mellan hopp och förtvivlan av dig ( Lind, 1998, s.8). 

 

Författarna till biografierna kände en besvikelse då de upplevde sig även bli försummade av 

samhället, då ingen såg deras utsatthet och gav dem någon hjälp.  
 

Såg inte hela världen vad som pågick? Syntes det inte i mitt ansikte? Men om alla redan visste 

men inte tog mig därifrån så måste det betyda att det var okej att stanna där (Gustafsson, 2006, 

s.108). 
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I en av biografierna beskrivs hur polisen tillkallades efter att Marias alkoholmissbrukande 

pappa hade misshandlat Maria, hennes bröder och hennes mamma. Polisen kom efter ett par 

timmar och tog med pappan till polisstationen. Pappan släpptes kort därefter på grund av 

bristande bevis. 

 
Vi blev så glada och tänkte: Nu är det äntligen över, nu får vi sova inatt. Efter några timmar kom 

pappa hem och gav oss stryk som aldrig förr […] Det var inte över alls, inte på långa vägar 

(Tafvelin, 1995, s.31-32). 

 

 

Upplevelse av otrygghet  
 

I samtliga biografier (Gustafsson, 2006; Wahl, 2006; Nyqvist 2007; Lind, 1998; Tafvelin, 

1995) framkom en upplevelse av otrygghet hos författarna då de var barn. Otryggheten visade 

sig på olika sätt. Bland annat upplevde författarna sig själva ständigt som oroliga och rädda på 

grund av det hot och våld som förekom och att de skulle få skämmas för sin hemsituation. Att 

leva i otrygghet med oro och rädsla kunde också visa sig som kroppsliga besvär. Otryggheten 

visade sig även genom att de upplevde ett dåligt självförtroende. Otryggheten skapade även 

problem för författarna att lita på människor i deras omgivning, då de var barn. 

 

 

Oro och rädsla 

Oro och rädsla var upplevelser hos författarna som tydde på att deras situation var otrygg. 

Författarna fick bevittna mycket våld mellan sina föräldrar, men de fick även själva ta emot 

mycket våld av den missbrukande föräldern/föräldrarna, och därför upplevde de som barn att 

våld var en del av vardagen, vilket skapade oro och rädsla hos dem. Författarna beskriver hur 

de fruktade att deras alkoholmissbrukande förälder skulle få ett utbrott och slå dem. En annan 

orsak till att författarna som barn upplevde oro och rädsla var att de ofta upplevde sig bli 

hotade och förnedrade. Samtliga författare upplevde att då de var barn var förnedring, hot och 

våld en del av vardagen som väckte oro och rädsla. Författarna beskriver att detta resulterade i 

att de ständigt var spända och väntade på nästa utbrott hos den alkoholmissbrukande 

föräldern.  
 

Förbannade unge! Öppnar du inte slår jag ihjäl dig! Sa hon. Jag vågade inte chansa (Wahl, 2006, 

s.53). 

 

Hon började sparka mig […] lade jag mig i fosterställning med händerna runt huvudet medan hon 

stampade och sprakade på mig […] Det gjorde vansinnigt ont. Jag skrek åt henne att sluta […] 

men hon bara fortsatte. Hon tappade aska från cigaretten och hon spottade mig i ansiktet 

(Gustafsson, 2006, s.115). 

 

Jag vill inte höra bråken därhemma och försökte bara hålla mig undan (Lind, 1998, s.19). 

 

Som vanligt är vi rädda åskådare till pappas misshandel av mamma. Hon gråter. Han skriker, slår 

och hotar henne... […] Jag tror knappt mina ögon när han vänder sig om med uppdragna axlar och 

riktar kniven mot mamma (Nyqvist, 2007, s.160-161). 

 

När han fått ner mig på rygg tog han struptag på mig. Lillebror stod bredvid och såg mitt ansikte 

skifta färg. […] Jag har ett ärr över ryggen som minner om en gång då pappa kastade en gungstol 

på mig. Jag minns inte vad jag hade gjort men det behövdes inte mycket för att pappa skulle slå. 

Det hjälpte varken att säga emot, hålla med eller vara tyst, han slog i alla fall (Tafvelin, 1995, 

s.29). 
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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). 

 

I en av biografierna resulterade oron och rädslan i att Anders hade planerat hur han skulle 

kunna fly från hemmet, utifall något hemskt skulle hända. 

 
Pappa, vet du att jag sov med kläderna på, att jag hade en väska packad under min säng, för att 

kunna fly? (Nyqvist, 2007, s.311). 

 

Författarna i biografierna upplevde när de var barn en oro och rädsla för att föräldern med 

alkoholmissbruk skulle uppföra sig på ett dåligt och opassande sätt när de var påverkade av 

alkohol. De kände en oro och rädsla för att förälderns uppförande skulle uppmärksammas av 

omvärlden då detta kunde kännas skamfullt och upplevas otryggt. Då författarna var barn ville 

de helst inte vistas ute tillsammans med föräldern och de ville heller inte ta med någon 

kompis hem, detta på grund av oro för att föräldern skulle skämma ut dem och på grund av att 

de var rädda för att någon skulle få reda på hur deras hemförhållanden såg ut. Otryggheten 

och rädslan för att deras situation skulle offentliggöras resulterade i att de kände sig tvungna 

att ljuga om sig själva och hemförhållanden, för att inte framstå som annorlunda.  
 

Bara hon inte gjorde något pinsamt. Bara jag slapp skämmas för henne. […] Snälle, käre, gode 

Gud, gör så att mamma inte skriker i tunnelbanan! Snälla! Snälla! (Gustafsson, 2006, s.92-93). 

 

Jag hade en hel del vänner men jag sa aldrig något till dem, jag vågade inte. Skämdes hela tiden 

över min pappa (Lind, 1998, s.32). 

 

I nedanstående citat beskrivs hur Anders trodde det skulle bli, om sanningen om hans 

hemförhållanden skulle komma fram. 

 
Allt skulle rasa samman och vi skulle äntligen få hjälp, men jag kommer inte att låta det ske för jag 

kan inte på några villkor tillåta att fasaden rämnar. Skammen skulle överväldiga fördelarna. Jag 

skulle aldrig kunna komma tillbaka till skolan och se kamraterna i ögonen. De skulle förstå att jag 

ljugit om min pappa och om min familj. De skulle se vilken dålig människa jag är, inte ett dugg 

bättre än min pappa, till och med sämre. Plötsligt skulle jag förvandlas från ett praktexemplar till 

en som de inte kan ha i sin närhet, en från samhällets baksida där missbruk och våld härskar 

(Nyqvist, 2007, s.216). 

 

 

Författarna till biografierna hade gemensamt att de levde i en otrygg situation med oro och 

rädsla, som kunde visa sig som kroppsliga besvär. Flera av författarna var tvungna att 

uppsöka vård då de trodde att de led av en sjukdom då de bland annat hade ont i magen, 

huvudvärk, muskelvärk och hade svårt att sova.  

 
Jag pratade aldrig med någon om det här, fast jag sprang mycket hos skolsköterskan. Jag gick dit 

minst en gång i veckan med diffusa symtom som halsont, huvudvärk, och magont men jag sa 

aldrig någonting om min livssituation. Den skulle hållas hemlig till varje pris (Gustafsson, 2006, 

s.122). 

 

Jag mådde fysiskt dåligt på flera sätt. Jag hade oftast huvudvärk, magvärk, ont i nacken och begrep 

aldrig varför […] Jag insåg inte att det var det psykiska som plågade mig utan skyllde på att jag 

sov och åt dåligt (Lind, 1998, s.44). 
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Dåligt självförtroende 

Otryggheten hos författarna i deras barndom resulterade i att de upplevde ett dåligt 

självförtroende. De upplevde att föräldrarna anklagade dem för att det var deras fel att 

föräldrarna drack, vilket påverkade deras självförtroende negativt.  

 
Ingen kunde älska mig. Ingen orkade leva med mig. Jag var för trasig (Wahl, 2006, s.183). 

 

Det var alltså mitt fel att han drack. Jag trodde på honom. Jag trodde på fullaste allvar att mina 

tidigare synder gjorde att han mådde dåligt, att han kände sig som en misslyckad pappa. För mig 

var det självklart, det var ju mitt fel[…] Jag sa till pappa att det var helt mitt eget fel, att jag gillade 

honom som pappa men det hjälpte inte. Han drack ändå (Lind, 1998, s.23). 

 

Jag var en hemsk, otacksam människa och var det någon som skulle klandras för att han drack så 

var det jag, sa han (Gustafsson, 2006, s.201). 

 

Att författarna upplevde otrygghet och dåligt självförtroende visade sig även genom att de 

ständigt sökte efter bekräftelse. Sökandet efter bekräftelse visade sig på olika sätt. I en av 

biografierna beskrivs hur Anders sökte bekräftelse genom att vara duktig i skolan.  

 
Om jag gör på det rätta sättet är jag duktig och får beröm av läraren och jag tycker om att vara bäst 

och få all den uppmärksamhet det för med sig. Det gör att jag känner mig viktig och unik (Nyqvist, 

2007, s.46).  

 

I två andra biografier beskrivs hur Sandra och Hillevi sökte bekräftelse, på grund av sitt dåliga 

självförtroende, hos killar när de var i tonåren. Sandra och Hillevi upplevde även att de sökte 

bekräftelse genom självskadebeteende när de var yngre. 
 

Oskulden blev jag självklart av med full och eländig. Allt jag ville var att få närhet. Att någon 

skulle tycka om mig. Jag kände verkligen hur fel allt var, men hade inte förmågan att hejda mig. 

[…] Enda bekräftelsevägen man har går via killar. Så var det för mig (Gustafsson, 2006, s.167-

168). 

 

Det var män jag mötte på en buss eller ett tåg, vi tog in på hotell och förälskade oss i varandra en 

stund. Jag träffade dem när jag klättrade i berg eller rände i forsar eller vandrade i nationalparker. 

Men det var bara tillfälliga förbindelser (Wahl, 2006, s.183). 

 

När jag var på kollo tog jag tigerbalsam under ögonen så att tårarna började rinna, och vinglade 

sedan fram till en tjej i personalgruppen och sa att jag slagit mig i huvudet (Gustafsson, 2006, 

s.138). 

 
Ibland undrade jag om du inte var självmordsbenägen, sa mamma. Du åt diskmedel och skurmedel 

och ren lut. Då fick jag hälla i dig mjölk och ringa efter ambulans och så fick du magpumpas. Jag 

har tappat räkningen på alla gånger vi fick åka in med dig (Wahl, 2006, s.27). 

 

Att inte kunna lita på omgivningen 

Otryggheten hos samtliga författare visade sig i att de inte litade på föräldrarna och sin 

omgivning. Författarna upplevde att den alkoholmissbrukande föräldern ljög och lovade saker 

som föräldern inte kunde hålla, vilket gav författarna en upplevelse av att inte veta vad som 

var sant och inte var sant. Detta resulterade i otrygghet hos författarna då de var barn.  

 
Lögner… Allt var uppbyggt på lögner. Pappa lovade saker gång på gång, men gjorde aldrig det 

han lovat. Han ljög om allt från att han postat ett brev, som han aldrig postat, till att han skulle 

sluta dricka sprit. Han ljög om allt. Även sådana saker han egentligen inte alls hade behövt ljuga 

om (Tafvelin, 1995, s.25).  
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Författarna till biografierna upplevde även att de inte kunde lita på samhällets hjälp, 

exempelvis Socialtjänsten. Detta eftersom de upplevde att många visste om vad som pågick 

men att de inte fick någon hjälp, vilket kändes mycket otryggt. I en av biografierna gjorde 

grannar anmälningar om Sandras utsatta situation. Men Socialtjänsten tog inte anmälningarna 

på allvar. 

  
Att socialtjänsten inte trodde på grannarna kändes fruktansvärt, och det ledde till att jag slutade 

berätta saker för vuxna (Gustafsson, 2006, s.87). 

 

När Socialtjänsten ringde Sandras mamma dementerade Sandras mamma uppgifterna att 

Sandra for illa. Därefter slutades samtalet med nedanstående citat. 

 
Sedan skrattade de tillsammans och konstaterade att barnet verkligen hade en livlig fantasi 

(Gustafsson, 2006, s.105). 

 

Denna upplevelse av otrygghet och att inte kunna lita på omgivningen gjorde att författarna 

fick svårigheter att visa känslor. 

 
Jag gråter inte för jag visar inte mina känslor, när jag är i skolan, inte annars heller (Nyqvist, 2007, 

s.183). 

 

 

Upplevelse av att kunna hantera vardagen 
 

För att klara av vardagen upplevde författarna (Gustafsson, 2006; Wahl, 2006; Nyqvist 2007; 

Lind, 1998; Tafvelin, 1995) att de använde sig av olika strategier. Dessa strategier gick ut på 

att kontrollera ångest, exempelvis genom utveckling av matmissbruk och avstängning av 

känslor. En annan strategi för att få vardagen att fungera var att författarna upplevde att de var 

tvungna till att ta ett ansvar för sig själva och familjen, då den alkoholmissbrukande föräldern 

inte själv tog något ansvar.  

 

 

Kontroll över ångest 

Författarna i biografierna upplevde att de hade ångest dagligen och för att dämpa sin ångest 

använde de sig av vissa strategier. Författarna upplevde att de som barn behövde ha kontroll 

över situationen de befann sig i för att klara av vardagen och för att kunna förutse händelser. 

Detta för att dämpa sin ångest över att inte veta hur alkoholpåverkad den 

alkoholmissbrukande föräldern var, och vad som skulle hända härnäst. Detta yttrade sig bland 

annat genom att de upplevde att de ständigt letade efter spritflaskor som den 

alkoholmissbrukande föräldern hade gömt. Författarna hade även kontroll på hur mycket 

alkohol föräldern hade köpt efter att ha varit och handlat. Detta ledde många gånger till att 

författarna kunde se mönster i förälderns alkoholvanor så att de kunde lista ut vilka dagar som 

skulle bli mer jobbiga än andra och förbereda sig. Detta resulterade i att författarna ständigt 

var uppmärksamma på förälderns beteende och agerande för att de skulle kunna utröna vad 

som skulle kunna hända härnäst. De lärde sig att känna igen typiska ljud som kunde avslöja 

förälderns tillstånd och även visuellt avläsa då oro låg i luften.  

 
[…] jag hade utvecklat en fantastisk hörsel. Jag kunde höra en skruvkork långsamt och försiktigt 

öppnas flera rum bort och vakna av ljudet. Och jag hörde på stegen hur full mamma var (Wahl, 

2006, s.45). 
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[…] tio år […] är letandet en rutin för mig. Den ger mig en känsla av kontroll och vetskap om 

pappas beteende. Om jag vet hur mycket sprit han har kan jag också räkna ut hur länge han 

kommer vara full (Nyqvist, 2007, s.74). 

 

Andra strategier som visade sig för att kontrollera ångest och kunna hantera vardagen var 

utveckling av matmissbruk, alkoholbruk och genom användning av olika tillflyktsorter såsom 

dagdrömmande, skolarbete och böcker. 

 
Jag måste ha mitt fix. Och jag gick upp i vikt. Kilo efter kilo. Jag mådde illa. Jag hatade mig själv. 

Jag förstod ju att det var åt helvete. […] Det är som ett stort svart hål. En stor jävla ångest. Och det 

enda som hjälper är mat. Då blir jag trött. Och så somnar jag […] Skolan, klassen, hela livet ger 

mig ångest (Wahl, 2006, s.187). 

 
Jag har suttit och druckit i min ensamhet. Druckit bara för att jag inte vet vad jag ska göra av all 

ångest (Lind, 1998, s.14). 

 
Jag ljög ihop en fantasivärld, där jag tyvärr inte kunde få några kompisar. Men det var förmodligen 

ändå den chans jag hade att överleva. Den ”verkliga” världen var alltför grym. Jag var tvungen ha 

en värld att fly till, en värld som var full av fina saker, snälla föräldrar, många kompisar (Tafvelin, 

1995, s.28). 

 

Klumpen som jag ständigt hade i halsen växte trots att jag svalde ideligen. Det kunde bara bli 

bättre på ett sätt men det skulle nog dröja innan något hände. Jag kämpade för att hålla 

verkligheten kvar men kunde inte hindra alla drömmar som ständigt kom krypande. En riktig 

dagdrömmare hade jag blivit (Lind, 1998, s.34). 

 

Jag tycker själv så mycket om böcker. Det är ett enkelt sätt att få uppleva annat, att få fly 

verkligheten (Nyqvist, 2007, s.199). 

 

Författarna i biografierna beskriver att de upplevde att de stängde av sina känslor som en 

strategi för att kunna kontrollera ångesten och därmed kunna hantera vardagen. 

  
Känner inte längre, orkar inte såra mig själv fler gånger. Den känsla som härskar är likgiltighet, ett 

sätt att överleva (Lind, 1998, s.8). 

 

Hur klarade jag av allting? Ja, helt klart så blev känslorna avstängda. Jag grät till exempel nästan 

aldrig. Vad skulle det tjäna till? Jag kämpade ibland för mitt liv, och då stängdes allting annat av. 

Med hela mitt inre i kaos. Med känslor, tankar, frågor, funderingar som blev för svåra att hantera. 

Till slut kapslade hjärnan in alltihop i ett varmt skönt täcke, vilket gjorde att jag inte kände 

speciellt mycket (Tafvelin, 1995, s.30). 

 

En annan källa till att författarna upplevde ångest var att de inte visste vad som var normalt, 

eller rätt och fel, att agera i vissa situationer. För att få kontroll över ångesten gissade 

författarna sig därför till hur de borde agera för att ses som normala av omvärlden. 

 
Jag försöker titta på hur de andra barnen gör, men de tycks inte fundera så mycket på vad som är 

rätt eller fel, som jag gör. Det verkar snarare som om de vet ändå vad de ska säga och hur de ska 

göra. Har de fått lära sig andra saker än jag innan skolan började? (Nyqvist, 2007, s.46). 

 

I alla relationer måste det finnas en typ av krav, inte regler men någon slags norm. Jag har gissat 

mig fram många gånger (Lind, 1998, s.12). 

 

En gemensam upplevelse hos samtliga författare till biografierna var att de upplevde sig vara 

tvungna att bryta kontakten med den förälder som missbrukade alkohol för att komma ifrån 

ångesten hemmet gav dem, och därmed kunna hantera vardagen. 
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Jag valde inte bort min pappa för att straffa honom, det handlade helt enkelt om att överleva 

(Gustafsson, 2006, s. 254). 

 

När jag kom hem hittade jag mamma i köket. Hon hade spillt vin över halva bordet och spytt över 

den andra halvan och somnat med ansiktet i sörjan. Jag stannade i dörröppningen en stund och 

tittade på henne. Så var det alltså. Min mamma höll på att gå under och om jag stannade skulle hon 

dra ner mig i skiten. Ner i avgrunden. Jag var tvungen att välja. Antingen att försöka rädda henne, 

eller att rädda mig själv (Wahl, 2006, s.161). 

 

 

Ansvarstagande 

Samtliga författare upplevde att den alkoholmissbrukande förälderns tankar ständigt kretsade 

kring alkohol och att föräldern därför inte tog något ansvar i hemmet eller över författarna då 

de var barn. Även om det fanns en nykter förälder med i bilden var denna ofta så pass 

påverkad av den alkoholmissbrukande föräldern att denna ofta stod handfallen och hade 

svårigheter att ta ett vuxet ansvar över familjen och hemmet. Författarna upplevde att de var 

tvungna att ta ansvar över sig själva, föräldrarna och hushållet för att kunna hantera vardagen. 

Genom att skaffa mat, städa och se till att föräldrarna gick till jobbet var det snarare barnen 

som blev förälder till sin egen förälder, vilket ledde till att författarna upplevde sig berövade 

på sin barndom. 

 
Här var jag ju redan mina föräldrars förälder. Jag var den som var nykter och försökte se till att allt 

inte gick åt helvete. Det var jag som fick väcka pappa på morgonen och ringa en taxi och försöka 

se till att han kom till jobbet. Det var jag som fick städa och röja det värsta efter varje fylleslag. 

Det var jag som fick ljuga när de ringde från mammas jobb och undrade var hon var (Wahl, 2006, 

s.134). 

 

Hela min barndom är borta. Från det att jag var tio år har min pappa och mamma tvingat mig att 

vara vuxen (Nyqvist, 2007, s.304). 

 

Jag levde mer och mer vid sidan av mamma och tog själv ansvar för mitt välmående, trots att jag 

bara var nio år (Gustafsson 2006, s.101). 

 

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). 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Metoddiskussion 
 

Valet att analysera biografier var ett val som passade studiens syfte som anses vara uppfyllt. 

Biografierna gav en bra inblick i hur författarna till biografierna upplevde sin barndom, att 

växa upp med förälder/föräldrar som missbrukar alkohol. Upplevelserna i biografierna 

passade problemområdet väl och dessutom var böckerna intressanta att läsa. Redan efter 

första gången biografierna lästes gavs en bra helhetsbild av hur författarna hade upplevt sin 

barndom. En anledning kan vara att författarna till biografierna har skrivit på ett ärligt och 

detaljerat sätt hur de upplevt sin barndom, men även att biografierna har lästs på ett öppet och 

förutsättningslöst sätt. Om vetenskapliga artiklar hade valts för att analyseras anser vi att 

samma uttömmande upplevelser inte hade kunnat urskiljas. Dessutom hade valet av 
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vetenskapliga artiklar inneburit bearbetning av sekundärkällor, vilket inte hade blivit lika 

tillförlitligt som valet av biografier, som är primärkällor. Fem biografier analyserades då tiden 

var begränsad och fler biografier hade därför inte varit möjligt. Dessutom bör fem biografier 

ge en relativt överskådlig bild av hur det är att växa upp i ett hem där minst en förälder har ett 

alkoholmissbruk, särskilt då upplevelserna i de fem biografierna som analyserades föreföll 

vara så pass lika som de var. Biografierna som analyserades var skrivna av fyra kvinnor och 

en man vilket gav en något ojämn könsfördelning i studien. I vår studie sågs inga stora 

skillnader mellan könen men  ur ett genusperspektiv hade det varit intressant att mer utförligt 

studera om det finns några skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av att växa upp i 

ett hem där ett alkoholmissbruk förekommit.  

 

Biografierna som är analyserade är skrivna av vuxna personer och därför kan det tyckas att 

deras barndom inte är så aktuell i dagens samhälle. Som tidigare tagits upp i bakgrunden visar 

statistik på att barn som växer upp i hem med en alkoholmissbrukande förälder är ett lika 

aktuellt problem i dag som för 20 år sedan, då de flesta av biografierna utspelar sig. Då det 

fortfarande är ett problem idag, att barn med föräldrar som missbrukar alkohol inte 

uppmärksammas, kan detta innebära att dessa barn inte får någon hjälp och därmed antagligen 

lever i samma förhållanden som de som beskrivs i biografierna. Biografierna anses därför av 

oss vara relevanta och svara an mot studiens syfte. Efter första resultatutkastet var texten 

svåröverskådlig med mycket upprepningar i de olika huvudtemana. Genom att därför skriva ut 

resultatet och klippa ut varje stycke för sig och lägga de olika styckena framför oss gavs en 

mer överskådlig bild av resultatet. Därmed kunde de stycken som innefattade samma innehåll 

skrivas ihop för att minimera upprepningar och få ett mer enhetligt och strukturerat resultat. 

Författarna till studien kom fram till tre huvudteman och åtta subteman efter analys av 

biografierna. Troligtvis hade andra teman kunnat analyserats fram om studien haft andra 

författare.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Resultat utifrån vuxna personers upplevelser av att ha växt upp i ett hem där alkoholmissbruk 

förekommit innebär enligt denna studie upplevelse av försummelse, otrygghet och upplevelse 

av att använda strategier för att kunna hantera vardagen. 

 

 

Upplevelse av försummelse 

Upplevelse av försummelse visade sig genom dåliga hemförhållanden, ensamhet och 

besvikelse. Dåliga hemförhållanden innebar för författarna till biografierna att deras behov 

som barn inte tillgodosågs, då föräldrarna inte gav dem den omsorg de behövde, och på grund 

av dålig ekonomi inom familjen. Denna bristande omsorg och otillfredsställda  behov, att  

till exempel inte kunna äta sig mätt,  kan jämföras med ett lidande. Eriksson et al. (1995) 

nämner att människan kan uppleva lidande i olika grader. Eriksson tar upp att lidande kan 

delas upp i tre nivåer, görandets, varandets och vardandets nivå. Lidande som varande innebär 

att människan försöker genom kortsiktig behovstillfredsställelse lindra sitt lidande. 

Författarna till biografierna försökte tillgodose sina behov, när de var barn, genom att bland 

annat skaffa mat från vänner och skola, vilket kan ses som en kortsiktig 

behovstillfredsställelse. Detta kan ses som att författarna var i ett lidande på varandets nivå. 

Att författarna till biografierna blev försummade och upplevde dåliga hemförhållanden kan 

jämföras med Nylanders studie som utfördes redan 1960 (Rydelius, 1981). Denna studie 
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visade att barn for illa då de växte upp med en pappa med alkoholism. Bland annat 

uppmärksammade Nylander att dessa barns uppväxtförhållanden ofta innehöll otillfredsställd 

tillsyn och omvårdnad. Att författarna till biografierna upplevde dåliga hemförhållanden, då 

de var barn, visade sig även genom att familjens ekonomi var dålig. Detta eftersom pengar 

gick till alkohol, och därför fick författarna, när de var barn, ofta klara sig själva ekonomiskt. 

Att ekonomin var ett orosmoment uppmärksammas även i en studie av Hussong et al. (2008) 

där barn, som växt upp i ett hem med föräldrar som utvecklat alkoholism, upplevde att 

ekonomiska problem inom familjen var en stressor.  

 

 

Upplevelse av otrygghet 

Författarna till biografierna upplevde då de var barn otrygghet. Otryggheten visade sig som 

oro och rädsla, dåligt självförtroende och att inte kunna lita på omgivningen. Oron och rädslan 

som författarna upplevde som barn grundade sig bland annat på att det förekom våld i 

hemmet. Socialstyrelsens rapport (2009a) tar upp att det är vanligt att barn i hem med 

missbruksförhållanden får bevittna våld, men även att barnen själva blir utsatta för övergrepp. 

Socialstyrelsen tar även upp att våld kan traumatisera barn vilket gör det svårt för dem att 

hantera vardagen. Detta kan ses i denna studie då författarna till biografierna upplevde rädsla 

och oro när de var barn för vad som skulle hända när föräldern var påverkad av alkohol. 

Författarna till biografierna var även rädda och oroliga som barn att föräldrarna/föräldern 

skulle göra bort sig inför deras vänner när de var påverkade av alkohol. De var även oroliga 

att deras hemsituation skulle uppmärksammas av omgivningen, då de kände en skam över 

deras hemsituation och förälderns beteende, vilket resulterade i att de ljög om sitt liv. 

Wiklund (2003) beskriver att skamkänsla är en konsekvens av att människan får sin värdighet 

kränkt. Wiklund beskriver att lidande är den plåga en individ kan uppleva då det bland annat 

finns risk att människans helhet hotas, vilket bland annat kan inträffa när värdigheten blir 

kränkt. Wiklund utvecklar begreppet vidare genom att beskriva lidandet som en kamp, 

lidandets kamp, som utspelar sig på vardandets nivå. I vissa situationer befann sig författarna 

till biografierna som barn i lidandets kamp för att bevara sin värdighet. Att vara på vardandets 

nivå, att varda lidande, visar sig som en kamp mellan det eftersträvansvärda och det fruktade. 

Det eftersträvansvärda för författarna när de var barn var att vara som alla andra barn och det 

som de fruktade var att deras hemsituation skulle offentliggöras. Detta resulterade i att de 

hamnade i lidandets kamp där de använde sig av lögner i vardagen för att upprätthålla sin 

värdighet. Oron och rädslan som författarna till biografierna upplevde som barn visade sig 

även som kroppsliga besvär, som exempelvis magont. Ottosson och Ottosson (2007) nämner 

också att barn som växt upp med föräldrar som utvecklat en alkoholism oftare har huvudvärk 

och magont än barn som växt upp i ett hem utan en förälder som utvecklat alkoholism.  

 

 

Upplevelse av att kunna hantera vardagen 

Författarna till biografierna upplevde att de använde sig av olika strategier för att kunna 

hantera vardagen. Detta visade sig genom att försöka kontrollera ångesten de bar inom sig och 

att ta ansvar för sig själva och familjen. Samtliga författare till biografierna i studien lever 

idag ett självständigt och väl fungerande liv. Vi tror att strategierna författarna använde sig av 

som barn har varit till stor hjälp för dem för att kunna hantera vardagen, och i vuxen ålder 

kunna leva ett självständigt och väl fungerande liv. Som benämns i bakgrunden riskerar 

många barn som växer upp i hem där det förekommer alkoholmissbruk att själva bland annat 

utveckla ett alkoholmissbruk (Chassin et al., 1999).  Men i en artikel av Moe, Johnson och 

Wade (2007) beskrivs att även om det finns framträdande risker med att växa upp i ett hem 
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med en alkoholmissbrukande förälder finns det barn som växer upp och anpassar sig till sin 

situation och får ett hälsosamt liv som vuxna. Artikeln tar upp att dessa barn använder sig av 

skyddsfaktorer och kan därmed omvandla negativa upplevelser till konstruktiva handlingar. 

Några av de skyddsfaktorer som nämns är att barnen har en god relation med en vuxen som 

kan fungera som en bra förebild, är duktig inom något område som ger bekräftelse för barnet, 

tro och hoppfullhet. Att barn som växer upp med en alkoholmissbrukande förälder har 

skyddsfaktorer, kan relateras till vår studie. Det framkommer tydligt att författarna till 

biografierna använder sig av vissa strategier för att kunna hantera sin vardag, exempelvis vara 

duktig i skolan. Som tidigare nämnts var författarna när de var barn i ett lidande. Enligt 

Wiklund (2003) kan lidandet ses som en kraftkälla för att ta sig ur lidandet och nå det goda. 

Därför skulle strategierna kunna vara ett resultat av författarnas lidande, genom att de 

använde sig av strategier för att hantera vardagen, kunde de lindra sitt lidande och uppnå 

hälsa. Författarna till biografierna befann sig i ett lidande, som barn, men kunde även 

samtidigt uppleva hälsa.  Detta kan jämföras med vad Eriksson et. al (1995) säger om att hälsa 

och lidande ständigt är i relation till varandra.  

 

En strategi som samtliga författare till biografierna använde sig av för att kontrollera sin 

ångest var att de bröt kontakten med den alkoholmissbrukande föräldern när de blev äldre.  

Då författarna till biografierna själva beskriver denna handling som avgörande för deras 

överlevnad är frågan hur stor betydelse det verkligen hade att de bröt kontakten med 

föräldern? Tidigare studier har påvisat att många vuxna som växt upp i ett hem med 

alkoholmissbruk själva utvecklat ett alkoholmissbruk (Chassin et al., 1999). Vi funderade om 

detta beslut var en avgörande faktor för att de inte själva utvecklade ett alkoholmissbruk. 

Eftersom författarna till biografierna idag har skapat sig ett självständigt och ett väl 

fungerande liv, tror vi att beslutet hade en stor betydelse. Författarna till studien anser därför 

att det vore intressant med forskning kring denna aktiva handling att bryta kontakten med 

föräldern som missbrukar alkohol, för att kunna överleva, då just den handlingen verkar ha en 

stor betydelse. Genom att författarna skrev sin biografi tror vi att de därigenom fick en 

möjlighet att bearbeta sitt lidande. Wiklund (2003) tar upp begreppet försoning. Med 

försoning menas bland annat att individen lämnar det gamla för något nytt, att integrera sina 

erfarenheter så det goda överväger. Individen kan därmed förhoppningsvis leva med negativa 

erfarenheter, men ändå uppnå hälsa. Genom att författarna till biografierna har berättat om sitt 

lidande tror vi att de genom att bland annat ha skrivit biografin nått försoning med sitt 

lidande.  

 

 

Praktiska implikationer 

Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att växa upp med minst en 

förälder som missbrukar alkohol. Detta för att barn som växer upp under dessa 

omständigheter inte ska glömmas bort av sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan har 

kunskap om hur det kan vara för ett barn att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk, leder 

detta förhoppningsvis till en ökad förståelse och uppmärksamhet mot dessa barn. Genom att 

dessa barn uppmärksammas kan psykisk ohälsa förhoppningsvis förebyggas. Enligt 

författarna till studien bör sjuksköterskan i mötet med en patient med alkoholproblematik ha 

ett livsvärldsperspektiv och se till hela individen och dess familj. Genom att sjuksköterskan 

frågar patienten om han eller hon har barn kan barnet lättare uppmärksammas. Sjuksköterskan 

bör även ställa följdfrågor då barn finns med i bilden, som exempelvis vem som tar hand om 

barnet då föräldern besöker vårdverksamhet. Enligt författarna till studien bör Socialtjänsten 

kontaktas om barnet är ensamt och/eller sjuksköterskan misstänker att barnet far illa. Wiklund 
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(2003) menar att vårdpersonal i många fall inte ser patienten ur ett helhetsperspektiv utan 

koncentrerar sig på konkreta och enkla åtgärder, och berör inte lidande och existentiella 

tankegångar. Detta kan innebära att sjuksköterskan distanserar sig från patienten, vilket i sin 

tur innebär att barnet till patienten med alkoholproblematik inte uppmärksammas. Utifrån 

detta vill författarna till studien uppmana sjuksköterskan att våga ställa obekväma frågor och 

se till patientens livsvärld. 

 

 

Slutsats 
 

Efter analys av biografierna upplevde författarna till denna studie att författarna till 

biografierna var väldigt ensamma och led i tysthet när de var barn. Vi upplevde även att 

författarna som barn levde under miserabla hemförhållanden med stor brist på omsorg, 

trygghet och kärlek. Vi blev väldigt berörda av biografierna som användes i studien och 

hoppas att denna studie ska kunna beröra andra. Studiens problemområde är ett aktuellt 

problem i dagens samhälle, då det är många barn som far illa och som lever i ett hem där 

alkoholmissbruk förekommer. Förhoppningen är därför att denna studie ger en ökad kunskap 

om hur vuxna personer upplevt det att växa upp i ett hem där alkoholmissbruk har 

förekommit. Förhoppningsvis kommer kunskapen som framträder i studien göra det lättare för 

sjuksköterskan att uppmärksamma barn som växer upp i ett hem där alkoholmissbruk 

förekommer. Författarna till studien tycker dock att mer forskning bör göras kring ämnet för 

att belysa ämnet och öka kunskapen ytterligare.   
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Beskrivning av analyserade biografier. 

 

 

Titel: Maskrosungen. Författare: Sandra Gustafsson. Årtal: 2006 

 

Handlar om Sandra som växer upp med två alkoholmissbrukande föräldrar. Sandras föräldrar 

separerar innan Sandra föds och hon växer till en början upp med sin mamma. Sandras 

mamma var alkoholmissbrukare men var även psykiskt sjuk. Mamman led utav 

vanföreställningar och hallucinationer. Alla pengar i hushållet går till mammans missbruk och 

Sandra blir väldigt vanvårdad och bortglömd. Sandra har kontakt med sin pappa under hela 

uppväxten och han tar sedan över vårdnaden när Sandras mamma blir för dålig. Men pappan 

glider själv djupare in i sitt alkoholmissbruk och tillbringar mycket tid på puben medans 

Sandra är själv hemma.  

 

Titel: Kärleksbarnet: En berättelse om alkohol, bingo och brutna löften. Författare: Hillevi 

Wahl. Årtal: 2006 

 

Hillevi växer upp med två alkoholmissbrukande föräldrar. Hillevis pappa arbetar mycket den 

första tiden i hennes liv och hon är då mest med sin mamma. Föräldrarna separerar senare och 

Hillevi tillbringar tid med de båda två. Hillevi upplever det som att föräldrarna i stort sett 

alltid är påverkade av alkohol. Hon blir lämnad ensam och får klara sig själv. Mamman spelar 

mycket bingo, så mestadels av familjens pengar går till bingon och alkoholen och därför finns 

inte mycket pengar kvar till mat, kläder och andra viktiga hushållsartiklar.  

 

Titel: Hatet. Författare: Anders Nyqvist. Årtal: 2007 

 

Författaren, Anders, växer upp med sin mamma, pappa och lillebror. Pappan är 

alkoholmissbrukare. Han tar även narkotikaklassade tabletter, fast detta är inte så utmärkande 

och framkommer inte så tydligt i biografin. Man får följa Anders uppväxt och hur hans 

pappas alkoholdrickande blir värre och värre. Pappan blir mer och mer våldsam. 

Han misshandlar och våldtar Anders mamman. Även Anders och hans bror blir utsatta för 

våld. Sett utifrån är de en fin och lycklig familj, detta gör Anders vad som helst för att 

bibehålla.  

 

Titel: Till pappa från en alkoholistdotter. Författare: Emme Lind. Årtal: 1998 

 

Emme, författaren till biografin, växer upp med sin mamma, pappa och lillebror. Pappan är 

alkoholmissbrukare och har hela tiden anklagat Emme för hans drickande. Pappan menar på 

att det är hennes fel att han dricker.  

 

 

Titel: Ska jag våga berätta. Författare: Maria Tafvelin. Årtal: 1995 

 

Handlar om Maria som växer upp i ett hem med två alkoholmissbrukande föräldrar. Hon har 

en lillebror och en storebror. Pappan var väldigt våldsam och Maria och hennes bröder fick 

mycket stryk samtidigt som de såg sin mamma bli misshandlad av deras pappa.  


