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Bakgrund: Barn har laglig rätt att växa upp i en trygg miljö som främjar den personliga 
utvecklingen. Forskning visar ett samband mellan alkoholmissbruk och en bristande 
förmåga att skapa denna trygga miljö. Förståelse för barns upplevelse av att växa upp i 
hem med alkoholmissbruk är av värde för sjuksköterskan i mötet med dessa barn. Syfte: 
Syftet är att beskriva upplevelsen av att växa upp med en eller två föräldrar som har ett 
alkoholmissbruk. Metod: Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie med kvalitativ metod 
utifrån fem självbiografier. Resultat: Resultatet av det analyserade materialet utmynnade i 
följande sex kategorier: Dubbelheten i föräldrarelationen – att älska och samtidigt hata, Att 
inte få vara barn, Att uppleva känslor av skam, Rädsla och ovisshet, Känslan av att bli 
sviken och Det viktiga stödet och den inre drivkraften. Diskussion: Den sviktande 
föräldraförmågan påverkar barnets anknytning negativt. Barnen ligger i riskzonen för att i 
framtiden utveckla psykisk ohälsa och/eller substansmissbruk. Stöd från omgivningen och 
tidiga insatser är en essentiell del i arbetet med dessa barn. Konklusion: Tidiga insatser för 
att identifiera barn i riskzonen behövs. I detta arbete har skolsjuksköterskan genom sin 
unika inblick i barnens vardag en betydelsefull roll.  
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Background: Children have legal right to grow up in a safe environment that promotes 
personal development. Research shows a connection between alcohol abuse and lack of 
ability to create that safe environment. To understand the child ́s experience of an 
upbringing in a home with alcohol abuse is of value to the nurse when meeting these 
children. Aim: To describe the experience of growing up in a home where one or two 
parents suffer from alcohol abuse. Method: The essay is based on a literature study with 
qualitative methodology based on five autobiographies. Results: The result of the analyzed 
material resulted in the following six categories: Doubleness in parental relation – to love 
and at the same time hate, Not allowed to be a child, To experience feelings of shame, Fear 
and uncertainty, The feeling of being deceived and The important support and the inner 
force. Discussion: The lack of parental ability affects the child ́s connection negatively. 
The children are in danger of developing mental illness and/or substance abuse in the 
future. Support from the environment and early efforts are an essential part of the work 
with these children. Conclusion: Early efforts to identify children at risk are needed. In 
this work the school nurse, through the unique insight into the children ́s everyday life, 
plays an important role.  
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INLEDNING 

Alkohol brukas av majoriteten vuxna och ses som en naturlig del av vår kultur. I ett 
samhälle där alkoholkonsumtionen är socialt accepterad kan det därför bli svårt att sätta en 
tydlig gräns för när bruket övergår i ett missbruk1 och mörkertalet är således stort. 
Uppskattningsvis har åtta procent av mödrar och sexton procent av fäder en 
riskkonsumtion av alkohol. För barnen2 innebär det en extra utsatthet att växa upp i en 
miljö präglad av en osund alkoholkonsumtion. Våld och bråk samt fysisk och 
känslomässig frånvaro är inte sällan förekommande i familjer där föräldrar har ett 
beroende. Barnen i dessa familjer får ofta i tidig ålder bära en tung omsorgsbörda och är 
därför i behov av stöd från såväl skola som sjukvård för att påverkan av hemförhållandena 
ska minimeras. Sjuksköterskor har därför ett ansvar i mötet med dessa barn att inte bara 
uppmärksamma situationen utan också att erbjuda det stöd som barnet har rätt till. En 
fördjupad kunskap om hur barn påverkas av föräldrars alkoholberoende kan hjälpa till att 
utforma adekvata omvårdnadsåtgärder i arbetet utifrån barnens specifika behov.  

BAKGRUND 

Alkohol ur ett samhällsperspektiv 

Alkoholens historia 

Alkoholhaltiga drycker har använts av många kulturer runt om i världen under tusentals år 
för att uppnå berusning. Vid jäsprocessen framställdes vin, mjöd eller öl att använda som 
måltidsdryck, näringskälla, folkmedicin och njutningsmedel. Spritdrycker uppfanns då 
människan upptäckte att det gick att utvinna alkohol ur vin genom destillering och då 
spriten har en högre alkoholhalt blir berusningen kraftigare och kommer snabbare 
(Johnson, Richert & Svensson, 2017). Under 1800-talet i Sverige startade en diskussion 
om att reglera intaget av alkohol till följd av upplysningsfilosofins genombrott och den 
industriella revolutionen. Som resultat beslutades i början av 1900-talet att kommunala 
bolag fick ensamrätt på försäljning av sprit så den lönsamma inkomsten skulle komma hela 
befolkningen tillgodo istället för några få (Blomqvist, 2012). 1912 infördes motboken som 
var ett dokument för att reglera alkoholintaget hos medborgarna. För att få köpa 
alkoholhaltiga drycker gjordes en ansökan om motboken hos de kommunala bolagen. Hur 
mycket varje person fick köpa reglerades utifrån yrke, utbildning och status. En skötsam 
man med god inkomst var en uppskattad kund medan kvinnor, ungdomar, fattiga och 

                                                
1 då termen missbruk används avses endast missbruk av alkohol.  

2 med barn avses personer under 18 år, i enlighet med FN:s (1989) barnkonvention.  
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bostadslösa ej beviljades motbok. 1955 avskaffades motboken och ansvaret för 
alkoholhanteringen förflyttades allt mer från stat och myndigheter till individen själv 
(Enefalk, 2012).  

Definition och prevalens  

Riskkonsumtion av alkohol definieras som en ökad risk att drabbas av skadliga fysiska, 
psykiska och sociala konsekvenser till följd av alkoholintag. Oftast avses en hög 
genomsnittlig konsumtion eller en intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden 
under en längre period (Socialstyrelsen, 2017a). Missbruk och beroende fastställs med 
hjälp av de två diagnossystemen International Classification of Diseases and Related 
Health Problems (ICD-10) och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM-5). Ur ett medicinskt kliniskt synsätt ska ett visst antal kriterier vara uppfyllda och 
ha haft en varaktighet på minst tolv månader för att en diagnos ska få sättas (Johnson et al., 
2017). Bengtsson och Gavelin (2004) skriver att alkoholmissbruk kan definieras utifrån en 
människa som upprepade gånger hamnar i svåra situationer till följd av sitt drickande och 
som trots det fortsätter att dricka. Konsumtion av alkohol vid tillfälligt bruk i små doser ger 
ofta positiva upplevelser medan ett långvarigt bruk kan skapa ett beroende med negativa 
biverkningar. Beroende definieras som en fysisk tolerans där kroppen har vant sig vid 
alkoholen och har svårt att vara utan den. Det blir enligt Heilig (2015) en kompulsiv 
användning av alkohol som inte går att värja sig från trots vetskap om de förödande 
konsekvenserna.  

Idag dricker cirka 90 procent av den vuxna befolkningen i Sverige alkohol. Det anses 
socialt accepterat och som en del av vår kultur vilket gör det svårt att sätta en gräns mellan 
bruk och missbruk (Socialstyrelsen, 2009). Sex procent av den vuxna befolkningen 
beräknas missbruka eller vara beroende3 av alkohol. Denna grupp är inte någon homogen 
grupp utan inbegriper människor med olika livssituation och bakgrund (Ramstedt, Sundin, 
Landberg & Raninen, 2014; Johnson et al., 2017). Rapporter visar att konsumtionen av 
alkohol har minskat något under det senaste decenniet både hos män och kvinnor i de flesta 
åldersgrupper. Däremot ses en ökning gällande riskkonsumtion hos vissa utsatta grupper 
(Heckley, Jarl & Gerdtham, 2016; Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
(CAN), 2017). Män har enligt Folkhälsomyndigheten (2009) ett mer riskabelt 
förhållningssätt till alkohol än kvinnor och undersökningar uppvisar en större andel 
kvinnor som aldrig har testat alkohol.  

Förhållningssätt till alkohol  

Historiskt sett har alkoholmissbruk betraktats som syndigt och som ett tecken på omoral 
och dålig karaktär. I början på 1900-talet förändrades synen på alkoholmissbruk och det 
kom att betraktas mer och mer som en sjukdom (Johnson et al., 2017). Även om detta 
synsätt fortfarande är det dominerande finns det en mängd andra förklaringsmodeller. Ett 

                                                
3 i texten kommer termen missbruk hädanefter innefatta både missbruk och beroende av alkohol. 
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sätt att betrakta alkoholism baseras på tanken om frivillighet och val vilket gör att 
missbrukaren inte anses förlora kontrollen över sitt beteende på samma sätt som då 
missbruket betraktas som en sjukdom (Skog, 2000). Ett annat förhållningssätt är det 
sociokulturella perspektivet som fokuserar på sociala konstruktioners betydelse för 
utvecklingen av missbruk (Johnson et al., 2017). Järvinen (2015) menar att en persons 
missbruk gradvis kan utvecklas tillsammans med andra människor med liknande 
dryckesvanor i en viss kontext, till exempel en arbetsplats eller en sluten vänskapskrets. 
Personer med alkoholmissbruk har en större benägenhet att utveckla psykisk ohälsa och 
vice versa. Detta kan leda till en mängd andra problem om inte rätt åtgärder sätts in i tid. 
För att inte förloppet ska eskalera är det viktigt att uppmärksamma samsjuklighet och att 
behandling för båda tillstånden sätts in samtidigt. (Socialstyrelsen, 2017a; Marmorstein, 
2009).  

Barnets risk- och skyddsfaktorer 

Med risk- och skyddsfaktorer menas de sociala, medicinska, psykologiska och biologiska 
faktorer barnet växer upp med och som påverkar hälsan negativt eller positivt 
(Socialstyrelsen, 2012). Riskfaktorer avser därmed händelser eller förmågor som påverkar 
sannolikheten för att utveckla ohälsa och problem som till exempel missbruk. 
Skyddsfaktorerna däremot minskar risken för att utveckla problem genom att motverka 
eller kompensera riskfaktorerna. Viktiga skyddsfaktorer som dämpar och neutraliserar 
risken hos barn som växer upp i familjer med starka riskfaktorer som till exempel missbruk 
ses som förklaring till att dessa barn ändå kan klara sig bra i livet (SOU 2008:131; 
Pisinger, Bloomfield & Tolstrup, 2016). Det är inte bara i barnets omgivning som risk- och 
skyddsfaktorer spelar en stor roll. Barnets sociala förmåga, humor, nyfikenhet, framgång i 
skolan och självförtroende är några exempel på faktorer som kan verka skyddande för 
barnet. På samma sätt kan faktorer som blyghet, att barnet är ensamt i skolan eller har 
svårigheter att leka och komma överens med andra barn göra barnet sårbart (Park & 
Schepp, 2015).  

Den viktigaste faktorn för barnet är sannolikt familjen. Kärleksfulla, trygga och nära 
relationer med tydliga gränssättningar och stort förtroende för varandra beskrivs som 
skyddsfaktorer för barn under uppväxtåren. Däremot är konfliktfyllda relationer, svek, 
bristande tillsyn och föräldrars missbruk riskfaktorer för barnet (Tinnfält, Eriksson, & 
Brunnberg, 2011; Pisinger et al., 2016). Enligt Socialstyrelsen (2012) har barn till föräldrar 
med alkoholmissbruk en ökad risk för att utveckla ett eget missbruk och ohälsa senare i 
livet. Hur stor risken är har att göra med barnets ålder och utveckling samt antalet 
riskfaktorer barnet har utsatts för (ibid).  

Med familjen i fokus 

Föräldraskap och alkoholmissbruk  

Då alkoholmissbruk ofta är dolt finns det inga exakta siffror på hur många barn som lever i 
familjer där det förekommer. Försök att kartlägga prevalensen har dock gjorts och 
resultatet visar att cirka åtta procent av mammorna och sexton procent av papporna som 
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lever med sina barn har en riskkonsumtion av alkohol (Socialstyrelsen, 2009). Hur hårt 
barnen drabbas av en förälders alkoholmissbruk beror på i vilken utsträckning förälderns 
förmåga att tillgodose barnens behov påverkas av missbruket (ibid). För att utveckla tillit 
måste barnet kunna lita på att föräldern möter deras fysiska och känslomässiga behov, 
något som inte är en självklarhet i ett hem med missbruk (Black, 1993). I en rapport 
utgiven av Folkhälsomyndigheten (2015) beskrivs föräldraskapet i missbruksfamiljer både 
ur ett barn- och ett föräldraperspektiv. Det framkommer att många föräldrar är medvetna 
om att de under berusning har skadat sina barn genom att utsätta dem för orimliga 
påfrestningar. Det berusade jaget är inte förälderns sanna jag, vilket beskrivs som 
skrämmande av både barn och föräldrar (ibid). Föräldrar med ett alkoholmissbruk får ett 
försämrat tålamod under alkoholens inverkan vilket innebär att ilskan kan ta sig starkare 
uttryck och resultera i våld och bråk (Folkhälsomyndigheten, 2015; Rounsaville, O ́Farrel, 
Andreas, Murphy & Murphy, 2014). I takt med att alkoholmissbruket förvärras blir 
föräldern mindre engagerad i familjens liv och isolerar sig alltmer (Runquist, 1998). Detta 
beteende bekräftas av Folkhälsomyndigheten (2015) där det framkommer att både fysisk 
frånvaro och känslomässig otillgänglighet är vanliga konsekvenser vid alkoholmissbruk. 

Barn som anhöriga  

Föräldrar spelar en viktig roll för barns upplevelse av välbefinnande och psykisk hälsa 
(Tinnfält et al., 2011). Barn påverkas av sin omgivning och är beroende av vuxnas förmåga 
att skapa den trygghet och omsorg som är avgörande för deras livskvalitet (Eide & Eide, 
2009; Tinnfält et al., 2011). På grund av deras beroendeställning är barn som växer upp 
med föräldrar som missbrukar alkohol en extra utsatt grupp av anhöriga (Runquist, 1998). 
Vardagen påverkas av den stress som skapas när en förälder missbrukar alkohol men 
skadan varierar beroende på hur svårt missbruket är och om det sker i perioder med 
mellanliggande perioder av nykterhet (Socialstyrelsen, 2009). Det spelar också in om det är 
en eller båda föräldrarna som har ett alkoholmissbruk (Park & Schepp, 2015; 
Socialstyrelsen, 2009). Barnen får bära en stor omsorgsbörda på hemmaplan och det blir 
således extra viktigt att de ges utrymme till avlastning och lek i skola och förskola. Stöd 
behövs för att hälsa, skolgång och utveckling i minsta mån ska påverkas av 
hemförhållandena. Dock visar forskning att barnen inte får det stöd de är berättigade till 
förrän de själva har utvecklat problem med påtagliga konsekvenser för hälsa, utveckling 
och vardag (Socialstyrelsen, 2013).  

Barns rättigheter  

I Förenta Nationernas (FN:s) (1989) barnkonvention fastslås att varje barn, oavsett 
bakgrund, ska behandlas med respekt och få komma till tals. Barnets bästa ska beaktas i 
allt beslutsfattande som rör barnet. Barnet har inte bara rätt till överlevnad utan också till 
förutsättningar för personlig utveckling, en rättighet som samhället är ålagt att säkerställa. I 
barnkonventionen beskrivs också att ett barn behöver växa upp i en miljö präglad av lycka, 
kärlek och förståelse för att fullt ut kunna utveckla sin personlighet. Socialtjänsten är den 
instans som ansvarar för barns förhållanden i Sverige. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
kap 5, § 1 understryks barns rättighet att växa upp under trygga förhållanden där den 
fysiska och sociala utvecklingen främjas. Ett tillägg har också gjorts i Hälso- och 
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sjukvårdslagen  (SFS 2017:30) kap 5, § 7 som berör vikten av att särskilt beakta ett barns 
behov av stöd, råd och information om ett barns förälder är missbrukare av alkohol eller 
annat beroendeframkallande medel. I lagen tydliggörs således att sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal har ett ansvar i mötet med barn som lever med föräldrar med 
alkoholmissbruk. Vid misstanke om att ett barn far illa har hälso- och sjukvårdspersonal 
enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) dessutom en skyldighet att genast rapportera detta.  

Omvårdnadsteoretiska begrepp  

Socialt och professionellt stöd  

Stöd beskrivs av Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) som ett samspel mellan 
två individer med målet att hjälpa den ena parten att hantera en livssituation eller en 
händelse. Tillgång till stöd i form av vägledning och nära förtroliga relationer har visat sig 
ha en stor betydelse för människors upplevda hälsa (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell 
Ekstrand, 2013). Dock är det endast om stödet ses som något positivt av mottagaren som 
det kan ha effekt och leda till ett förbättrat välbefinnande (Langford et al., 1997). Stöd kan 
delas in i socialt respektive professionellt stöd och en åtskillnad bör göras av innebörden i 
dessa begrepp (Thorstensson, 2012; Langford et al., 1997). Det sociala stödet är den form 
av stöd som erhålls genom relationer till familj och vänner medan det professionella stödet 
ges utifrån en specifik yrkeskunskap i en profession, till exempel sjuksköterskans. En 
skillnad mellan dessa är att det sociala stödet är beroende av att det finns en privat relation 
mellan mottagaren och den som erbjuder stöd, en ömsesidighet som inte återfinns i det 
professionella stödet (Thorstensson, 2012).  

Många människor upplever att det är svårt att be om stöd då det skapar en känsla av att inte 
vara kompetent nog att hantera en situation. Därför är det viktigt att ha en icke-dömande 
attityd och förstå att varje situation kräver unika stödinsatser utifrån den drabbades 
specifika behov (Thorstensson, 2012). När det gäller barn som växer upp med föräldrar 
som missbrukar alkohol skriver Socialstyrelsen (2013) om vikten av att utreda barnens 
behov för att kunna sätta in rätt stödinsatser. Det sociala stödet i form av relationen mellan 
förälder och barn anges som det mest betydelsefulla för barnens psykiska och emotionella 
välbefinnande (Tinnfält et al., 2011).  

Coping och KASAM  

Björkdahl och Klang (2014) beskriver coping som människors medfödda eller inlärda sätt 
att förhålla sig till problematiska situationer eller hot. Copingstrategier kan delas in i 
problemfokuserad coping vars mål är att aktivt vidta åtgärder för att undanröja ett 
potentiellt hot och emotionell fokuserad coping där ansträngningar görs för att hantera de 
känslor en situation väcker. Björkdahl och Klang menar vidare att copingstrategier varierar 
såväl mellan individer som inom den enskilde individen beroende på personens upplevelse 
av den stressande situationen (ibid).  
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Begreppet KASAM står för känsla av sammanhang och myntades av Antonovsky (1991). 
Det är inte en särskild copingstrategi utan kan ses som förmågan att kunna välja den 
copingstil som ger bäst förutsättningar att kunna hantera den aktuella stressorn. Teorin 
belyser hälsofrämjande faktorer och riskfaktorer och beskriver varför vissa människor 
bättre kan hantera psykosociala påfrestningar än andra. KASAM innefattar de tre 
begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka är centrala för vår förmåga 
att hantera psykosocial stress. Begriplighet kan förklaras som att de påfrestningar vi utsätts 
för, som att växa upp under missbruksförhållanden, kan göras gripbara och därmed går att 
förstå även om de är svåra. Hanterbarhet är upplevelsen av att ha resurser för att hantera 
olika situationer i livet. Meningsfullheten, som anses vara den viktigaste, kan beskrivas 
som känslan av att de situationer vi ställs inför i livet är värda att engagera sig i (ibid).  

En människa som har en känsla av meningsfullhet kommer också att ha en styrka att ta sig 
igenom motgångar (Antonovsky, 1991). Graden av KASAM mätas med hjälp av 
självskattningsformulär där höga värden tyder på bättre upplevd hälsa och låga värden kan 
kopplas till sämre livskvalitet och förmåga att hantera svåra situationer. Vidare menar 
Antonovsky att tillgång till generella motståndsresurser i form av till exempel 
självförtroende, stöd eller pengar kan förstärka en människas KASAM. När det gäller ett 
barns KASAM så påverkas det av uppväxtförhållandena. Ett barn som utsätts för 
livshändelsestressorer i någon form kan utveckla ett lågt KASAM till följd av detta vilket 
gör dem sämre rustade att möta livets utmaningar (ibid).  

Bowlbys anknytningsteori  

Anknytningsteorin beskriver individens förmåga att knyta intima känslomässiga band till 
andra som ett grundläggande behov i människans natur (Bowlby, 1994). Barn har genom 
evolutionen utrustats med medfödda beteendesystem som syftar till att ge dem den 
omvårdnad de behöver. Tryggheten i att känna tillit till sina föräldrar beskrivs av Bowlby 
som avgörande för att kunna skapa goda relationer. Upplever barnet föräldern som 
tillgänglig och vårdande kommer detta resultera i en trygg anknytning. Om föräldern 
däremot är otillgänglig eller inkonsekvent i sin tillgänglighet formas en otrygg anknytning 
som kan leda till en mängd problem, däribland ångest och depression. Barnet har dock 
utrustats med en medfödd beredskap att anpassa sig till olika typer av omhändertaganden 
då det inte själv kan välja sina vårdnadshavare eller uppväxtmiljö. En viktig aspekt av 
anknytningsbeteendet är intensiteten i den känsla som uppstår, vilken beskrivs vara starkt 
kopplad till relationen mellan den anknutna individen och anknytningsgestalten. Är 
relationen god präglas den av glädje och trygghet, är den hotad uppstår svartsjuka, vrede 
och ängslan och om den bryts resulterar det i sorg och depression. Slutligen menar Bowlby 
att hur anknytningsbeteendet organiseras inom en individ i stor utsträckning beror på de 
relationella upplevelser barnet haft i sin barndom (ibid).  

Att ta på sig föräldraskap är ett spel med höga insatser. Och eftersom rätt 
föräldrabeteende är en huvudnyckel till nästa generations psykiska hälsa behöver 
vi skaffa oss all den kunskap vi kan få, både om dess beskaffenhet och om de 
mångfaldiga sociala och psykologiska villkor som inverkar på dess utveckling i 
god eller dålig riktning (Bowlby, 1994, s.23).  
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PROBLEMFORMULERING 

Riskkonsumtionen av alkohol har ökat i det svenska samhället. Forskning pekar på 
sambandet mellan föräldrar med alkoholmissbruk och en bristande förmåga att skapa den 
trygga uppväxtmiljö som är en förutsättning för barns utveckling. Barn som växer upp i 
familjer med missbruk har laglig rätt till stöd. Forskning visar dock att samhället inte 
erbjuder detta stöd förrän barnen själva har utvecklat egna problem i form av missbruk 
eller psykisk ohälsa. Barnens situation behöver således uppmärksammas mycket tidigare 
för att tydliggöra behovet av stöd och hjälp och för att motverka framtida problem. Att 
studera vilken påverkan en uppväxt med föräldrar som missbrukar alkohol har på barns 
upplevda hälsa kan generera såväl praktiska som teoretiska verktyg av värde för 
sjuksköterskan i mötet med dessa barn.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att växa upp med en eller två föräldrar som har ett 
alkoholmissbruk.  
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METOD 

Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie med kvalitativ metod utifrån självbiografier. 
Forsberg och Wengström (2015) beskriver att den kvalitativa metoden är lämplig då syftet 
är att studera ett fenomen för att nå en djupare förståelse. Dahlborg Lyckhage (2012) 
menar att självbiografier är lämpliga för att beskriva hur människor i olika situationer i 
livet erfar sin livsvärld, varför biografier ansågs lämpliga som datamaterial i denna studie. 
För att studera fenomenet så förutsättningslöst som möjligt utan någon förutbestämd teori 
valdes den induktiva ansats som beskrivs av Priebe och Landström (2017).  

Urval 

Ett urval måste alltid göras för att begränsa mängden information som ska bearbetas 
(Friberg, 2012). Urvalsprocessen kan ske med hjälp av olika metoder och i föreliggande 
studie valdes ett strategiskt urval. Forsberg och Wengström (2015) skriver att det 
strategiska urvalet inkluderar individer som har genomgått liknande upplevelser med målet 
att få fram variationsrika berättelser utifrån syftet. Inklusionskriterier för valda 
självbiografier var att de skulle vara skrivna på svenska av personer som vuxit upp i det 
svenska samhället med en eller två föräldrar med ett alkoholmissbruk. Avgränsningen till 
böcker skrivna på svenska gjordes då det är det språk författarna behärskar bäst. Böckerna 
skulle vara skrivna av personer över 18 år då målet var att studera den vuxnes upplevelse 
av barndomen. Genom det strategiska urvalet valdes de självbiografier som bäst bedömdes 
passa syftet i föreliggande studie. Detta ledde till att självbiografierna skildrar upplevelser 
från en barndom under 60-80-talen. Ingen avgränsning gjordes gällande kön. Böcker som 
var kategoriserade under roman/självbiografi valdes bort då det enligt Dahlborg Lyckhage 
(2012) kan vara problematiskt att använda sig av skönlitteratur på grund av dess fiktiva 
inslag.  

Datainsamling 

Självbiografierna söktes i det nationella biblioteket Libris och på högskolebiblioteket i 
Skövde. I Libris användes sökorden ”barn”, ”alkohol”, ”missbruk” och ”barn till 
alkoholister” i kategorin självbiografier (se bilaga 1). Utifrån denna sökning framkom ett 
antal träffar där sammanfattningen lästes igenom för att se huruvida litteraturen svarade 
mot studiens syfte. Slutligen valdes tre böcker ut som ansågs vara relevanta. Efter sökning 
i databas besöktes biblioteket på högskolan i Skövde där en bibliotekarie hjälpte till i 
sökprocessen. Forsberg och Wengström (2015) betonar att en litteratursökning med fördel 
kan göras både på egen hand och med hjälp av en bibliotekarie. Denna sökning resulterade 
i att ytterligare två böcker identifierades (se bilaga 1). Fem självbiografier som motsvarade 
studiens syfte valdes ut och en sammanfattning av samtliga gjordes (se bilaga 2).  
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Analys 

Innan analysen påbörjades förde författarna en diskussion kring förförståelse. Förförståelse 
innebär att människor tolkar och uppfattar omvärlden baserat på tidigare erfarenheter och 
upplevelser vilket således kommer att påverka vårt sätt att tänka, känna och handla. 
(Wiklund, 2003). Det som kan antas prägla författarnas förförståelse är den livssituation 
som båda befinner sig i med relativt små hemmaboende barn. Båda hade en uppfattning 
om barns behov och vad en brist på tillfredsställelse av dessa skulle kunna leda till. 
Författarna hade tankar om vilken plats alkoholen bör tillåtas ha och var överens om att 
berusningsdrickande är olämpligt då barn är närvarande. Inför detta arbete har författarna 
gemensamt reflekterat och diskuterat erfarenheter och tankar relaterat till ämnet vilket 
bidragit till att vår egen förförståelse blivit synliggjord.  

En kvalitativ innehållsanalys är lämplig vid analys av personliga upplevelser i text 
(Danielson, 2017). Genom tolkning av text kondenseras textmassan till meningsenheter 
bestående av meningar eller stycken med ett gemensamt budskap. Det kondenserade 
materialet utgör grunden för kodningen där ord eller korta meningar tas fram för att 
beskriva meningsenheterna (ibid). Dahlborg Lyckhage (2012) skriver att det i berättelser 
finns både ett manifest och ett latent innehåll. Det manifesta innehållet är det synliga 
medans det latenta berör den underliggande meningen i texten och därför kräver en djupare 
tolkning (ibid). Självbiografierna analyserades utifrån ovan beskrivna innehållsanalys. I ett 
initialt skede lästes materialet igenom av författarna var för sig för att skapa en helhetsbild 
av innehållet. Författarna skrev under läsningens gång ner meningsbärande enheter som 
motsvarade syftet. Detta gjordes med hjälp av Post It lappar och anteckningar som fördes 
in i ett separat dokument. En jämförelse gjordes sedan mellan författarna för att se om 
innehållet i böckerna tolkats på liknande sätt. För att få fram essensen i materialet och 
skapa en struktur gjordes en mindmap där de kondenserade meningsenheterna kodades för 
att bli mer lätthanterliga. Utifrån det manifesta innehållet framkom kategorier som ett sista 
steg i analysprocessen. Dessa kategorier utgjorde det latenta innehållet. Exempel på 
tillvägagångssättet i analysprocessen återfinns i bilaga 3.  

Etiska överväganden 

De självbiografier som utgjorde grunden i föreliggande studie var publicerade och därmed 
offentligt material tillgängligt för allmänheten, vilket medförde att studien inte krävde 
något informerat samtycke. Vid analys av texter är det enligt Dahlborg Lyckhage (2012) 
viktigt att det sker med respekt och noggrannhet för att förhindra att texten förvrids och 
feltolkas. Detta har under arbetets gång beaktats av författarna vilket innebär att kravet på 
värdighet har efterföljts.  
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RESULTAT 

Resultatet av det analyserade materialet utmynnade i sex kategorier. Kategorierna 
beskriver de aspekter som upplevts vara essensen efter genomförd analysprocess.  

- Dubbelheten i relationen till förälderna: att älska och samtidigt hata 
- Upplevelsen av att inte få vara “barn” 
- Att uppleva känslor av skam 
- Att uppleva rädsla och ovisshet 
- Känslan av att bli sviken 
- Det viktiga stödet och den inre drivkraften 

Dubbelheten i relationen till föräldern: att älska och samtidigt hata 

Barnen har ett starkt band till sina föräldrar och uttrycker en kärlek gentemot dem. Det 
finns en önskan om att vara nära, bli sedd och bekräftad. Dock finns det en dubbelhet i 
känslorna där barnen uttrycker att föräldern är den de älskar mest i hela världen men 
samtidigt den de hatar mest när hen dricker och är full. Trots de problem som finns i 
familjerna är barnens förmåga att ha överseende med föräldrarnas brister framträdande. 
Barnen förtränger situationer som upplevs hotfulla och påfrestande och förlåter 
tillkortakommanden gång på gång. Positiva känslor gentemot föräldrarna är starkt 
förknippade med perioder av nykterhet och den nyktra föräldern beskrivs som älskvärd och 
fantastisk. Barnen har en förmåga att släppa alla negativa erfarenheter och känslor 
relaterade till den berusade föräldern och leva här och nu i stunder av nykterhet. I 
självbiografierna beskriver författarna4 

hur alkoholen tar makten över deras föräldrar och 
gör dem till något främmande och otäckt. ”Mamma har förvandlats till någon jag inte kan 
lita på. Hon har förvandlats till en demon” (Sundström, 2014, s.79). � 

Alkoholen är starkt förknippad med känslor av olust, avsky och äckel. Känslorna beskrivs 
dock vara motstridiga då de samtidigt hyser en stark kärlek gentemot föräldrarna. Hatet 
beskrivs inte enbart innefatta de negativa känslorna gentemot den alkoholpåverkade 
föräldern utan även hur livet i stort påverkas av missbruket. Det kan handla om att inte 
kunna ta hem kompisar eller att barnets förmåga att sköta skolan påverkas. Att vara 
begränsad av förälderns mående och därmed inte kunna leva som andra barn beskrivs 
framkalla känslor av hat. Barnen väljer ofta att hålla de negativa känslorna inom sig då de 
gett upp hoppet om att samtal kring känslorna skulle kunna leda till förändring. I takt med 
att barnen blir äldre utvecklar de en förmåga att reflektera och kritiskt värdera sin 
uppväxtsituation vilket leder till att hatet i större utsträckning synliggörs hos det äldre 
barnet.  

                                                
4 när begreppet författarna används i resultatdelen åsyftas författarna till självbiografierna.   
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Vi hade slutat att prata om mig. Han [pappan] pratade om sig själv. Om hur bra 
han var på allting... Han fick mig att känna hat ... När han stapplade iväg till 
skafferiet för att svälja ett par klunkar ... Jag avskydde hur han ömkade sig över 
fattigdom, punschiga medmänniskor och stelhet i rygg och händer samtidigt som 
han hånade dem som försökte göra så att han fick det bättre ... Han var inte 
längre en älskvärd excentriker. Han var svag. Vissa morgnar hoppades jag att 
dagen skulle bjuda på bud om hans död (Linderborg, 2007, s.180-181).  

Upplevelsen av att inte få vara ”barn”  

Barnen upplever att de får ta ett orimligt stort ansvar för att få vardagen att fungera 
praktiskt när föräldern missbrukar. Redan i tidig ålder får de städa, tvätta, diska och själva 
ansvara för att komma i tid till skolan och fritidsaktiviteter. I en av självbiografierna 
berättar författaren om hur hon som litet barn själv får ordna mat då mamman legat 
utslagen i flera dagar. En annan författare beskriver hur mamman prioriterar att lägga 
pengarna på alkohol vilket leder till att det inte finns någon mat hemma och hon tvingas 
smuggla hem knäckebröd från skolan för att få någonting att äta. Det är också vanligt 
förekommande att det faller på barnen att göra iordning efter de berusade föräldrarnas 
festande och den misär det många gånger resulterar i. Förutom det praktiska ansvaret får 
barnen även ta ett känslomässigt ansvar för såväl sitt eget som förälderns psykiska mående. 
Barnen tröstar och tar hand om föräldern när hen är ledsen men upplever samtidigt att det 
ansvaret egentligen inte borde ligga hos dem utan hos den vuxne. Föräldern uttrycker ett 
behov av att bli omhändertagen och få stöd av barnet under perioder av missbruk men är 
inte kapabel att själv möta barnets behov av omsorg.  

När föräldern är berusad faller ansvaret för att hålla ihop familjen och ta hand om yngre 
syskon på barnet. Dessutom framkommer det att barnen ibland blir lämnade ensamma utan 
en närvarande vuxen. Funderingar finns kring huruvida barnen själva är en bidragande 
orsak till föräldrarnas drickande. Tankar på hur de själva skulle kunna påverka situationen 
och minimera förälderns drickande uttrycks på följande sätt av en av författarna: ”Om jag 
bara städade och fixade och hjälpte henne [mamman] hela dagen så att det inte blev så 
jobbigt, då skulle hon kanske strunta i att dricka ikväll?” (Eriksson, 2009, s.31). Ett av 
barnen utvecklar en strategi där hen söker uppmärksamhet för fysiska besvär hos 
skolsjuksköterskan för att bli bekräftad och kunna stå ut med livet då hen inte får sina 
känslomässiga behov tillfredsställda hemma. Oro över förälderns situation och hälsa är 
återkommande inslag i självbiografierna och det framkommer att flera av barnen känner ett 
ansvar att skydda sina föräldrar i utsatta lägen.  

Pappa skulle inte förstå. Jag kände ansvar för mamma. Jag tog hand om henne. 
Klappade på henne när hon grät, städade upp efter henne, jag var där – för 
henne. Om jag skvallrade för pappa kanske hon skulle bli alldeles ensam, och hur 
skulle det bli då? (Gustafsson, 2006, s.107)  
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Att uppleva känslor av skam  

Känslor av skam över en annorlunda livssituation relaterat till förälderns drickande är 
återkommande i barnens berättelser. Förälderns sätt att vara beskrivs skilja sig åt från det 
barnen upplever som normalt och deras hemförhållanden är annorlunda gentemot vad de 
ser hos kompisar. Skamkänslorna som detta framkallar gör att barnen under lång tid väljer 
att hålla fasaden uppe och låtsas vara som vilken familj som helst. Barnen begränsas även i 
sin vardag då de inte känner sig fria att ta hem kompisar i rädslan över hur föräldern 
kommer att bete sig om hen är påverkad. Att vistas med sin berusade förälder i det 
offentliga rummet påkallar en oönskad uppmärksamhet från omgivningen som förstärker 
känslan av skam hos barnet. Det finns åtskilliga episoder som beskriver just detta. En av 
författarna berättar hur hen som tonåring åkte tunnelbana tillsammans med sin berusade 
mamma som vinglandes drack vin ur tetrapack. Detta drog till sig blickar vilket beskrivs ha 
gjort upplevelsen än mer skamfylld. I samband med en skolavslutning utspelade sig 
följande händelse:  

Hon [mamman] gav mig tummen upp och trängde sig in på en ledig plats. Inte 
nykter. Hon fumlade med jackan och väskan och jag stirrade argt på henne. Varför 
hade jag ens önskat att hon skulle komma? Nu kunde hela skolan se min fulla 
mamma (Eriksson, 2009, s.141).  

Alkoholen beskrivs förändra förälderns beteende på ett sätt som upplevs jobbigt och blir 
förknippat med skam inför omgivningen. Den alkoholpåverkade föräldern representerar 
något som barnet aldrig kommer kunna förlika sig med. Flera av barnen väljer i övre 
tonåren att ta avstånd från sina föräldrar på grund av skammen som missbruket skapar. 
Skam över de egna negativa känslorna gentemot föräldrarna är också någonting som lyfts. 
Den starka kärleken till föräldrarna gör att negativa känslor i form av hat och besvikelse 
blir något skamfyllt. Barnen får därmed brottas med motstridiga känslor. ”Hur kan du 
tycka att mamma är äcklig? Hur kan du vara så elak? Mamma som är så snäll” 
(Sundström, 2014, s.78).  

Att uppleva rädsla och ovisshet  

Att växa upp i en familj med alkoholmissbruk innebär att ständigt tampas med känslor av 
rädsla och ovisshet. Barnen bär på en oro över hur föräldern mår, om hen är glad, ledsen, 
nykter eller full. De har en välutvecklad förmåga att, utifrån subtila signaler såsom lukter 
och ljud, snabbt kunna avgöra huruvida föräldern är påverkad och i vilken sinnestämning 
hen befinner sig i. Förälderns beteende under alkoholpåverkan beskrivs som något som 
skapar rädsla och obehag och den fulla föräldern är inte någon man kan lita på. Barnen är 
ständigt på sin vakt och gör sitt yttersta för att anpassa sig till situationen då föräldern är 
ombytlig och föränderlig. Skiftningar i humöret kan komma snabbt och utan förvarning 
vilket beskrivs skapa en rädsla och en ovisshet där barnen är oförmögna att förutse 
förälderns reaktion i olika situationer. ”Jag ser in i ett par tomma ögon som vanligtvis är 
vackra men som nu är tomma och matta. Och jag förstår varför jag känner mig illa till 
mods. Mamma är på gång igen” (Sundström, 2014, s.104). Barnen utsätts för 
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känslomässig försummelse och får många gånger bevittna våldsamma situationer där 
föräldern är involverad. Trots en enorm rädsla gör barnen sitt yttersta för att försvara 
föräldern i dessa riskfyllda situationer.  

Det finns en tydlig rädsla inför hur framtiden kommer att bli om missbruket fortgår. 
Funderingar kring om föräldern kommer att vara närvarande eller ens överleva men också 
tankar på vad som kommer att hända med barnet självt finns beskrivet. Tanken på att bli 
skild från sin förälder beskrivs som den svåraste känslan att hantera oavsett hur 
hemsituationen ser ut. Att bli övergiven och lämnad inte bara en utan flera gånger sätter 
spår och skapar rädsla och ovisshet inför framtiden. Flera av författarna skriver hur de 
väljer att inte prata om sina hemförhållanden utifrån oron över vad sanningen kan få för 
konsekvenser. Denna rädsla är dubbelbottnad då den dels berör barnets tankar kring vad 
som kommer hända med föräldern då barnet inte längre finns i närheten, men även en 
ovisshet över barnets egen situation.  

Mamma är tyst hela vägen. Jag känner att det är allvar nu. Mamma har varit på 
torken flera gånger och jag vet att hon vill bli fin. Men Ture ställer till det, 
mamma blir arg och ledsen ... Jag vill inte bo på Vidkärrs barnhem igen. Jag vill 
inte åka till fosterhemmet i Varberg. Jag vill inte bo hos Greta och morfar. Jag 
vill bara vara med mamma (Alling, 2010, s.48).  

Känslan av att bli sviken  

Det framkommer att uppväxten i ett hem med alkoholmissbruk innebär en tillvaro präglad 
av lögner, brutna löften och besvikelser. Föräldrarna är ofta känslomässigt och/eller fysiskt 
frånvarande vilket på sikt beskrivs bryta ner förtroendet i relationen. Under perioder av 
missbruk tenderar föräldern att känslomässigt försumma barnet då de egna behoven 
prioriteras högst. Detta leder till att barnen upplever att ingen bryr sig om dem. Bristen på 
tillit till föräldrarna hanteras genom att barnen, av rädsla att bli svikna, distanserar sig och 
inte vågar bygga relationer. ”Hela tiden, överallt kom jag i andra hand. Jag byggde upp 
min mur, sakta men säkert, för att inte låta det göra mig illa, gräva sig in i min själ ... Inte 
öppna sig och bli sårad. Inte förvänta sig något” (Gustafsson, 2006, s.128). Brutna löften 
är ett återkommande inslag i barnens vardag. Föräldrarna lovar gång på gång att sluta 
dricka, ett löfte som ständigt bryts. Att lita på föräldrarna beskrivs som en omöjlig uppgift 
då förtroendet är sargat till följd av alla lögner.  

Omgivningen står ofta handfallen och reagerar inte tillräckligt på barnens situation vilket 
ytterligare förstärker uppfattningen om att vuxenvärlden inte går att lita på. En av 
författarna berättar hur grannarna gjorde en orosanmälan till socialtjänsten men att det inte 
ledde till någon förändring då bedömningen gjordes att barnet levde i en fungerande miljö. 
I samband med detta uttrycker barnet en uppgivenhet och bestämmer sig för att aldrig mer 
lita på någon vuxen. Ännu en aspekt av sveket ligger i omgivningens oförmåga att ge den 
missbrukande föräldern adekvat hjälp. Barnen uttrycker en hopplöshet över att förälderns 
situation inte uppmärksammas tillräckligt. När barnet upplever att vuxna i dess närhet ser 
men inte agerar förstärks känslan av att bli sviken. I en av självbiografierna finns 
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upplevelsen av att bli förflyttad mellan olika fosterhem och barnhem beskriven. Författaren 
skriver om hur det känns att inte veta vart hen ska härnäst eller hur länge hen ska få stanna.  

Jag är bara på besök här, tänker jag, jag kommer ändå flytta snart, ni har mig bara 
ett tag, tills ni tröttnar, precis som alla andra, ingen vill ha mig, ni säger att ni vill 
det, men det vill ni inte. Ni tror att ni gillar mig, men det gör ni inte, jag vet det 
(Alling, 2010, s.147).  

Det viktiga stödet och den inre drivkraften  

Tillgång till någon form av nätverk beskrivs fungera stödjande i vardagen. Dock ser stödet 
olika ut och kan komma genom relationen till en släkting, en nära vän eller någon annan 
person som barnet känner sig tryggt med. Att vara del av ett sammanhang och ha vänner 
att ta sin tillflykt till när det är jobbigt hemma har en stödjande funktion för barnen. En av 
författarna berättar också om hur hen funnit stöd och trygghet i att få tillbringa tid 
tillsammans med sin häst. Hen beskriver hästen som en vän som gav kärlek och värme och 
som alltid lyssnade på vad hen hade att berätta. Somrarna med farmor på landet beskrivs av 
ett av barnen som ett andningshål där hen fick rutiner, lugn och ro men framförallt den 
kärlek hen saknade i relationen till sin mamma. Ett av barnen har en lång historia av 
fosterhemsplaceringar bakom sig. Dessa tillfälliga hem har brustit i sin förmåga att 
bekräfta och visa kärlek vilket påverkat hens tillit till vuxenvärlden. När hen tillslut hamnar 
i en familj där hans behov blir mötta beskriver han hur relationen till fosterpappan blev ett 
viktigt stöd. För första gången upplevde hen att hen blev sedd, fick vägledning och blev 
tvungen att ta ansvar för sina handlingar.  

En annan författare berättar om glädjen hen kände över att åka på kollo om somrarna då 
det fanns så många vuxna till hands och hen fick vara del av en välfungerande gemenskap. 
Att få möjlighet att komma ifrån en hemsituation präglad av missbruk var betydelsefullt 
för barnen. Vikten av stöd från lärare och skolkurator betonas. Det professionella stödet 
beskrivs som betydelsefullt då det innebar att barnet blev sedd, lyssnad på och förstådd av 
en vuxen person. ”Jag förstår att du har det svårt, viskar hon [mamma] i mitt öra. 
Tårarna sprutar och jag hulkar ut min sorg och förtvivlan i frökens famn” (Sundström, 
2014, s.143). Att få bekräftelse från vuxna som var villiga att lyssna var avgörande för 
barnen och gav dem känslan att någon brydde sig och ville hjälpa. Mötena blev en frizon 
där barnen kunde ventilera allt det jobbiga och de beskrivs ha haft en stor inverkan på 
barnens självkänsla och tilltro till en ljusare framtid.  

Hela livet har jag varit utsatt för andra människors idioti, men jag har inget 
ansvar för vad vuxna gjorde mot mig som barn. Däremot har jag allt ansvar för 
vad jag gör mot mig själv och andra idag. Här och nu. Det är jag som bestämmer 
om min barndom ska få hindra mig eller inte (Alling, 2010, s.327).  

Gemensamt för barnen är att de vid någon tidpunkt i barndomen eller tonåren har kommit 
till ett beslut att deras uppväxt inte ska få knäcka dem. Insikten att de själva har ett ansvar 
att utifrån egna beslut forma sitt fortsatta liv framkommer. Specifika händelser har utgjort 



15 

 

vändpunkten för vissa av barnen medan det för andra redan i tidig barndom har funnits en 
revanschlystnad och en förmåga att anpassa sig till svåra situationer. I samband med en 
barnhemsplacering beskrivs hur ett av barnen är fast besluten att ”spela spelet” genom att 
vara de vuxna till lags. Hen förstår att det där och då inte finns annat att göra än att 
acceptera situationen men beskriver samtidigt hur hen, genom att visa att hen kan lyckas i 
livet, planerar att hämnas alla vuxna som svikit. I hens fall har även humorn fungerat som 
ett verktyg för att ta sig igenom tuffa perioder i livet. Andra skyddsfaktorer såsom att 
prestera bra i skolan och vara populär bland kompisar beskrivs.  

För en av författarna kom vändpunkten som resulterade i en vilja att skapa sig ett bättre liv 
då hen blev konfronterad av en lärare eftersom hon misskött skolarbetet. Samtalet dem 
emellan ingav hopp och en tilltro till att själv kunna påverka sin framtid. ”En vecka! Är du 
inte klok! Varför skulle jag hinna med det? utbrister jag. -Därför att jag vet att du klarar 
av det. Därför att jag tror på dig” (Sundström, 2014, s.144). I en av självbiografierna 
skriver författaren om hur tacksam hen är för all okomplicerad kärlek och alla 
komplicerade erfarenheter i relationen till pappan. Vidare berättar hen om hur hen i tonåren 
kände ett behov av att distansera sig från honom och hans destruktiva levnadssätt för att 
vara fri att forma sin egen framtid. Samtliga barn har en drivkraft att dels ta sig igenom sin 
tuffa situation men också en stark vilja att bevisa för omvärlden att en svår uppväxt inte 
behöver prägla resterande del av livet.  

Jag menar inte att man ska låtsas som att det aldrig har hänt, utan bara sluta 
använda det som utgångspunkt för allt negativt, tråkigt eller svårt som man möter i 
livet. Jag vill inte ha min uppväxt sittandes som ett ok på mina axlar resten av livet. 
Jag vill gå vidare... Det är en utmaning och ett stort arbete i sig bara att leva men 
jag reser mig hela tiden, tilltufsad och kantstött med en stark nyfikenhet, kärlek och 
tro på livet (Gustafsson, 2006, s.255).  

Resultatsammanfattning  

Relationen till den missbrukande föräldern är präglad av en dubbelhet där barnet hyser 
stark kärlek men också ett hat gentemot föräldern. Barnen tar ett stort ansvar för praktiska 
göromål men också ett känslomässigt ansvar för sitt eget och förälderns mående. Skam 
relaterat till förälderns drickande gör att hemförhållandena ofta hålls hemliga för 
omgivningen. Barnen upplever också en skam över sina negativa känslor inför föräldern. 
Att leva i en familj med alkoholmissbruk innebär att barnen bär på en rädsla och ovisshet 
som leder till att de ständigt måste vara på sin vakt. Den missbrukande föräldern tenderar 
att försumma barnet och prioriterar sina egna behov högst vilket resulterar i ett svek som 
påverkar tilliten till vuxna. Stöd från omgivningen visar sig vara en viktig faktor för att 
barnen ska kunna hantera sin vardag. Att det finns någon som barnet kan anförtro sig åt, 
som uppmärksammar, bekräftar och ger kärlek är viktigt. Drivkraft att ta sig igenom tuffa 
förhållanden och en vilja att skapa sig en bättre framtid är någonting som barnen har 
gemensamt.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod med induktiv ansats valdes då den ger möjlighet att studera individuella 
upplevelser för att få en ökad förståelse. Metoden ansågs lämplig då studiens syfte var att 
beskriva upplevelsen av att växa upp med en eller två föräldrar som har ett 
alkoholmissbruk. Självbiografierna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 
Dahlberg (2014) menar att en svaghet i att använda sig av färdigskrivet material är att 
möjligheten att ställa följdfrågor inte finns. Studien hade även kunnat genomföras med 
kvalitativa intervjuer, men då denna metod enligt Danielson (2017) kräver en omfattande 
planering bedömdes det inte vara rimligt inom ramen för studiens utförande. Enligt Priebe 
och Landström (2017) föreligger en risk att slutsatser i en induktiv studie enbart blir 
beskrivande upprepningar av empiriskt material. Författarna5 i föreliggande studie hade 
som mål att beskriva och förklara fenomenet genom att undersöka orsaker och 
konsekvenser. Detta förfarande anses ha lett till att resultatet inte enbart är beskrivande 
upprepningar.  

Karakteristiskt för ett strategiskt urval är att välja informanter med stor erfarenhet gällande 
fenomenet som ska studeras då målet är att få variationsrika svar (Forsberg & Wengström, 
2015). Denna typ av urval ansågs därför lämpa sig väl för studiens syfte och de 
självbiografier som valdes var skrivna av vuxna med erfarenheter av en uppväxt med 
alkoholmissbruk i familjen. Ingen avgränsning gjordes utifrån om missbruket fanns hos 
den ena eller båda föräldrarna vilket skulle kunna påverka resultatet. Studiens syfte var 
dock inte att undersöka en grupp med så lika hemförhållanden som möjligt. Snarare var 
målet att studera hur barndomen utifrån varje enskild individ beskrivs i ett hem med 
alkoholmissbruk för att skapa förståelse för problemområdet.  

Den språkliga avgränsningen gjordes för att underlätta läsning och bearbetning av 
materialet och därmed minimera risken för feltolkning vilket enligt Forsberg och 
Wengström (2015) ökar trovärdigheten i studien. Gemensamma teman i barnens 
upplevelser identifierades vilket gör att resultatet anses vara överförbart till en urvalsgrupp 
som motsvarar den i studien. Värt att reflektera kring är dock att föreliggande studie är 
baserad på självbiografiska verk skrivna av personer som haft tillgång till någon form av 
socialt nätverk, stöd eller andra skyddsfaktorer. Detta kan antas ha bidragit till bättre 
förutsättningar att hantera livet trots en svår barndom. Författarna anser därför att resultatet 
inte med säkerhet är representativt för samtliga barn som växer upp i familjer med 
alkoholmissbruk. Forsberg och Wengström (2015) betonar att målet med kvalitativa 
undersökningar vanligtvis inte är att producera generaliserbar data. Grundat på att 
materialet i studien beskriver en uppväxt i det svenska samhället bör kompletterande 
studier utförda i andra kulturer göras för att avgöra om resultatet är överförbart till en 

                                                
5 när begreppet författarna används i diskussionsdelen åsyftas författarna till föreliggande studie. 
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annan kontext. Självbiografierna var skrivna av fyra kvinnor och en man men syftet var 
aldrig att undersöka skillnaden utifrån könstillhörighet och således gjordes ingen skillnad 
utifrån kön i resultatet.  

Sökorden ”barn”, ”alkohol”, ”missbruk” och ”barn till alkoholister” valdes ut då de 
motsvarade studiens syfte. Att inkludera ytterligare sökord resulterade enbart i ett för brett 
spann av träffar vilket bedömdes försvåra urvalsprocessen. Enligt Henricson (2017) 
innebär sensitivitet att samma träffar återkommer under flera olika sökordskombinationer 
vilket ökar studiens trovärdighet. Under sökprocessen återkom flera av titlarna som senare 
valdes som grund för analysen. Initialt användes databasen Libris där tre titlar valdes, 
varpå en kompletterande sökning gjordes med hjälp av en bibliotekarie på högskolan i 
Skövde där ytterligare två titlar identifierades. Genom bibliotekariens expertis styrktes 
valet av självbiografier och genom diskussion kring självbiografiernas relevans gentemot 
syftet anses trovärdigheten ha ökat.  

Datamaterialet analyserades utifrån den kvalitativa innehållsanalys som beskrivs av 
Danielson (2017). Det kan inte uteslutas att författarnas förförståelse kan ha påverkat vilka 
delar av texten som lyfts ut och detta kan i slutändan ha inverkat på resultatet. 
Analysprocessen utmynnade i kategorier utifrån det latenta innehåll som författarna genom 
diskussion och reflektion identifierat. Det latenta innehållet styrktes genom att citat 
användes i resultatet vilket enligt Dahlborg Lyckhage (2012) stärker trovärdigheten och 
påvisar innebörden i kategorierna. Författarna anser att resultatbeskrivningarna är rimliga 
och motsvarar studiens syfte. Vidare menar författarna att resultatets trovärdighet är stärkt 
genom en tydligt beskriven analysprocess i enlighet med vad som beskrivs av Dahlborg 
Lyckhage (2012).  

Författarna hade en öppen diskussion genom analysprocessen där förförståelsen 
synliggjordes och sedemera diskuterades för att i minsta möjliga mån påverka resultatet. 
En medvetenhet om den egna förförståelsen ökar studiens pålitlighet men det kan aldrig 
uteslutas att analys och resultat i viss mån ändå färgas av förförståelsen (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2016). Under arbetets gång valde författarna att 
låta utomstående läsa arbetet. Dels vid inplanerade handledningstillfällen då studien 
granskats av handledare och studiekamrater, dels genom ”kritiska vänner” som tagit sig tid 
att gå igenom materialet. Detta beskrivs förstärka att analysen är grundad i data vilket 
stärker såväl trovärdighet som bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vidare 
säkras bekräftelsebarheten genom en tydlig beskrivning av analysprocessen och materialet 
hanterades under arbetets gång varsamt för att förhindra feltolkning och förvrängning av 
innehållet. Författarna diskuterade fortlöpande alternativa tolkningsmöjligheter och 
återgick vid upprepade tillfällen till originalkällorna för att följa kravet på värdighet.  

Resultatdiskussion  

Föräldrar spelar en viktig roll för barns upplevelse av välbefinnande och psykisk hälsa. 
Barn är beroende av de vuxnas förmåga att skapa trygghet och ge omsorg (Tinnfält et al., 
2011). Resultatet visar att barnen får ta ett orimligt stort ansvar, både praktiskt och 
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känslomässigt när föräldern missbrukar. Återkommande beskrivs hur barnet tar hand om 
och tröstar sin förälder och hur denne uttrycker ett behov av barnets omsorg. Barnen får 
ansvara för att hålla ihop familjen och ta hand om småsyskon. Utöver detta framkommer 
att de bär på en oro över förälderns hälsa och livssituation. Resultatet styrks av Bengtsson 
och Gavelin (2004) och Lander, Howsare och Byrne (2014) som menar att det för barn 
som växer upp i hem med missbruk sker en ombytt rollfördelning där barnet i tidig ålder 
tar på sig ett vuxenansvar och agerar ställföreträdande förälder. Broberg, Almqvist och 
Tjus (2003) menar att ett starkt omhändertagande beteende hos barn är tecken på en otrygg 
och desorganiserad anknytning. Den ombytta rollfördelningen där barnet inte positionerar 
föräldern som den vuxne fortsätter enligt Alexanderson och Näsman (2017) även i de fall 
då missbruket upphört. Att som barn tvingas prioritera förälderns behov före sina egna kan 
leda till en livslång oförmåga att sätta hälsosamma gränser i relationer. För många barn 
resulterar detta i en överdriven medvetenhet om andra människors känslor medans de egna 
hålls tillbaka (Lander et al., 2014).  

I resultatet framkommer en sviktande föräldraförmåga som skapar rädsla och ovisshet hos 
barnen. De upplever att föräldrarna pendlar från att vara ansvarstagande och känslomässigt 
tillgängliga till att i nästa stund vara oförmögna att möta deras basala behov. Dessa 
skiftningar gör att barnen ständigt måste vara på sin vakt och anpassa sig till rådande 
situation. Bowlby (1994) menar att ett inkonsekvent förhållningssätt i föräldraskapet 
resulterar i en otrygg anknytning som kan leda till psykisk ohälsa. Den bristfälliga 
anknytningen till föräldern leder till en ökad risk att barnet utvecklar psykosociala problem 
såsom stress, ångest och depression (Lander, et al., 2014; Mirrick & Steenrod, 2016; Peleg 
Oren, Rahav & Teichman, 2008). Lander et al. (2014) menar vidare att anknytningen, då 
den är fungerande, kan betraktas som människans psykologiska immunförsvar.  

Bowlby (1994) betonar att barnet har utrustats med en förmåga att anpassa sig till olika 
typer av uppväxtförhållanden då det inte själv kan välja sina vårdnadshavare. Resultatet 
visar att barnen i brist på en fungerande föräldrarelation söker stöd hos andra vuxna i sin 
omgivning. Barnen beskriver hur en fungerande gemenskap med vuxna utanför familjen 
spelade en viktig roll och bidrog till välbefinnande. Detta styrks av Socialstyrelsen (2017b) 
som menar att vuxennärvaro utanför familjen är en skyddsfaktor för barn som växer upp i 
socialt belastade miljöer. Werner och Malterud (2017) menar att den vardagliga 
interaktionen med stödjande och bekräftande vuxna motverkar barnets känsla av ensamhet 
och kan skapa en känsla av att vara ”normal”.  

Genomgående i resultatet är barnens upplevelse av att bli svikna, inte bara av den 
missbrukande föräldern utan också av vuxenvärlden i stort. Brutna löften och sveket i de 
vuxnas oförståelse och brist på vidtagna åtgärder beskrivs. Werner och Malterud (2017) 
betonar att barn till missbrukande föräldrar generellt upplever ett bristande stöd från 
vuxenvärlden och att det inbegriper såväl professionellt som socialt stöd. I resultatet 
framkommer det svek som upplevs när vuxenvärlden ser barnens situation men inte gör 
något för att hjälpa. Werner och Malterud menar att när den vuxne har ett förhållningssätt 
som indikerar på en förståelse för barnets svåra situation men inte agerar utifrån denna 
skapas en vilsenhet och en oförmåga att definiera den egna situationen för barnet.  
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Genom olika copingstrategier kan människor enligt Björkdahl och Klang (2014) förhålla 
sig till problematiska situationer eller hot. Det framkommer att barnen har hanterat sveket 
från föräldrar och vuxna genom att skapa distans och bygga upp en känslomässig mur mot 
omvärlden. Detta sätt att hantera svåra känslor stämmer överens med den emotionellt 
fokuserade copingstrategin som beskrivs av Björkdahl och Klang. Werner och Malterud 
(2017) belyser att barnen utvecklar strategierna för att normalisera sin tillvaro och att det 
förvisso kan fungera effektivt i barndomen men att det i förlängningen skapar problem 
med tillgivenhet och relationer. Även om det kan upplevas som svårt att lyfta en förälders 
alkoholproblem är barn kapabla att förmedla sina behov och önskningar förutsatt att en 
miljö finns där barnet ges möjlighet att ventilera sin situation utan tidspress (ibid). Som 
sjuksköterska är det därför av vikt att förmedla tillgänglighet, trygghet och visa intresse i 
mötet med dessa barn. 

Resultatet visar att barnen bär på känslor av skam. Skammen beskrivs höra samman med 
de annorlunda hemförhållanden och de känslomässiga påfrestningar som missbruket 
resultaterar i. Det finns en rädsla för hur omgivningen ska reagera om det avslöjas att 
föräldern har ett alkoholmissbruk och därför hemlighålls missbruket ofta under en lång tid. 
Enligt Landerholm (2005) uppstår skam som en konsekvens när de positiva känslorna 
glädje och intresse möts med någon form av avståndstagande. Övergivenhet eller andra 
former av svek kan således leda till känslor av skam hos den som utsätts. Vidare beskrivs 
hur skammen framkallar känslor som genans eller i värsta fall förödmjukelse och 
förnedring. Skam kan upplevas som omöjlig att reparera och ofta kännas värre än att 
utsättas för fysisk smärta (ibid). Då sambandet mellan olika psykosociala riskfaktorer 
studerats visar det sig dessutom att känslor av skam medför en ökad risk för att utveckla 
depression (Hallin, 2012). Hälso- och sjukvården har en uppgift att upptäcka barn som 
befinner sig i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa till följd av en förälders 
alkoholmissbruk. Preventiva åtgärder för att motverka uppkomsten av framtida problem 
bör vidtas. Insatserna kan bestå av att, som sjuksköterska, förmedla samtalskontakt då 
barnet uttrycker behov av detta. Det kan också handla om att göra en orosanmälan till 
Socialtjänsten enligt SFS 2001:453 vid misstanke om att barnet far illa utav sina 
hemförhållanden. 

KASAM belyser hur hälsofrämjande faktorer kan förklara varför vissa människor bättre 
kan hantera psykosociala påfrestningar än andra (Antonovsky, 1991). Då människor 
upplever en känsla av meningsfullhet är de enligt teorin mer kapabla att ta sig igenom 
motgångar. Resultatet visar att då föräldrarna inte fungerar stödjande i relationen söker 
barnen istället detta stöd från andra vuxna i sin omgivning. Barnen beskriver det som 
värdefullt att vara del av ett sammanhang och ha någon eller några utanför familjen som 
utgör en trygg bas. Detta kan tolkas som att barnet söker efter den känsla av sammanhang 
som beskrivs av Antonovsky. Resultatet styrks av Werner och Malterud (2017) som 
betonar vikten av att kunna fly svårigheterna i hemmiljön för att få andrum och vara del i 
en fungerande gemenskap.  

Skyddsfaktorer så som förmågan att prestera i skolan och personliga egenskaper i form av 
humor framkommer i resultatet. Då hälsofrämjande faktorer hos barn till missbrukande 
föräldrar studerades framkom det att följande hade en skyddande effekt: hög självkänsla, 
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flexibilitet, ett positivt förhållningssätt till livet, känslomässigt stöd och deltagande i 
fritidsaktiviteter (Wlodarczyk, Schwarze, Rumpf, Metzner & Pawils, 2017). Detta 
bekräftas av Socialstyrelsen (2017b) som menar att goda fysiska, kognitiva och sociala 
egenskaper fungerar som en motståndskraft och minskar effekten av riskfaktorer. 
Egenskaperna beskrivs av Antonovsky (1991) som generella motsåndsresurser med 
förmåga att stärka en människas KASAM.  

I resultatet framkommer att stödet från lärare och skolkuratorer upplevdes som 
betydelsefullt då det innebar bekräftelse från en vuxen person. Langford et al. (1997) 
skriver att förutsättningen för att stöd ska ha effekt och leda till ett förbättrat välbefinnande 
är att det ses som något positivt av mottagaren. Maskrosbarn (2015) beskriver det 
professionella stödet som präglat av ett genuint intresse där den vuxne vågar fråga hur 
barnen mår och visar ett äkta intresse. Ett anpassat stöd är viktigt då det kan resultera i en 
förbättrad situation för barnet och förhindra uppkomst av framtida problem 
(Socialstyrelsen, 2017a). För att möjliggöra det professionella stödet krävs att det finns 
vuxna i barnets vardag med kompetens att se och möta barnens behov (Barnens rätt i 
samhället (BRIS), 2017; Maskrosbarn, 2015). Ett samtalsklimat präglat av öppenhet 
beskrivs även kunna minska tabun runt missbruket och öka kunskapen om barnens 
situation (Maskrosbarn, 2015). En ökad kunskap om barnets upplevelse av att växa upp i 
en familj med missbruk bör därför betraktas som en förutsättning för att på bästa sätt kunna 
utforma ett anpassat stöd för målgruppen.  

I FN:s (1989) barnkonvention betonas barnets rätt till förutsättningar för personlig 
utveckling. Vidare understryks barnets rättighet att växa upp under trygga förhållanden där 
denna utveckling främjas, vilket tydliggörs i kap 5, § 1 i SFS 2001:453. Utifrån resultatet 
kan slutsatsen dras att barnen inte lever i familjer som lever upp till dessa lagstadgade krav. 
I artikel tre i FN:s (1989) barnkonvention tydliggörs att alla verksamheter som riktar sig till 
barn och unga ska präglas av ett barnperspektiv. Detta innebär att den vuxne försöker se till 
barnets bästa genom att, så långt det är möjligt, sätta sig in i barnets situation. Barnet ska 
sättas i fokus vid beslut och åtgärder samt ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter och 
synpunkter (ibid). Wlodarczyk et al. (2017) belyser dock att forskningen ur 
barnperspektivet med fokus på upplevelsen av att leva i en familj med missbruk är 
knapphändig. Detta innebär att det finns kunskapsluckor som bidrar till svårigheter med att 
utforma ett adekvat stöd och förebyggande åtgärder.  

Att växa upp i en missbruksmiljö innebär riskfaktorer för att utveckla problem gällande 
såväl psykisk ohälsa som substansmissbruk (Finan, Simpson, Schultz & McCauley 
Ohannessian, 2017; Husky et al., 2017; Lander et al., 2014; Mirrick & Steenrod, 2016; 
Peleg Oren et al., 2008). Enligt Socialstyrelsen (2016) kommer fyra till sju gånger fler av 
dessa barn att vårdas för missbruk. Med detta som bakgrund är det av vikt att tidigt 
identifiera barn i riskzonen och sätta in rätt stödinsatser. I resultatet framkommer att ett av 
barnen regelbundet besökte skolsjuksköterskan för diverse olika åkommor. Hon beskriver 
det som en strategi för att få den uppmärksamhet hon aldrig fick hemma. I Socialstyrelsen 
(2017a) beskrivs barnets lagliga rätt till ett anpassat stöd. Det kan spekuleras i hur 
skolsjuksköterskan i detta fall hade agerat om hen haft rätt verktyg och tillräckliga 
kunskaper för att se de bakomliggande orsakerna till barnets kontakt. Langaard och 



21 

 

Toverud (2009) menar att skolsjuksköterskan har en central roll i barnens vardagliga liv. 
Hen följer barnen under skolåren och har genom denna kontinuitet en unik möjlighet att få 
inblick i deras fysiska och psykiska mående (ibid).  

Skolsjuksköterskans uppgift är att representera tillgänglighet och förmedla förtroende till 
barnen i det dagliga arbetet. Kärnan i bemötandet beskrivs ligga i balansen mellan att å ena 
sidan respektera autonomin och å andra sidan våga uppmuntra barnet till att samtala 
(Langaard & Toverud, 2009). Resultatet visar att barnen många gånger är ovilliga att 
berätta om förälderns alkoholmissbruk. I mötet med dessa barn blir det således av yttersta 
vikt att uppmärksamma tecken på att de far illa för att ge dem det stöd de behöver och har 
laglig rätt till. Ansvaret faller på alla som i sin yrkesprofession möter barn. Även om 
skolsjuksköterskan har en unik position kommer barnen oundvikligen komma i kontakt 
med andra led i vårdkedjan. Det blir därför viktigt att som allmänsjuksköterska kunna tolka 
signaler på att barn far illa och ha rätt kunskap för att kunna agera. Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2016) och Socialstyrelsen (2017b) kräver ett välfungerande stöd 
teamsamarbete mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Samverkan mellan dessa 
verksamheter beskrivs som ett redskap för att kunna tillförsäkra individen optimala insatser 
(ibid).  

Konklusion  

Barnens upplevelse av att växa upp i ett hem med alkoholmissbruk innefattar känslor av 
skam, rädsla och svek. Relationen till föräldern är bristfällig vilket påverkar anknytningen 
negativt. Det visar sig att barnen är i behov av stöd från omgivningen för att kunna hantera 
sin livssituation. Vikten av socialt stöd i form av nära relationer till släkt och vänner samt 
professionellt stöd genom relationer till personal på skolan betonas. Även skyddsfaktorer 
som förmåga att prestera i skolan och personliga egenskaper som humor fungerar 
stödjande. Studien styrker således tidigare forskningsresultat och tillför ytterligare 
bevisning om vikten av stöd för dessa barn. Barn som växer upp i familjer med 
alkoholmissbruk är mer benägna att utveckla psykisk ohälsa och substansmissbruk. Tidiga 
insatser för att identifiera barn i riskzonen är nödvändiga för att hjälpa och i möjligaste 
mån motverka framtida problem. I detta arbete har skolsjuksköterskan genom sin unika 
inblick i barnens vardag en betydelsefull roll. För att stödet till barnen ska fungera optimalt 
behövs dock ett teamsamarbete mellan flera olika instanser. Här har även 
allmänsjuksköterskan ett ansvar.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Studien är av betydelse för de personer som i sin yrkesprofession kommer i kontakt med 
barn som lever i familjer med alkoholmissbruk då den bidrar till ökad förståelse för 
barnens situation. Den belyser hur det professionella stödet kan hjälpa och stödja dessa 
barn. All personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn bör ha utbildning för att 
vara rustade att möta barn som riskerar att fara illa till följd av sina hemförhållanden. Det 
är också av vikt att i såväl skolan som inom hälso- och sjukvården i de interpersonella 
relationerna skapa ett öppet samtalsklimat. Detta för att ge utrymme att ventilera tankar 
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och känslor och på så vis minska tabun. Sjuksköterskor kan oavsett val av arbetsplats 
komma i kontakt med barn som riskerar att fara illa till följd av en förälders 
alkoholmissbruk. Kunskap behövs för att på rätt sätt kunna bemöta dessa barn.  

Genom att sprida kunskap om hur tidiga tecken på att barn far illa yttrar sig ökar chansen 
att de fångas upp och att rätta insatser sätts in. Forskning visar att stödet ges i ett alltför 
sent skede då barnen själva har utvecklat egna problem. Här synliggörs samhällets 
bristfälliga förmåga att erbjuda barnen det stöd de har laglig rätt till och således behövs 
vidare forskning kring hur stödet bör utformas och implementeras i det kliniska arbetet. 
Tidigare forskning har inte på ett tillfredsställande sätt lyckats undersöka frågan utifrån ett 
barnperspektiv med fokus på barnens upplevelser och behov. Därför bör framtida studier 
utgå från barnens upplevelser av att växa upp i familjer med alkoholmissbruk. Detta för att 
identifiera barnens behov och utifrån dessa sedan utforma stödinsatserna.  
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Sammanfattning av biografier 
 

Författare: 

Titel: 

Årtal:  

Sammanfattning 

Jaqueline Sundström 

Håll käften Unge! 

2014 

I Håll käften unge! berättar Jaqueline om sin uppväxt i en 
familj kantad av alkoholmissbruk och dysfunktionella 
beteenden. Både mamman och pappan missbrukar alkohol och 
fysiskt våld är ett vanligt inslag i vardagen under hennes 
uppväxtår. Det är en självutlämnande berättelse som belyser 
alkoholmissbruket sett ur ett barns perspektiv. 

Morgan Alling 

Kriget är slut  

2010 

Kriget är slut är berättelsen om Morgans tuffa barndom fylld av 
polisingripande, fyllefester och misshandel. Om barnhem, 
fosterfamiljer och känslan av att inte vara önskad och hur han 
lyckas vända motgångarna till en styrka tack vare sin humor 
och längtan efter revansch. Morgan lyckades komma in på 
scenskolan och är idag en spexande, populär skådespelare. 

Sandra Gustavsson 

Maskrosungen 

2006 

I Maskrosungen skildrar Sandra sin uppväxt under 70-talet med 
sin mamma som var psykisk sjuk och hade ett alkoholmissbruk. 
Efter att hon blivit omhändertagen placeras Sandra hemma hos 
sin pappa som även han hade ett alkoholmissbruk. En stark 
historia om hur Sandra får ta ett stort ansvar över hemmet och 
sin mamma och hur hon trots hårda förutsättningar lyckas i 
livet. Hon är idag författare och har även föreläst om boken och 
hennes uppväxt under en sjuårsperiod efter det att boken 
släpptes. 

Therése Eriksson 

Vi har ju 
hemligheter i den 
här familjen 

2009 

 

I Vi har ju hemligheter i den här familjen beskriver Therése sin 
uppväxt under 90-talet med en alkoholmissbrukande mamma. 
Therése Eriksson har utifrån sina dagboksanteckningar skildrat 
sitt liv, ett liv i rädsla med många sömnlösa nätter under 
struliga tonår. Vad som fick henne att orka med sin vardag och 
om det hopp hon bar på om förändring. Therése är idag utbildad 
inom socialpedagogiskt ungdomsarbete och gruppledning i att 
stödja ungdomar och hon är verksam i föreningen Maskrosbarn 
som hon startade 2004 för att stödja unga som lever med 
föräldrar som missbrukar. 

 



Åsa Linderborgs 

Mig äger ingen 

2007 

Mig äger ingen är Åsas berättelse om hennes uppväxt under 70- 
och 80-talet med en ensamstående pappa som har ett 
alkoholmissbruk. Alkoholens makt, klasstillhörighet och 
utanförskap präglar pappans liv medan Åsa drömmer om 
förändring. Hon har haft förtroendeuppdrag inom 
Vänsterpartiet i Uppsala och hon arbetar idag som historiker, 
författare och kulturskribent. 
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Analysprocess 
 

Meningsenhet  Kod    Kategori 

”…mamma är bäst när hon är nykter.”  
(Kriget är slut, s.43) 

”Mamma är den jag älskar mest i hela världen, men 
hon är också den jag hatar mest när hon dricker och 
är full.” (Håll käften unge!, s.121) 

”Jag stod några meter ifrån henne, kände hur hatet 
fyllde mig. Fan vad äcklig hon var.” 
(Vi har ju hemligheter i den här familjen, s.95) 
 

Dubbelhet  

 

Dubbelheten i föräldrarelationen: att älska och samtidigt hata 

”Nej, de fick inte se hur mamma mådde. Jag var 
tvungen att se till att mamma höll sig nykter.” (Vi 
har ju hemligheter i den här familjen, s.31) 

”Jag ville springa och gömma mig…. men vem 
skulle då skydda mamma så att hon inte dog” (Håll 
käften unge!, s.78) 

Ansvar Att inte få vara barn 

”Tänk om alla grannarna skulle förstå. Jag ville inte 
att de skulle se, jag ville inte att de skulle titta 
konstigt på mig när de mötte mig på gatan.” (Vi har 
ju hemligheter i den här familjen, s.31) 

Skam Att uppleva känslor av skam 



	
Meningsenhet Kod Kategori 

”Det var så det var att leva med henne, som att åka 
bergochdalbana”  
(Maskrosungen, s.111)  

”Jag ville vara nära honom hela tiden. I affären höll 
jag honom i byxbenet, bakpå pakethållaren 
kramade jag om hans rygg, gick han på toaletten 
följde jag efter. Jag sov tätt intill hans kropp.” (Mig 
äger ingen, s.45) 

Otrygghet 

  

Rädsla och ovisshet 

”Såg inte hela världen vad som pågick? Syntes det 
inte i mitt ansikte?”  
(Maskrosungen, s.108) 

”Du ska till ett barnhem Morgan…hjärtat rusar, 
tankarna fladdrar. Igen? Jag förstår inte. Varför vill 
ingen ha mig?”   
(Kriget är slut, s.128) 
 

Svek 

 
 

Känslan av att bli sviken 

”Jag skulle lämna helvetet bakom mig och vara 
stark. Visa hela världen att det går att överleva” (Vi 
har ju hemligheter i den här familjen, s.76) 

”Att vara på Österlen på somrarna med farmor var 
mitt andningshål. Där fick jag fasta tider, lugn och 
ro och inte minst kärlek.”  (Maskrosungen, s.74) 

 

Hopp Det viktiga stödet och den inre drivkraften  


