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Sammanfattning 
 

Att växa upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik kan få konsekvenser för 

barnet, dels under uppväxten men även i vuxen ålder. Den här studien undersöker biografiska 

narrativ av skam och stigmatisering under uppväxten hos vuxna barn som vuxit upp med en 

förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. Studien undersöker även vilka strategier de vuxna 

barnen använde, samt på vilka sätt de vuxna barnen beskriver sina minnen av hjälp och stöd från 

professionella under uppväxten. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av fyra självbiografier 

har tre teman skapats; känslor under uppväxten, strategier under uppväxten och minnen av professionella. 

Studien visar på att dessa vuxna barn upplevt skamkänslor, såsom skam över föräldern. Känslor 

av stigmatisering kunde ta sig uttryck i att de vuxna barnen under uppväxten upplevde att andra 

såg på barnet och familjen som annorlunda. Studien visar även på att de vuxna barnen använde 

sig av ett antal olika strategier under uppväxten för att hantera situationen. Dessa innebar bland 

annat att barnen var mycket ansvarstagande, ifrågasatte förälderns beteende samt använde sig av 

lögner för att skydda familjen. Vad gäller de vuxna barnens minnen av professionella ges 

beskrivningar av förskole- och skolpersonal, sjukvårdspersonal, socialtjänsten och andra 

yrkesgrupper. De vuxna barnen beskriver såväl positiva som negativa erfarenheter av hjälp och 

stöd under uppväxten. Resultaten har analyserats med hjälp av Beckers stämplingsteori, 

Goffmans begrepp stigma och systemteori. 
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1. INLEDNING 

Barn behöver känna en trygghet och kärlek från vuxna personer som även kan se barnets behov. 

För de flesta barn är deras föräldrar dessa trygga vuxna personer. Dock växer många barn i 

Sverige upp med föräldrar som av olika anledningar saknar förmåga att möta barnet och ge det 

den kärlek och omvårdnad det behöver. Bristande förmåga till detta kan orsakas av olika faktorer. 

En missbruks- eller beroendeproblematik hos föräldern är en vanlig sådan faktor (Socialstyrelsen 

2009:9). Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2009:13) förekommer alkoholproblem i alla 

samhällsklasser och miljöer. Alkoholproblematiken är inte alltid något som syns utåt, utan kan 

vara dolt från omvärlden. Då alkohol är en socialt accepterad del av vår kultur i Sverige kan det 

även vara svårt att märka var gränsen mellan bruk och missbruk går. Av dessa anledningar är det 

ofta svårt att uppmärksamma barn som lever i familjer där en eller flera vuxna missbrukar alkohol 

(Socialstyrelsen 2009:13).  

 

Inom familjer där en förälder har en alkoholproblematik råder ofta känslor av oro, dels för 

föräldern, men även för vad det kan leda till för resterande i familjen. Barn funderar ofta på vad 

som pågår hemma medan de är i skolan. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på såväl 

skolarbete som kamratrelationer (Socialstyrelsen 2013:15). Barnet kan bli negativt påverkat av hur 

föräldern beter sig, samtidigt som barnet tycker mycket om sin förälder (Broberg, Almqvist, 

Mothander & Tjus 2015:155-156). I dessa familjer pågår det ofta ett hemlighetshållande kring 

familjesituationen och föräldrarna påtalar att barnen inte bör tala om missbruket med andra 

(Socialstyrelsen 2013:15). Vidare är skam en vanligt förekommande känsla i dessa familjer, hos 

såväl föräldrar som barn. Det kan bero på fördomar eller att människor runt omkring familjen 

beskyller föräldern för hur situationen är och hur denne hanterar den. Känslor av skam kan leda 

till att det blir en ännu större utmaning för barnet att prata om det som är svårt och att be om 

hjälp. För att hantera och förstå sin situation är det vanligt att barn som växer upp i en familj där 

det råder en alkoholproblematik lägger skulden på sig själv för förälderns beteende eller mående 

(Socialstyrelsen 2013:17).  

 

1.1 Problemformulering 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (2019) redovisar att vart femte 

barn i Sverige någon gång under sin uppväxt haft minst en förälder som har haft en 

alkoholproblematik. Det beskrivs därför att vidare forskning inom området är av betydelse (CAN 

2019). Ett missbruk inom familjen kan förändras över tid och barns reaktioner på missbruket kan 

vara väldigt olika. Som en reaktion på vad som pågår hemma kan barnet uppvisa kroppsliga 

symtom, såsom ont i huvudet, ont i magen, koncentrationssvårigheter och/eller trötthet. 

Missbruk i familjen kan även ta sig uttryck i beteenden hos barnet. Barnet kan ha svängningar i 

humöret, bli trotsigt, vända sig inåt/bli nedstämt, bli aggressivt, uppvisa ett hyperaktivt beteende 

eller bli oroligt. Förutom kroppsliga reaktioner och förändringar i beteende finns det barn som 

även presterar väldigt väl i skolan. De olika reaktioner som barn kan uppvisa vid missbruk i 

familjen kan liknas vid andra problem, vilket gör att missbruket inom familjen kan vara svårt att 

upptäcka. Som yrkesverksam är det därför viktigt att inneha kunskap om hur missbruket kan 

påverka föräldrarollen och vad förälderns missbruk kan leda till för de barn och unga som växer 



Letterlöv & Rappe Nilsson 

6 (48) 

upp i familjen. I verksamheter som dagligen möter barn, finns den största möjligheten att 

upptäcka barn som lever i en familj där det råder en missbruksproblematik. Kunskap kring 

missbruk och hur barn kan reagera på sin situation är därav viktig (Socialstyrelsen 2009:19-20). 

Då barn som växer upp med en eller flera föräldrar med en alkoholproblematik tycks uppleva 

känslor av skam och stigmatisering blir det intressant att undersöka detta vidare. Dessa känslor 

kan tänkas få konsekvenser för barnet, dels under uppväxten men även i vuxen ålder. Genom att 

studera vuxna barns biografiska narrativ av skam och stigmatisering önskar vi skapa en större 

förståelse för den eventuella påverkan detta kan medföra för barn som växer upp i ett hem där 

föräldern/föräldrarna har en alkoholproblematik. Utöver detta kommer vi även att studera vilka 

strategier dessa vuxna barn använde under uppväxten för att hantera situationen. Vi kommer 

även att studera de vuxna barnens beskrivna minnen av hjälp och stöd från professionella under 

uppväxten. Sammanfattningsvis vill vi med denna studie ge en implikation till det sociala arbetet, 

både vad gäller arbete med vuxna och barn. Genom att förstå vuxna barns minnen från 

uppväxten, kan vi ge en implikation för hur barn som växer upp i en sådan situation i större 

utsträckning kan uppmärksammas och bemötas av yrkesverksamma som har kontakt med barn. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka biografiska narrativ av skam och stigmatisering under 

uppväxten hos vuxna barn som vuxit upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. 

Vidare vill vi i studien undersöka vilka strategier de vuxna barnen använde för att hantera sin 

situation, samt på vilka sätt de vuxna barnen beskriver sina minnen av hjälp och stöd från 

professionella under uppväxten. Nedan presenteras studiens tre frågeställningar. 

  

• På vilka sätt förekommer biografiska narrativ av skam och stigmatisering under uppväxten hos 

vuxna barn som har vuxit upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik? 

• Vilka typer av strategier kan förekomma hos barn som växer upp med en förälder/föräldrar med 

en alkoholproblematik, för att hantera situationen?  

• På vilka sätt beskriver vuxna barn sina minnen av hjälp och stöd från professionella, under 

uppväxten med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik?  

1.3 Begreppsdefinitioner 
I studien använder vi oss av begreppet vuxna barn, med vuxna barn menar vi personer som idag är 

i vuxen ålder (18 år och uppåt), men som är barn till förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik. De vuxna barnen beskriver i vår studie sina upplevelser från uppväxten. Vi 

använder oss även av begreppet barn, men syftar då på samma personer som de vuxna barnen.  

 

Vidare används även begreppet alkoholproblematik frekvent. De föräldrar som i studien beskrivs ha 

en alkoholproblematik brukar alkohol som i någon mån påverkar relationen mellan förälder och 

barn. Alkoholproblematiken kan även medföra att föräldern/föräldrarna har svårigheter att 

upprätthålla ett fungerande socialt liv. 
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Med begreppet professionella avses i denna text personer som på ett professionellt plan arbetar med 

människor. Dessa avser bland annat skolpersonal, sjukvårdspersonal och personer som arbetar på 

myndigheter. 

1.4 Disposition  
Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel. För att skapa en struktur och göra texten mer 

överskådlig består de enskilda kapitlen av ett antal olika avsnitt. Kapitel ett består av en inledning, 

problemformulering, syftesformulering med tillhörande frågeställningar, begreppsdefinitioner 

samt denna redogörelse för uppsatsens disposition. I det andra kapitlet presenteras tidigare 

forskning inom forskningsområdet som uppsatsen behandlar. Det tredje kapitlet består av en 

redogörelse för studiens teoretiska referensram. Kapitel fyra innehåller en presentation av 

studiens metodologi. I det femte kapitlet redovisas studiens resultat samt vår analys av det 

empiriska materialet. Kapitel sex består av en diskussion kring studiens resultat, teoretiska 

ramverk, metod samt en avslutande diskussion kring implikationer för socialt arbete som 

forskning och praktik. I slutet av uppsatsen finner läsaren litteraturförteckningen.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om barn som växer upp med en eller flera föräldrar 

med en alkoholproblematik. Detta då denna studie ämnar undersöka vuxna barns biografiska 

narrativ av skam och stigmatisering, minnen av hjälp/stöd från professionella samt vilka 

strategier som har tillämpats under uppväxten med en eller fler föräldrar med en 

alkoholproblematik. Forskningen har delats in i tre huvudteman; känslor av skam och stigmatisering, 

strategier under uppväxten samt hjälp och stöd från professionella. För att få en bred bild av forskningen 

inom området har såväl internationella som svenska studier använts. Forskarna använder olika 

benämningar på alkoholproblematik i studierna. Alkoholproblem, alkoholmissbruk, 

alkoholberoende och alkoholism är begrepp som förekommer nedan. Vi har valt att använda de 

begrepp som forskarna använder i studierna vi har tagit del av. I detta kapitel presenteras tidigare 

forskning om såväl vuxna barns erfarenheter från sin uppväxt med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik, som barn som lever i situationen då studierna genomförts. 

2.1 Sökprocess 
För att finna artiklar använde vi oss av Uppsala universitets databas. Vi valde artiklar som var 

peer reviewed. Till en början användes sökorden: “alkohol”, “barn”, “förälder”, “stigma”, 

“skam”, “sårbara”, “anhöriga”. Med sökord på svenska blev urvalet en aning begränsat och vi 

började därför använda engelska sökord för att på så sätt finna internationellt publicerad 

forskning. Engelska sökord var “alcohol”, “shame”, “children”, “parent”, “child”, “support”, 

“service”, “childhood”, “help”, “alcoholic”, “dysfunctional families” och “alcohol abuse”. 

Sökningar gjordes både med enskilda ord samt kombinationer av ovanstående ord. På “Nordic 

Studies on Alcohol and Drugs” hemsida använde vi sökorden “alcohol, parent, child”. För att 

sortera mellan vilka artiklar som kunde tänkas vara relevanta för vår studie, läste vi igenom 

inledningar i samtliga studier för att se om vårt ämne berördes. 

2.2 Känslor av skam och stigmatisering 
Nedan undersöks det första temat; barns upplevda känslor av skam och stigmatisering i 

förhållande till föräldrar med en alkoholproblematik.  

 

Genom två intervjustudier undersöks barns upplevelser av att växa upp med en eller flera 

vårdnadshavare med en alkoholproblematik. Studiernas resultat visar på att barnen upplever 

känslor av skam (Tamutiené & Jogaité 2019; Delås 2015). Barnen beskriver att känslor av skam 

var vanligt förekommande då de kände att deras familjer var annorlunda på ett negativt och 

ovärdigt sätt. Känslor av skam var särskilt närvarande i sociala situationer där föräldrarna varit 

berusade. Barnen beskriver även att deras föräldrar inte var delaktiga i aktiviteter, vilket andra 

barns föräldrar var. Vidare beskriver barnen en ilska mot dem som missbrukade alkohol och även 

gentemot personer som inte hjälpte dem ur situationen i familjen (Delås 2015). Som tidigare 

nämnt upplevde barnen sin situation som mycket skamfull och anförtrodde sig därför inte till 

lärare eller annan skolpersonal om sina problem. Det fanns inte heller någon tillit till att 

personalen inte skulle berätta om situationen vidare till klasskompisarna (Tamutiené & Jogaité 

2019). 
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Båda studierna visar på att barnen var rädda för hur andra skulle reagera på deras situation i 

hemmet och att de därför valde att hålla kvar familjehemligheten för sig själva. De hade svårt att 

berätta för någon utomstående om familjeproblemen då de upplevde en stigmatisering i samhället 

kring alkoholmissbruk (Tamutiené & Jogaité 2019; Delås 2015). Barnen kände en rädsla för att 

situationen hemma skulle förvärras än mer om de berättade för någon om den. Det fanns även 

en rädsla för att placeras på institution. Barnen kände även en oro över den missbrukande 

föräldern, men ämnet var något som kändes tabubelagt (Tamutiené & Jogaité 2019). 

 

I två kvantitativa studier deltog vuxna barn som växt upp med föräldrar med ett alkoholmissbruk. 

I studierna diskuteras det hur miljön inom familjen kan förbättras, så att känslan av stigmatisering 

hos barn kan minska. Resultat från studierna visade på att det hos majoriteten av deltagarna, 

fanns ett samband mellan känslor av stigmatisering, depressiva symtom och lägre självkänsla hos 

vuxna barn till föräldrar med alkoholmissbruk (Haverfield, Haverfield & Theiss 2016; Pulakos 

1996). Att växa upp i en dysfunktionell familj, exempelvis med en förälder/föräldrar med ett 

alkoholmissbruk, skapar generellt sett problem för barnen. Resultat från studien visar på att 

individer som kommer från dysfunktionella familjer upplever mer skam även i vuxen ålder, till 

skillnad från individer som inte har växt upp i en dysfunktionell familj (Pulakos 1996).  

2.3 Strategier under uppväxten 
Det andra temat undersöker om, och i så fall vilka strategier barn som växt upp med en 

förälder/föräldrar med en alkoholproblematik använt sig av under uppväxten för att hantera sin 

situation.  

 

En typ av strategi som återkommer i ett flertal studier är undvikande och distansering. I en studie 

undersöks vilka påföljder 7-9 åriga barn upplever av att deras alkoholmissbrukande föräldrar 

bråkar samt vilka strategier barnen använder för att hantera sin situation. Barnen agerade på olika 

sätt för att försöka ta kontroll över bråket mellan föräldrarna. Ibland genom att försöka förhindra 

eller störa situationen och ibland genom att gå ifrån situationen. Några av barnen höll sig tydligt 

distanserade och drog sig undan ur situationen genom att lämna huset eller gå in på sitt rum och 

stänga dörren om sig. Andra drog sig undan ur situationen genom att försöka tänka på något annat, 

titta på TV och försöka att inte bry sig om vad bråket handlade om (Tinnfält, Fröding, Larsson & 

Dalal 2018). I en annan studie studeras hur livet ser ut för barn som lever med en 

förälder/föräldrar som missbrukar alkohol. Studiens resultat visar att en vanlig strategi som 

barnen använde för att hantera sin situation handlade om ett undvikande av alkoholpåverkade 

föräldrar (Holmila, Itäpuisto & Ilva 2011).  

 

En annan strategi som framkommer är döljande av känslor. I en kvalitativ intervjustudie undersöks 

barns upplevelser när föräldrarnas missbruk upphört. Studien visar att barnen använde strategier 

som innebar att de dolde sina känslor (Alexanderson & Näsman 2017). Barnen kände en 

ledsamhet som forskarna menar kan tolkas som att barnen bryr sig mycket om föräldrarna och 

vill skydda dem, genom att till exempel inte erkänna hur ledsna de var eller att undvika att berätta 

för någon hur det var hemma (Tinnfält et al. 2018).   
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Alexanderson och Näsmans (2017) studie visar även på att barnen, under tiden då föräldern var i 

ett aktivt missbruk, använde sig mycket av föräldrafiering, vilket är en strategi som innebär att ta 

ansvar, ta hand om sig själv, syskon, hemmet och föräldern. Barnen upplevde en otrygghet och ett 

starkt bekräftelsebehov. De berättar att allt fokus hade legat på den missbrukande föräldern och 

att deras behov har kommit i andra hand. Ett barn i studien berättar att hon inte visste något 

annat och att uppväxten med en missbrukande förälder på så sätt blev en normalisering av en 

onormal situation. Studien visar även att dessa barn utvecklat strategier som medförde en stark 

självständighet (Alexanderson & Näsman 2017).  

 

Vidare undersöker Hill (2015) i sin studie hur barn och unga pratar om föräldrar som har ett 

alkoholmissbruk. I studien framkommer olika strategiska sätt som barnen talar om föräldrarnas 

alkoholmissbruk på. Studien visar att barnen använde försvarande strategier både gentemot sig själva 

och föräldrarna. Detta genom att visa stark lojalitet gentemot föräldrarna och berätta hur 

alkoholmissbruket såg ut tidigare för att visa på en positiv förändring. Barnen talade också gärna i 

tredje person istället för i första person (använde han/hon istället för jag) (Hill 2015). 

Andra strategier som barnen använde för att hantera sin situation med alkoholmissbrukande 

föräldrar, kunde både handla om att försöka förstå sig på missbruket men även att försöka tänka på 

något helt annat. Studien visar att många av barnen arbetade på sina känslor genom att bland annat 

skriva dagbok och meditera. En del av barnen börja själva missbruka alkohol eller andra droger för att 

hantera situationen. Några av barnen nämner att de berättat om sina problem för vänner, andra sökte 

tröst hos sin nallebjörn (Holmila et al. 2011).  

 

Park och Schepp (2017) menar att föräldrars alkoholberoende påverkar barn på negativa sätt. De 

menar vidare att få studier tycks ha undersökt hur barn anpassar sig till sitt eget liv och identitet 

under uppväxten, med en förälder/föräldrar med ett alkoholberoende. Därför genomfördes en 

intervjustudie, med syfte att undersöka en eventuell psykosociala anpassningsprocess som 

koreanska vuxna barn kan tänkas ha genomgått under uppväxten med en pappa med alkoholism. 

Resultaten från studien visar på att informanterna gått igenom en anpassningsprocess för att 

separera sin egen identitet från sin pappas. Intervjupersonernas process delas in i 6 steg. Det 

första steget innefattar känslor av hjälplöshet och rädsla, i det andra steget skapas en mer objektiv 

syn på situationen. I det tredje steget sker återkommande försök att få pappan att sluta dricka och 

det är återkommande misslyckande med detta. I det fjärde steget sker försök att stänga ute pappan 

så mycket som möjligt och även försök att inte själv följa samma spår. I det femte steget förekom 

känslor av att tycka synd om pappan och förstå honom. I det sjätte och sista steget, försökte 

informanten att acceptera pappan, förstå traumat, fokusera mer på sig själv och starta sitt eget liv (Park 

& Schepp 2017). 

 

2.4 Hjälp och stöd från professionella 
Det tredje temat undersöker barns erfarenheter av hjälp och stöd från professionella.  

 

Ett flertal studier undersöker hur ungdomar och vuxna barn till föräldrar med alkoholproblem 

har upplevt stöd från professionella. I en svensk intervjustudie undersöker Tinnfält, Eriksson och 

Brunnberg (2011) ungdomars perspektiv på “avslöjande-processen” och stöd från vuxna i 

samband med denna. Intervjupersonerna berättade att de bedömde vuxnas tillförlitlighet innan de 
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valde att berätta om sin familjesituation. Innan ungdomarna valde att berätta för den vuxna kan 

det vara så att deras medvetandenivå om situationen blivit starkare, att de kan ha berättat för en 

kompis eller en vuxen främling. I studien framkommer att en vuxen som ställer frågor, lyssnar 

noga, samarbetar med barnet/ungdomen och verkar kompetent inom området alkoholproblem 

anses vara någon som är pålitlig och någon som kan vara ett stöd. Ungdomarna önskar att 

socialarbetare skulle involvera barnen mycket mer än vad som gjorts, särskilt i situationer då 

förälderns problematik “avslöjats”. Ungdomarna beskriver i studien att de både vill ha och 

behöver mer stöd från vuxna. Professionella behöver även informera både mer och tydligare om 

deras ansvar och möjligheter att hjälpa och stödja familjen. Intervjupersonerna framför också att 

de vill att socialarbetare ska vara mer uppmärksamma när barnen sänder ut signaler om 

familjesituationen (Tinnfält et al. 2011).  

 

Werner och Malterud (2016a) undersöker i sin studie, genom intervjuer med vuxna barn från 

familjer med alkoholproblem, informanternas erfarenheter från barndomen vad gäller 

professionellt stöd samt potentiellt otillfredsställda behov av professionellt stöd. Studien visar att 

barn som lever i familjer där en förälder/föräldrar missbrukar alkohol arbetar hårt för att visa att 

familjen är normalt fungerande. Alla informanterna betonade erfarenheter av att känna sig sviken 

av vuxna och professionella, särskilt lärare som aldrig frågade om deras situation eller på något 

sätt ingrep trots att de måste ha lagt märke till problemen. Några menade att ingripande av någon 

utanför kunde ha förvärrat problemen. De menade vidare att det kändes som att vara fast i ett 

dilemma där ingenting skulle kunna göra situationen bättre. De var rädda för att ett ingripande 

skulle få familjen att gå isär, även om den på många sätt redan var trasig. Forskarna menar att 

barnens normaliseringsstrategier hjälper dem att täcka de otillfredsställda behoven av 

professionellt stöd (Werner & Malterud 2016a).  

 

Werner och Malterud (2016b) undersöker i en annan studie, genom nio intervjuer, barns 

erfarenheter av möten med professionella. Deltagarna i studien var alla vuxna barn som vuxit upp 

i familjer med alkoholproblem. Även denna studie visar på att informanterna upplevde att deras 

problem under uppväxten inte togs på allvar av professionella och vidare att de inte ens blev 

tillfrågade att prata med dem. Informanterna beskrev även situationer där deras föräldrar fått 

hjälp av professionella i ett onyktert tillstånd men att de professionella inte gått vidare med 

alkoholproblemet i en vidare mening utan endast behandlat förälderns akuta problem. Andra 

informanter berättade om situationer där polisen hade ingripit i deras hem och satt pappan i 

fyllecell. Även efter dessa situationer gjorde inte de professionella några uppföljande insatser 

(Werner & Malterud 2016b).  

 

I en annan studie undersöktes 189 barnärenden (barn 0-3 år), inom socialtjänsten i tio kommuner 

runt om i Sverige. Resultat från studien visar på att barnärenden rörande små barn inte 

involverade barnen själva. Fokus hos socialarbetaren låg på att ha mer kontakt med föräldrarna 

och att se över hemförhållandena. Studien visar på att socialarbetarna i dessa fall endast hade 

träffat mindre än en tredjedel av barnen. Dessa barn hade de endast träffat vid ett fåtal tillfällen. 

Detta kan dels förklaras av att det främst är föräldrarnas problematik som socialarbetarna arbetar 

med, men också att det kan finnas en kunskapslucka i hur en bemöter barn mellan 0-3 år. Trots 

detta menar forskaren på att det är absurt hur frånvarande barnen tycks vara i socialarbetarnas 

arbete (Andersson 1992).  
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I en intervjustudie av Jansen, Halsa och Wangesteen (2019) intervjuades patienter/föräldrar (med 

alkohol- och/eller drogmissbruk) samt terapeuter i Norge. Studien ämnade undersöka om och i 

så fall vilken omfattning som patienternas barn deltog under barn- och familjesamtal och vidare 

vad som kan ha hindrat barnen från att delta i samtalen. Studiens resultat visade på att både 

patienter/föräldrar och terapeuter ansåg det vara väldigt viktigt att ha barnen involverade. Trots 

detta involverades barnen i låg grad av terapeuter i barn- och familjesamtal. Orsaker till detta var 

att terapeuterna kände en osäkerhet i att prata med barn, att patienterna inte önskade den formen 

av samtal och att terapeuterna trodde att det var andra vuxna som pratade med barnen. Vidare 

tyckte terapeuterna även att det var svårt att motivera patienterna till ett samtycke för att få med 

barnen. Att vara förälder, i kombination med att ha ett missbruk och skammen som detta kan 

medföra, kan ha varit en faktor som påverkat patienter och detta kan i sin tur ha bidragit till att 

barn- och familjesamtal i låg grad genomförts (Jansen et al. 2019). 

2.5 Sammanfattning av forskningsfältet 
Det har genomförts en hel del studier inom detta forskningsområde, både internationellt och i 

Sverige. Resultaten från studierna visar att barn i olika mån och på olika sätt påverkas av en 

förälders alkoholproblematik. Det var tydligt att barn som lever med en förälder/föräldrar med 

en alkoholproblematik upplever skam genom att leva i en “annorlunda” familj. Centralt för 

resultaten i ett flertal studier var även att barnen kände en stark oro och rädsla för att någon 

utomstående skulle få reda på hur de hade det hemma, då barnen kände en skam för situation 

samt en vilja att skydda sina föräldrar.  

 

Studierna visar att barn som lever med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik 

använder sig av olika strategier för att kunna hantera sin situation. En vanlig strategi hos dessa 

barn var undvikande av föräldern och situationen. Studier som rörde barnens upplevelser av hjälp 

och stöd från professionella, visade på att professionellas involvering av barnen i vissa fall var 

nästintill obefintlig och även att ungdomar önskade att professionella bland annat skulle ha 

involverat dem mer. Barn tycktes dessutom i låg utsträckning involveras i barn- och familjesamtal 

på grund av den förmodade upplevda skammen hos föräldern. Det framkom även att barns 

normaliseringsprocess kan medföra att otillfredsställda behov av professionellt stöd inte blir 

synliga. Majoriteten av studierna som redovisas ovan är genomförda under 2011 och framåt. Vi 

valde dock att ha med två studier från år 1992 och år 1996. Detta då ett av de vuxna barnen i vår 

studie var barn under den tidsperioden och vi ville redovisa om tidigare forskning rörande 

socialtjänstens dåvarande arbete med barn i Sverige.  

 

Vår studie kan tänkas bidra till det aktuella forskningsläget, då vi med hjälp av självbiografier och 

andra teoretiska perspektiv än vad som tidigare använts kan belysa ämnet på ett nytt och 

annorlunda sätt genom att undersöka personliga berättelser och erfarenheter från uppväxten av 

fyra vuxna barn som växt upp i Sverige mellan 1960-talet och 2000-talet. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I den tidigare forskningen har val av teoretiska perspektiv skiljt sig åt. Studierna har exempelvis 

använt sig av grundad teori, barndomssociologisk ansats och symbolisk interaktionism. I detta 

kapitel beskrivs studiens teoretiska perspektiv. Beckers stämplingsteori, Goffmans begrepp 

stigma och systemteori används i analysen av studiens empiriska material. Avslutningsvis 

presenteras en redogörelse för begreppens relevans för studien. 

3.1 Beckers stämplingsteori 
Specifika sociala grupper har sina särskilda sociala regler. Personer som av andra anses vara 

avvikande kallas “utanförstående” och står således utanför gruppen av “normala” 

gruppmedlemmar (Becker 2006:26). Identiteter som anses avvikande på detta sätt stämplas. Om 

en person inte anses passa in i “normala” beteenden, kan det leda till att andra individer både ser 

på och bemöter den som “avviker” annorlunda. Individen som uppträder avvikande får nya 

sociala identiteter som sedan kan bli en del av självbilden, vilket kan påverka hur personen 

handlar framöver. Exempelvis kan en individ som uppvisar ett märkligt och självdestruktivt 

beteende, egentligen försöka att harmonisera med den negativa självbilden som skapats (Sohlberg 

& Sohlberg 2013:228).  

 

Becker (2006) menar att sociala grupper skapar avvikelse genom att skapa de regler vilkas 

överträdelse bildar avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna 

dem som utanförstående. Avvikelse är således inte en egenskap hos en handling som en person 

begår utan en konsekvens av att andra tillämpar regler på en “överträdare”. Avvikelse ses som ett 

resultat av en överföring, som sker mellan en viss social grupp och någon som av gruppen ses 

som regelbrytare. Om en handling är avvikande eller inte beror på hur de andra reagerar på den. 

En del överträdelser av regler får inte några reaktioner från andra personer och ses därför inte 

som avvikelser. Hur en handling betraktas som avvikande beror också på vem som begår 

handlingen och vem som anser sig lidit skada av den. En avvikelse som alkoholproblematik kan 

även betraktas olika över tid. Det finns tider då en viss typ av avvikande handling blir särskilt 

uppmärksammade, en sådan är olika typer av kampanjer i samhället. Då det pågår kampanjer mot 

till exempel alkohol- och drogmissbruk blir överträdare i denna grupp, personer med alkohol- 

eller drogproblematik, särskilt utsatta (Becker 2006:22-25). Becker (2006:27) understryker att det 

är viktigt att förstå att perspektivet hos personer som anses ha ett “avvikande” beteende ofta 

skiljer sig kraftigt från perspektivet som personer som dömer ut det har.  

3.2 Stigma 
Goffman (2014:12) menar att en person som besitter ett stigma avviker på ett icke önskvärt sätt 

från våra förväntningar. Personer som däremot inte avviker från de specifika förväntningarna 

kallas “de normala”. Vi delas in i olika kategorier när vi umgås med andra människor. En rädsla 

kan då skapas genom att individer möter en annan grupp individer, som har andra beteenden än 

vad som ingår i gruppen som betraktas som “normal”. Individerna som inte faller inom ramarna 

för den “normala” gruppen ses då som avvikande och blir därmed stigmatiserade (Goffman 

2014:13). 
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Goffman (2014) förklarar att en typ av stigma innefattar olika fläckar på den personliga 

karaktären. Dessa fläckar kan uppfattas som bland annat viljesvaghet och bristande hederlighet 

och grundar sig i personens förflutna, till exempel psykiska rubbningar eller alkoholproblematik. 

En person som skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet på detta sätt har ett drag som 

inte kan passera obemärkt förbi för personer runt omkring denne (Goffman 2014:12). 

 

När “normala” och stigmatiserade umgås med varandra måste båda sidor ta hänsyn till stigmats 

orsaker och effekter. Den stigmatiserade individen känner sig vanligtvis osäker på hur de 

“normala” kommer att identifiera och bemöta hen. Den stigmatiserade individen får således en 

känsla av att inte veta var hen har de andra och vet inte vad de andra tycker om hen. När denna 

individ umgås med andra grupper har den även ofta en känsla av att på något sätt vara ifrågasatt 

och att varenda sak hen gör bedöms av andra vara märkliga och ytterligare visa på stigmat 

(Goffman 2014:21-23).  

3.3 Systemteori 
Den generella systemteorin utvecklades under 1940- och 1950-talen inom psykologi och 

management. Teorin är biologisk och betraktar alla organismer som system, som innehåller 

subsystem och som själva är en del av överordnade system. Systemteorin tillämpas på både 

sociala och biologiska system. System är enheter med gränser där det växlas mer energi inom 

gränserna än över dem. Slutna system har inget utbyte över gränserna. I öppna system kan 

däremot energi passera över systemgränserna (Payne 2008:213). Familjer kan ses som sociala 

system där systemets olika delar, i det här fallet familjemedlemmar, påverkar och påverkas av 

varandra (Payne 2008:219). Systemen måste ha ett kontinuerligt inflöde och utflöde av energi för 

att kunna överleva. Utflödet handlar om de effekter på omgivningen som den energi som 

passerar systemets gränser har. Inflödet är den energi som kommer in i systemet över dess 

gränser (Payne 2008:214).  

 
Ett betydande begrepp inom systemteorin är nivåer. Alla system består av en hierarkisk 

uppbyggnad där de högre nivåerna i hierarkin är överordnade de lägre nivåerna. Gränserna 

mellan systemets olika nivåer måste bevaras för att helheten ska fungera. I ett familjesystem kan 

gränserna mellan nivåerna, i det här fallet familjemedlemmarna, suddas ut och skapa en oordning 

i det hierarkiska systemet (Öquist 2008:13-14). Det kan exempelvis handla om barn- respektive 

föräldrarollen. Enligt normen besitter barnet barnrollen i ett familjesystem och föräldern är där 

den som tar ansvar. I en familj där alkoholproblem råder kan dock rollerna komma att kastas om. 

Barnet får den ansvarstagande rollen och föräldern blir den som blir omhändertagen. Öquist 

(2008) menar vidare att vissa system är slutna på grund av ett socialt stigma. Systemen, 

exempelvis en familj, kan vara rädda för att deras stigma ska avslöjas. För att undvika detta sluter 

sig systemet och undviker nära kontakter med andra system (Öquist 2008:50-51).  

 

Bronfenbrenners systemteoretiska modell menar att barnet har ett antal olika mikrosystem som 

påverkar dess utveckling. Mikrosystemen består av familj, förskola, kontakt med jämnåriga, skola, 

grannskap. Författarna menar att de flesta barn över två år idag i Sverige tillbringar den största 

delen av sin vakna tid tillsammans med barn och vuxna som de inte är släkt med, istället att som 

tidigare umgås mest med sin egen familj. Det här leder till att utvecklingen av exempelvis barnets 
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självtillit och dess tillit till andra påverkas av människor utanför familjen, och utanför föräldrarnas 

kontroll (Broberg et al. 2015:46-47).  

3.4 Begreppens relevans för studien 
Då studien ämnar undersöka vuxna barns erfarenheter av att växa upp i en familj med 

alkoholproblem, vad gäller upplevelser av skam och stigmatisering, strategier samt erfarenheter av 

stöd från professionella, blir dessa teoretiska begrepp användbara för analysen av de 

självbiografiska berättelserna. Med hjälp av de teoretiska begreppen kan en djupare förståelse för 

de vuxna barnens upplevelser bildas.  

 

Vi kan genom Beckers stämplingsteori belysa hur de vuxna barnens minnen från uppväxten kan 

ha påverkats av att andra människor har sett på deras familj som “avvikande” och således även 

hur en stämpling har påverkat deras egen syn på familjen. Detta är något vi annars kanske inte 

skulle ha lagt märke till. Begreppet stigma är relevant i förhållande till studien då barn som har 

vuxit upp i en familj där en alkoholproblematik råder kan tänkas ha upplevt känslan av att inte 

tillhöra den “normala” gruppen, utan snarare tillhöra den som är stigmatiserad. Föräldrars 

alkoholproblematik kan av både barn och föräldrar upplevas vara något som är stigmatiserat i 

samhället. Genom att analysera materialet med hjälp av systemteori kan vi förstå de vuxna 

barnens berättelser genom att se på deras familjer som system, där alla familjemedlemmar 

påverkar och påverkas av varandra. Bronfenbrenners systemteoretiska modell kan ge oss en 

förståelse för hur barnen har flera olika mikrosystem och påverkas av andra utanför familjen.  

 

Sammanfattningsvis kan de teoretiska begreppen ge oss möjliga förklaringar till hur de vuxna 

barnens minnen och upplevelser från barndomen är präglade av samhällets normer och syn på 

avvikande och normalitet, men även hur de påverkats av olika system de varit en del av.  
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4. FORSKNINGSMETOD 

Detta kapitel behandlar studiens forskningsmetod och inleds med en presentation av den 

vetenskapsfilosofiska ansatsen för studien. Därefter presenteras metodval och analysmetod för 

studien samt urval, material och avgränsningar. Vidare görs en redogörelse för genomförandets 

process. Senare i kapitlet presenteras studiens tillförlitlighet och äkthet, samt etiska 

ställningstaganden. En metoddiskussion sker löpande under respektive avsnitt. 

4.1 Vetenskapsfilosofisk ansats  
Syftet med studien är att undersöka biografiska narrativ av skam och stigmatisering under 

uppväxten hos vuxna barn som vuxit upp med förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. 

Vidare vill vi i studien undersöka vilka strategier de vuxna barnen använde, samt på vilka sätt de 

vuxna barnen beskriver sina minnen av hjälp och stöd från professionella under uppväxten. Då 

denna studies fokus ligger på förståelse genom tolkning och analys av självbiografiska texter, 

används hermeneutik som vetenskapsfilosofisk ansats. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att 

hermeneutiken är en rik forskningstradition med bakgrund i olika traditioner för tolkning och 

förståelse. Hermeneutiken har vidare en historia i olika traditioner för texttolkning men har 

senare kommit att bli bredare då nya delar inom forskningen om mänskligt liv tillkommit inom 

olika vetenskapstraditioner. Hermeneutiken som vetenskapsfilosofisk tradition klargör vad 

tolkning och förståelse är, samt hur förståelse är möjlig. Vidare innehåller hermeneutiken många 

olika inriktningar. En betydande skillnad finns mellan det deduktiva och det induktiva 

perspektivet. Enligt det deduktiva perspektivet finns det metoder som gör det möjligt att tolka en 

text på ett riktigt sätt. Inom det induktiva perspektivet kan en tolkning däremot växa fram allt 

eftersom, utifrån det material som finns (Sohlberg & Sohlberg 2013:266).  

 

Genom att undersöka och analysera detaljerade beskrivningar från uppväxten som framkommer i 

materialet, kan vi få en större förståelse för vad barn som växer upp med en förälder/föräldrar 

med en alkoholproblematik kan uppleva. Den hermeneutiska traditionen av tolkning och 

förståelse blir en viktig utgångspunkt vid analysering av det empiriska materialet.  

 

4.2 Metodval och analysmetod 
I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys av vårt insamlade 

textmaterial. Vi har analyserat fyra stycken självbiografiska böcker skrivna av vuxna barn som har 

vuxit upp i Sverige mellan 1960-talet till 2000-talet, med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik. Denna kvalitativa metod har valts då vi med studien vill undersöka och 

förstå förmedlade biografiska narrativ i självbiografierna.  

 

Innehållsanalys är en metod som används vid analys av texter där materialet kan delas in i olika 

kategorier. Metodvalet anses vara flexibelt, objektivt och kan även ge information om sociala 

grupper som kan vara svåra att nå (Bryman 2018:377-378). Vid innehållsanalys bör det material 

som studeras vara brett nog för att kunna beskriva en helhet, men även tillräckligt litet för att 

kunna ha fokus på studiens frågeställningar (Graneheim & Lundman 2004:106). En 

innehållsanalys blir därför en tillämpbar analysmetod för vår studie, då det är såväl ord och 

meningar som korta stycken från självbiografierna som analyseras. Graneheim och Lundman 
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(2004) menar på att vid användning av innehållsanalys skapas koder utifrån materialet. Genom att 

skapa koder från exempelvis händelser som skildras skapas nya tankar och idéer om materialet. 

Utifrån texten som studeras skapas även kategorier som syftar till att ge en beskrivning av 

innehållet och kan ses som ett uttryck för det som anses centralt i materialet. En kategori 

innehåller ofta även ett flertal underkategorier och teman skapas för att sammanföra 

underliggande betydelser i kategorierna och således skapa en helhet (Graneheim & Lundman 

2004:107).  

 

Som tidigare nämnt används en kvalitativ metod för att analysera vårt textmaterial, då vi med 

denna studie vill göra en djup analys av några få personers berättelser. Innehållsanalysen ger oss 

möjlighet att återge de biografiska berättelserna i sin ursprungliga form, genom att inte förvränga 

det som framkommer i självbiografierna. Vidare är det viktigt att tydligt skilja på vad som är våra 

analyser av det empiriska materialet och vad som är författarnas egna ord, beskrivningar av 

händelser eller känslor. Innehållsanalys som analysmetod ger oss en bred bild av materialet, för 

att sedan se mönster, koda och skapa kategorier som kan vara av stor vikt för att kunna besvara 

våra frågeställningar.  

 

Padgett (2017:153) menar på att innehållsanalys kan användas både för kvalitativa och 

kvantitativa data och kan användas såväl deduktivt som induktivt. I det första steget, 

förberedelsen, identifieras datan som ska analyseras. Datan kan bestå av ett ord, en fras eller en 

mening. Om innehållsanalysen är induktiv tar analysen ett välkänt steg mot kodning och 

kategorisering. Om innehållsanalysen däremot har en deduktiv ansats använder sig forskaren av 

redan existerande kategorier och fyller dem med innehåll som passar. Data som är intressant för 

studien men som inte passar in i modellen kan användas för att skapa nya kategorier, genom att 

då byta till en induktiv ansats. Ett skiftande mellan ett deduktivt och induktivt tillvägagångssätt är 

vanligt inom metoden innehållsanalys. Detta skiftande ger en abduktiv ansats (Padgett 2017:153). 

Vår studie har en abduktiv ansats, då den har en skiftning mellan en deduktiv och induktiv ansats. 

Denna studies frågeställningar ger oss ett flertal tydliga kategorier att förhålla oss till vid analysen 

av materialet, däremot har även nya kategorier och underkategorier skapats då data som kan vara 

av intresse för studien hittas, men inte kan placeras i någon redan existerande kategori. Den 

abduktiva ansatsen anser vi vara en stor fördel för vår studie då vi både kan sortera datan utifrån 

kategorier som våra frågeställningar själva skapar, men samtidigt även vara öppna för att använda 

annan data, som inte passar in i några redan existerande kategorier.  

 

4.3 Urval, material och avgränsningar 
Alla självbiografier som analyseras i denna studie är skrivna av personer som har vuxit upp i 

Sverige mellan 1960-talet till 2000-talet, med en förälder/föräldrar som har en 

alkoholproblematik. Således har avgränsningar gjorts i val av material. Vi har genom att kryssa i 

kategorierna; “svenska”, “böcker”, “biografier & memoarer” samt “självbiografier” på 

Adlibris.com, valt ut material där alkoholproblematik benämnts i beskrivningarna. Vi valde då ut 

självbiografierna; Mig äger ingen (Linderborg 2007), Vi har ju hemligheter i den här familjen (Eriksson 

2009) och Maskrosungen (Gustafsson 2014). Vidare gjordes sökningar på Bokus.com, där 

“skönlitteratur” kryssades i och sökningen som gjordes var på begreppet “alkohol”. Vi valde då 

ut den sista självbiografin för studien: Kärleksbarnet: en berättelse om alkohol, bingo och brutna löften 
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(Wahl 2006). Vi lånade självbiografierna från Uppsala universitetsbibliotek. Det framkommer i 

vissa av de biografiska skildringarna att föräldern/föräldrarna utöver alkoholproblematik, även 

hade olika typer av psykisk ohälsa och ekonomiska svårigheter. Nedan redovisas en kortare 

presentation av de självbiografier som används för studien. 

 

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

mellan år 1965 och 1983, i såväl Stockholm som Malmö, med båda sina föräldrar som har en 

alkoholproblematik. Föräldrarna separerar och flyttar ihop om vartannat, men Hillevi bor alltid 

med minst någon av dem.  

 

Mig äger ingen (Linderborg 2007). Åsa Linderborg växer upp mellan år 1968 och 1986 i Västerås 

med sin ensamstående pappa som arbetar inom stålindustrin. Deras vardag präglas av 

ekonomiska svårigheter samt pappans alkoholproblematik, men samtidigt av en stor glädje och 

trygghet av att alltid finnas där för varandra. När Åsa är 14 år gammal flyttar hon från sin pappa, 

till sin mamma och hennes nya man.  

 

Vi har ju hemligheter i den här familjen (Eriksson 2009). Therése Eriksson växer upp mellan år 1987 

och 2005 i Stockholm med en förälder med alkoholproblematik och psykisk ohälsa. Therése har 

tagit utgångspunkt i sina dagböcker från uppväxten för att utforma självbiografin.  

 

Maskrosungen (Gustafsson 2014). Sandra Gustafsson växer upp mellan år 1972 och 1990 med sin 

mamma som lider av en psykisk sjukdom och en svår alkoholproblematik. Sandra tvingas ta stort 

ansvar i hemmet och vardagen kantas ständigt av rädslan att vara utan mat då de pengar som 

finns i huset går till mammans alkohol. När situationen blir ohållbar, flyttar Sandra till sin pappa, 

även han har alkoholproblem.  

4.4 Genomförande 
Självbiografierna har till en början lästs för att skapa en övergripande bild av de vuxna barnens 

skildringar från uppväxten. Under tiden vi läste självbiografierna kodade vi materialet och 

antecknade koderna, ord, meningar eller korta stycken samt sidnummer där koderna hämtades 

ifrån. Därefter sorterade vi koderna till kategorier och sedermera underkategorier för att få svar 

på studiens frågeställningar. Slutligen skapade vi tre teman: känslor under uppväxten, strategier under 

uppväxten och minnen av professionella. Ytterligare kategorier skapades även efter val av teman, detta 

för att strukturera upp det empiriska materialet som analyseras ytterligare. På kommande sida 

presenteras en tabell som visar på exempel av hur vi har bearbetat det empiriska materialet. 
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Tabell 1. Exempel på bearbetning av det empiriska materialet 

Meningsenhet Beskrivning av 
meningsenhet 

Underliggande 
betydelser 

Under- 
kategori 

Kategori Tema 

Och jag ville ju så gärna vara 
fin, jag önskade så innerligt att 
jag skulle passa in (Wahl 
2006:69). 

Barnet har en 
önskan av att vara 
som andra  

Barnet upplever sig 
inte se ut som 
andra barn som är 
“fina”  

 
Känna sig 
annorlunda 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

Skam 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

Känslor 
under  
uppväxten 

Mamma öste upp så mycket 
hon kunde på tallrikarna […]. 
Hon stoppade ner det mesta i 
handväskan […]. Jag skämdes 
(Wahl 2006:171). 

Mamman tar för 
sig av maten i 
stora mängder 
och stoppar ner i 
sin väska 

Att mamman har 
ett utmärkande 
beteende resulterar 
i skamkänslor hos 
barnet 

 
Skam över 
föräldern 

Han fick mig att känna hat 
[…]. När han stapplade iväg till 
skafferiet för att svälja ett par 
klunkar med en ful grimas - 
han, av alla människor, vande 
sig aldrig vid smaken - ville jag 
dunka skåpdörren i bakhuvudet 
på honom (Linderborg 
2007:181). 

Pappan dricker 
alkohol, gör 
grimaser och 
tycks därför aldrig 
vänja sig vid 
smaken  

Barnet känner en 
ilska gentemot 
pappan för att han 
dricker 

 
 

Förakt/hat 

 

4.5 Tillförlitlighet och äkthet 
Bryman (2018:467) menar på att kvalitativa studier bör följa andra kriterier än kvantitativa studier 

vad gäller validitet, reliabilitet och objektivitet. Bryman (2018:467) hänvisar till Guba och Lincoln 

(1994) som menar på att tillförlitlighet och äkthet bör användas som alternativa begrepp till 

validitet och reliabilitet inom den kvalitativa forskningen (Guba & Lincoln 1994 se Bryman 

2018:467). Bryman (2018:467) menar på att tillförlitligheten för en studie innebär att det ska 

finnas en trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet och överförbarhet kan ses som en motsvarighet till validitet. Det som studeras kan 

beskrivas på diverse olika sätt och på vilket sätt vi väljer att beskriva avgör hur andra ser på 

studiens trovärdighet (Bryman 2018:467-468). En kvalitativ studie ska inneha en noggrann och 

rik beskrivning, detta för att skapa en möjlighet för andra personer att studera huruvida resultaten 

kan överföras till andra situationer (Guba & Lincoln 1994 se Bryman 2018:468).  

 

Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet. För att studien ska kunna anses vara pålitlig behöver 

studien innehålla en beskrivning av samtliga steg av forskningens process (Bryman 2018:468). 

Möjligheten att styrka och konfirmera, kan ses som en motsvarighet till objektivitet. Det innebär 

att den som undersöker något inom den samhälleliga forskningen, behöver ha en medvetenhet 

kring att det inte är möjligt att uppnå en objektivitet som är fullständig. Personliga åsikter ska inte 

ha påverkat hur undersökningen genomförts eller vilka slutsatser som dragits, detta ska iallafall 

inte ha skett medvetet. Vid genomförande av kvalitativa studier finns det även ett krav på äkthet, 

vilket bland annat innebär att studien ska ge en bild som är rättvis (Bryman 2018:470).  
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För tillförlitligheten i studien behöver vi framföra hur materialet har insamlats och hur 

arbetsprocessen sett ut, vilka förutsättningar som funnits för studien och vilka resultat den har 

genererat. Det är även viktigt att vi förhåller oss öppna till vad som framkommer i studien. Vi 

behöver vara medvetna om våra egna upplevelser och föreställningar, så att vi inte värderar viss 

information och väljer bort annan på grund av det. Vidare skildras olika åsikter i studien, som är 

beskrivna av de vuxna barnen. Utdragen och beskrivningarna är direkt inhämtade från 

självbiografierna, vilket skapar en mer rättvis bild av det som skildras.  

 

Vårt material består av ett begränsat antal självbiografier och således ett begränsat antal 

personliga berättelser. Detta gör att dessa vuxna barns beskrivna upplevelser inte kan anses vara 

generaliserbara för alla barn som växer upp i en familj där en förälder/föräldrar har en 

alkoholproblematik. Att uppnå ett generaliserbart resultat är dock inte heller syftet med vår 

studie. Däremot vill vi undersöka och få en förståelse för hur en uppväxt i en familj där det råder 

en alkoholproblematik kan påverka barns känslor av skam och stigmatisering, strategier och 

minnen av hjälp och stöd från professionella. Viktigt att ha i åtanke vid tolkning och analys av 

materialet är att författarna växte upp under olika tidsperioder, från 1960-tal till tidigt 2000-tal. 

Lagar rörande barns rättigheter samt andra sociala insatser har förändrats under åren då de olika 

vuxna barnen i studien växte upp.  

4.6 Etiska ställningstaganden 
Vid val av deltagare för en studie krävs etiska förhållningssätt. Ett sådant etiskt ställningstagande 

kan vara att inte välja att ha minderåriga som deltagare i studien (Kalman & Lövgren 2012 se 

Nikku 2013:108). Utifrån en etisk aspekt har vi därför valt att studera vuxna barns minnen och 

erfarenheter istället för att intervjua unga personer som lever i situationen just nu. 

 

Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2017) hur andra etiska aspekter ska tas i beaktning. Forskaren 

bör inte forska utan information och samtycke från deltagarna och deltagarnas identitet får inte 

heller avslöjas (Vetenskapsrådet 2017:15). Då vi undersöker offentliga publikationer, utgivna 

böcker, innebär det dock att materialet redan är tillgängligt för allmänheten och därmed 

anonymiseras inte personerna i vår studie.  

 

Vetenskapsrådet (2017) delger även i rapporten information om lag (SFS 2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor: 

 
Forskning som inte rör känsliga uppgifter enligt (3 §) och som inte innebär ett fysiskt ingrepp eller 

syftar till fysisk eller psykisk påverkan eller uppenbart riskerar att skada försökspersonen enligt (4 §) 

ska inte prövas enligt lagen. (Vetenskapsrådet 2017:15).  

 

Vi studerar författarnas egna upplevelser och presenterar materialet därefter. Det är således av 

vikt att det som framkommer i studien inte är förvrängt. Då självbiografierna dessutom är 

offentliga publikationer röjs inga känsliga uppgifter och ingen individ riskerar att utsättas för 

fysisk eller psykisk skada, då det empiriska materialet för vår studie är inhämtat från 

självbiografierna. Trots att vi genomför en studie av offentliga material har vi en skyldighet att 

föra ett resonemang över etiska aspekter. Det är av högsta relevans att det finns en medvetenhet 
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kring att studien vi genomför innefattar ett retrospektivt perspektiv, då texterna bygger på de 

vuxna barnens minnen. Vi kan därför inte med säkerhet veta om det som de vuxna barnen 

framför i sina biografier stämmer överens med hur det egentligen var. Detta leder till att vi är 

medvetna om att materialet som analyseras kan bestå av modifieringar samt vara formade av hur 

de vuxna barnens erfarenheter har bearbetats.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas resultaten från de fyra självbiografiska texterna som studerats. 

Resultatkapitlet är indelat i tre huvudavsnitt. Det första huvudavsnittet belyser temat känslor under 

uppväxten och redogör för känslor som de vuxna barnen beskriver sig ha upplevt under sin 

uppväxt med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. Det andra huvudavsnittet 

innefattar temat strategier under uppväxten och redogör för vilka strategier de vuxna barnen använt 

sig av under uppväxten. Det tredje huvudavsnittet undersöker temat minnen av professionella. 

Samtliga tre teman har sedermera delats in i kategorier som i sin tur har underkategorier. 

Kategorier och underkategorier redovisas under respektive tema. Analyser av resultaten från det 

empiriska materialet redovisas kontinuerligt i kapitlet, i anslutning till beskrivningar från 

självbiografierna. Resultaten analyseras med hjälp av Beckers stämplingsteori samt Goffmans 

begrepp stigma. I huvudavsnittet om strategier analyseras resultaten även med hjälp av 

systemteori.  

5.1 Känslor under uppväxten 
Det första temat vi har funnit i självbiografierna är skildringar av känslor under uppväxten. 

Utifrån det empiriska materialet har kategorier och underkategorier skapats. Kategorierna är: skam 

och stigmatisering. Resultaten analyseras kontinuerligt i texten, detta med hjälp av Beckers 

stämplingsteori och Goffmans begrepp stigma.  

5.1.1 Skam 
Gemensamt för de vuxna barnens skildringar av uppväxten är närvaron av skamkänslor. 

Underkategorier som skapats utifrån empirin är: känna sig annorlunda, skam över föräldern samt 

känslor av förakt/hat gentemot föräldern.  

 

I samtliga självbiografier skildras situationer där barnet känt sig annorlunda. Det kunde bland 

annat handla om att barnet inte kunde följa med på klassresor eller att barnets förälder inte deltog 

på exempelvis föräldramöten, vilket andras föräldrar gjorde. Eriksson (2009:114) beskriver att 

hon inte behövde gå på vissa lektioner på grund av möten med tonårsgruppen (tonåringar till 

föräldrar med en alkoholproblematik) och hon kände att hon inte kunde berätta för sina 

klasskompisar varför hon då inte var i skolan. I utdraget nedan framkommer det en beskrivning 

av att barnet känt sig annorlunda och haft en önskan av att passa in.  

 
Och jag ville ju så gärna vara fin, jag önskade så innerligt att jag skulle passa in (Wahl 2006:69). 

 

Goffman (2014) menar på att individer som inte faller inom ramarna för den “normala” gruppen 

ses som avvikande och blir därmed stigmatiserade (Goffman 2014:13). Att barnen haft en önskan 

av att passa in kan således ses som ett tecken på stigmatisering, att barnet visste om att 

familjeförhållandena var annorlunda och avvikande från andras.  

 

Eriksson (2009:114) kände att hon inte kunde berätta om varför hon inte närvarade på lektionen, 

vilket kan tänkas vara ett resultat av att det är stigmatiserat att ha en förälder med 

alkoholproblem. Detta kan tänkas vara något som leder till känslor av skam och att det kan ha 
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funnits en eventuell rädsla för att bli stämplad om anledningen till varför hon inte var med på 

lektionerna skulle röjas. Genom Beckers stämplingsteori kan känslan av skam ses som något som 

grundar sig i känslan av att vara en del av en avvikande (Becker 2006:22-25) familj. 

 

Vidare skildras det i självbiografierna upplevelser av skam över sin förälder. Skamkänslor över 

föräldern kunde ta sig uttryck på olika sätt, bland annat då föräldern inte betedde sig “normalt”. 

Det kunde handla om att barnet inte ville att föräldern skulle hämta på fritids eller skola eller att 

föräldern gjorde något som inte anses vara accepterat, vilket fick barnet att skämmas. Eriksson 

(2009:109) beskriver att hennes vänner hade sett hennes mamma full många gånger, men hon 

kunde aldrig vänja sig vid det. Hon skämdes varje gång. Det beskrivs även att barnets vänner 

hade svårt att ställa frågor angående förälderns alkoholproblematik. Barnen var även oroliga för 

att föräldern skulle göra något pinsamt och vissa av barnen tog sällan hem vänner på grund av 

skam över föräldern. Eriksson (2009) beskriver nedan en rädsla över att personer i skolan skulle 

se hennes fulla mamma. 

 
Nervösa och spända väntade vi på att kyrkan skulle fyllas med elever, lärare och föräldrar. Det var 

skolavslutning och vi skulle sjunga […]. Jag såg någon komma gående i gången, mamma. Hon 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 2009:141). 

 

Ovan har det beskrivits att barnen kände en skam över föräldern, när föräldern inte betedde sig 

“normalt” eller hade ett avvikande beteende. Goffman (2014) menar på att den stigmatiserade 

individen vanligtvis känner sig osäker på hur de “normala” kommer att identifiera och bemöta 

hen (Goffman 2014:21-23). Skamkänslor över föräldern kan därför tänkas vara en reaktion på 

stigmatiseringen och medvetenhet om att föräldern och familjen inte tillhörde den “normala” 

gruppen. Att en vän till ett barn inte visste om hon skulle våga fråga om förälderns 

alkoholproblematik eller inte, tyder på att det kan anses vara ett tabubelagt ämne att ha en 

förälder med en alkoholproblematik och något som det kan vara svårt att samtala kring.  

 

Känslor av förakt/hat gentemot föräldern som hade en alkoholproblematik var också något som 

förekom i självbiografierna. Ett barn beskriver tankar om att det vore bättre om föräldern dog, 

eftersom familjen då skulle slippa lida. Det skildras dock vidare att barnet hade ambivalenta 

känslor kring dessa tankar. Gustafsson (2014:20) beskriver hur hon gjorde narr av sin mamma, att 

hon exempelvis imiterade mammans utbrott och konstiga kommentarer. Hon pratade illa om sin 

mamma, som hon beskriver som ”annorlunda” och “inte som andras mammor”. Linderborg 

(2007) beskriver nedan att pappan fick henne att känna hat. 

 
Han fick mig att känna hat […]. När han stapplade iväg till skafferiet för att svälja ett par klunkar 

med en ful grimas - han, av alla människor, vande sig aldrig vid smaken - ville jag dunka skåpdörren 

i bakhuvudet på honom (Linderborg 2007:181). 

 
I beskrivningarna från självbiografierna ovan, är det beteenden hos föräldern som utmärker sig 

och barnet är medvetet om att förälderns beteende avviker från det “normala”, vilket kan tänkas 

ta sig uttryck i känslor av förakt och/eller hat gentemot föräldern som avviker. I en självbiografi 

beskrivs en mamma som “annorlunda” och “inte som andras mammor”. Genom Beckers 
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stämplingsteori (Becker 2006:22-25) kan detta tolkas som att omgivningens stämpling av 

föräldern påverkar barnets syn på föräldern. 

5.1.2 Stigmatisering 
Känslor av stigmatisering var även närvarande hos samtliga barn i självbiografierna som vi har 

studerat. Stigmatiseringen tog sig uttryck på olika sätt i skildringarna. Det kunde handla om att 

familjen behandlas eller ses som annorlunda av andra, föreställningar om personer med alkoholproblem, 

normalitet och hur samhället stigmatiserar.  

 

I självbiografierna återfinns beskrivningar av att behandlas eller ses som annorlunda av andra. 

Linderborg (2007:203) berättar i sin självbiografi att hennes pappan inte alls såg ut som 

andra arbetare som han kände. Wahl (2006:21) skildrar hur dagmammorna viskade om 

henne, att hon möttes av blickar som sa “stackars barn”. I utdraget nedan beskriver 

Gustafsson (2014:143) upplevelsen av att en kassörska tittat konstigt på henne, samma 

eftermiddag som hon blev omhändertagen.  

 
Jag tyckte att kassörskan tittade lite konstigt på mig. Hon visste förstås. Det lyste väl 

omhändertagen i pannan på mig (Gustafsson 2014:143). 

 

Goffman (2014) beskriver att en individ som är stigmatiserad känner en osäkerhet kring hur 

andra människor runt omkring ser på denne (Goffman 2014:21-23). I självbiografierna skildras 

det hur barnen upplevde att andra människor såg på och behandlade såväl barnet som föräldern 

annorlunda. Vid tolkning av detta kan det ses som att barnet förstår att familjen ses av andra som 

avvikande och därigenom behandlas annorlunda, jämfört med andra barn och deras familjer. 

Detta kan vidare förstås genom att det på grund av familjens stigma råder en osäkerhet hos 

barnet för hur andra ska betrakta familjen.  

 

I två av självbiografierna skildras även olika föreställningar om personer med alkoholproblem. Det kunde 

handla om föreställningar om att det var sorgligare när kvinnor hade alkoholproblem, än när män 

hade det (Wahl 2006:120), eller att Eriksson (2009:116) hade fått höra att alkoholister alltid dör 

om de inte får behandling för sin problematik. Nedan skildras en beskrivning av vem som anses 

vara alkoholist.  

 
En alkoholist var ju inte någons mamma eller pappa, det var de som satt på bänkarna på torget i 

Lorensborg. De som hängde på låset och såg ut som uteliggare. Sådana var aldrig din mamma eller 

pappa (Wahl 2006:277). 

 

Avvikande är inte en egenskap hos en handling som en person begår utan en konsekvens av att 

andra tillämpar regler på vissa “överträdare” (Becker 2006:22-25). Det kan därmed tolkas som att 

förtärande av alkohol inte i sig är en avvikelse, utan att det snarare beror på hur gruppen tillämpar 

regler på den person som utför handlingen. I vårt empiriska material framgår det att barnen 

upplevt att det finns föreställningar om personer med alkoholproblem i samhället. Reglerna för 

avvikelse har således tillämpats på vissa personer och inte på andra, då det finns tydliga bilder av 

hur en person med alkoholproblem ser ut eller lever.  

 

Normalitet är något som skildras i en av självbiografierna. Eriksson (2009:78) beskriver vad det 
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kan innebära att leva i en “normal/vanlig” familj och vem som anses ha problem. Hon menar att 

hon kanske inte var en av dem som hade problem, då hon bodde i villa, hade gifta föräldrar och 

en familj utan ekonomiska problem. Hon hade inte heller ett självskadebeteende, hon rymde inte 

hemifrån och hon bodde inte på HVB-hem. I utdraget nedan skildras även upplevelsen av hur en 

“normal” tonåring har det.  

 
Två veckor på Barnens Ö. På Granvik […]. Två underbara veckor i skärgården då jag fick vara en 

normal tonåring, då de största problemen var att man inte hade några rena kläder, var trött efter 

hajken eller inte orkade gå upp och städa på morgonen (Eriksson 2009:81). 

 

Goffman (2014:13) menar att det som inte passar in i vad som anses “normalt” är något 

avvikande. Ovan skildras beskrivningar av en “vanlig” familj och en “normal” tonåring. Barnet 

vet vad som uppfattas som “normalt” och inte, vilket visar på stigmatiseringen. Det kan anses 

avvikande att ha en förälder med en alkoholproblematik, men inte att ha föräldrar som bråkar om 

packningen i bilen, som Eriksson (2009:116) beskriver som en “normal familj”. Det beskrivs 

också vem det är som kanske inte anses ha problem. Vilket kan tyda på att det finns 

föreställningar om hur en person beter sig och/eller lever om denne har problem.  

 

I empirin förekommer också beskrivningar av hur samhället stigmatiserar alkohol. Linderborg 

(2007:177) beskriver hur hennes pappa hade svårt att ta hjälp och då han skulle besöka 

professionella för att prata om alkoholproblemen, gick han därifrån och sa att han istället skulle 

besöka en vän. I utdraget nedan beskrivs en kasse med en text på, angående en omfattande statlig 

nykterhetskampanj. 

 

 Vi ställde oss vid taxistolpen med Spola kröken-kassen […] (Linderborg 2007:108). 

 

Becker (2006) beskriver att vissa typer av avvikande handlingar kan bli särskilt uppmärksammade, 

detta kan ske när det råder olika typer av kampanjer i samhället. Då det pågår kampanjer mot till 

exempel alkohol- och drogmissbruk blir överträdare i denna grupp, personer med alkohol- eller 

drogproblematik, särskilt utsatta (Becker 2006:22-25). Linderborg (2007:108) beskriver i sin 

självbiografi att hennes pappa håller i en kasse som det står “Spola kröken” på. Detta är något 

som barnet reflekterar över i ung ålder. Kampanjen “Spola kröken” målar upp bilden av personer 

med alkoholproblem som en avvikande grupp. Samhället stämplar personer som dricker alkohol 

och alkoholproblematik är enligt kampanjen något som ska bekämpas, eller som kampanjen 

uttrycker det, något som ska “spolas”. Genom kampanjen blir personer med alkoholproblem 

ytterligare stämplade, och ännu mer utsatta. Detta är något som ökar på stigmat, vilket kan 

resultera i ökade skamkänslor hos barnet.  

 

Sammanfattningsvis gav empirin oss svar på vår frågeställning, i samtliga självbiografier vi har 

studerat beskrivs känslor av skam och stigmatisering hos dessa barn som växt upp med en 

förälder/föräldrar med en alkoholproblematik.  

5.2 Strategier under uppväxten 
Det andra temat vi har funnit i vårt empiriska material är strategier som de vuxna barnen använde 

under uppväxten för att hantera sin situation. Materialet är indelat i olika kategorier med 
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innehållande underkategorier. Kategorierna är: ansvarstagande, undvikande, känslohantering, försöka 

förhindra situationen, lögner samt söka stöd hos omgivningen. Resultaten analyseras genomgående i 

texten, med hjälp av stämplingsteori, Beckers stämplingsteori och Goffmans begrepp stigma.  

5.2.1 Ansvarstagande 
Författarna till alla de fyra självbiografierna beskriver att de har tagit ett stort ansvar under 

uppväxten med sin förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. Ansvarstagandet tar sig i 

uttryck på olika sätt i texterna. Det kunde handla om att hålla koll på eller förhindra föräldrarnas 

drickande, sköta om hemmet, ta ansvar för sig själv samt att ta ansvar för föräldrarna och deras mående.  

 

En del av ansvarstagandet innebar att barnen försökte hålla koll på eller förhindra sina föräldrars 

drickande. Detta genom att till exempel gömma flaskor innehållande alkohol för föräldrarna eller 

hälla ut alkoholen så att föräldrarna inte kunde dricka mer. Eriksson (2009) beskriver i citatet 

nedan hur hon kunde hålla koll på sin förälders alkoholkonsumtion. 

 
Jag visste att hon hade ställt vinflaskan under diskbänken, jag gick dit flera gånger för att se om 

hon hade tagit något. Jag hade ritat en liten markering på flaskan så att jag skulle se. Än så länge 

höll hon sig nykter (Eriksson 2009:32). 

 

Vidare återfinns beskrivningar av ett ansvarstagande för hemmet i samtliga biografiska texter. Då 

föräldrarna inte tvättade, städade eller lagade mat upplevde barnen att det var upp till dem att 

göra detta. Barnen tog ansvar för tvättning och städning samt såg till att föräldrarna kom till 

jobbet. Gustafsson (2014:103) skriver att hon visste att hennes mamma aldrig skulle städa upp i 

lägenheten och vidare att om det var någonting som behövde fixas var det hon själv som fick ta 

hand om det. Wahl (2006:133-134) beskriver att hon var sina föräldrars föräldrar då det var hon 

som såg till att hennes pappa kom i tid till jobbet och hon som fick städa upp efter föräldrarnas 

fester. Nedan redovisas ett exempel på hur barnen tog ansvar för hemmet.  

 

Jag såg mig omkring i huset. På disken stod flera dagar gammal disk. Det var flera veckor sedan 

någon tvättade. I vardagsrummet låg det pizzakartonger och pappa hade spridit ut sina kassar med 

papper, byggkläder och verktyg i hela huset. Det stank rök. Alla fönster var kladdiga och ingen 

hade dammsugit på veckor. Jag gick in i vardagsrummet och satte på mammas städskiva, rullade 

upp byxorna till knäna och satte igång. Jag skrev en lista på allt som behövdes göras (Eriksson 

2009:110). 

 

Att ta ansvar för sig själv trots en ung ålder var något som finns beskrivet i samtliga texter. Det 

kunde bland annat handla om att barnet själv såg till att få i sig mat när det var hungrigt. Barnen 

tog även ett stort ansvar för sin egen hygien och ett barn såg till att det hade kläder, genom att 

hitta kläder i grovsoprummet på gården. Barnen tog även ansvar för sin egen skolgång. I utdraget 

nedan skildras en erfarenhet av detta. 

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

ringde jag själv läraren och tog reda på fakta. Ville jag börja med någon fritidsaktivitet tog jag tag 

i det själv (Gustafsson 2014:111). 

 

Det framkommer även av empirin att barnen kände ett ansvar för sina föräldrar och deras mående. 

Detta tog sig i uttryck på olika sätt men hade ett samband med en upplevd oro. Barnen oroade 
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sig för sina föräldrar när de inte var hemma. Oron kunde handla om huruvida föräldern var 

onykter eller ej, om den hade fått i sig någon mat eller om den hade tagit sina mediciner. Vidare 

hade barnen som ambition att se till att föräldrarna mådde bra. Barnen kände ett ansvar då de 

upplevde att föräldern saknade förmåga att ta hand om sig själv. Eriksson (2009:149-150) 

beskriver hur hon hjälpte sin mamma när hon kom hem skadad efter att ha varit ute och druckit 

alkohol. I citatet nedan beskriver Linderborg (2007) att hon gick hem från en väns 

födelsedagskalas för att gå hem och se till sin pappa, då hon visste att han hade mycket alkohol 

hemma.  

 

Samma dag hade Anna-Karin haft kalas, hon bodde med sin mamma i huset mitt emot. Jag hade 

ingen present med mig och gick först av alla. Jag ville titta till pappa, vi hade åkt hem från bolaget 

med två 75:or Brännvin (Linderborg 2007:178). 

 

Gemensamt för samtliga berättelser var att barnen var mycket ansvarstagande. Enligt Payne 

(2008:219) kan familjer ses som sociala system där systemets olika delar, i det här fallet 

familjemedlemmar, påverkar och påverkas av varandra. Öquist (2008:13-14) menar att rollerna i 

familjesystemet kan kastas om, då gränserna mellan nivåerna suddas ut. Det kan tolkas vara detta 

som har skett i dessa berättelser. Barnen har fått en ansvarstagande roll, som enligt normen ska 

tillhöra föräldern. Vidare är föräldern den som blir omhändertagen. Genom Beckers 

stämplingsteori kan detta vidare tolkas som att barnet förstår att föräldern är stämplad och anses 

vara avvikande från den “normala” gruppen (Becker 2006:22-25). Att en förälder har en 

alkoholproblematik och inte klarar av att ta ansvar för hemmet, sig själv eller sitt barn kan barnet 

uppfatta som något som är stigmatiserat i samhället. Barnet gör således mycket för att detta inte 

ska synas utåt. Barnet förstår att det inte anses vara “normalt” att ett barn tar hand om sin 

förälder, att familjen således innehar ett stigma och har brutit mot sociala regler. Barnet använder 

sig därför av en strategi som innebär att familjesituationen och förälderns alkoholproblematik 

hålls hemlig. Detta för att undvika ytterligare stämpling och stigmatisering.  

5.2.2 Känslohantering 

I detta avsnitt presenteras olika typer av känslohantering de vuxna barnen använde sig av under 

uppväxten, för att hantera sin situation. Det kunde handla om att dölja eller stänga av sina känslor, 

tänka på något annat, föra dagbok, själva börja dricka alkohol, eller att utveckla ett självskadebeteende.  

 

Av det empiriska materialet framkommer det att de vuxna barnen använde sig av en strategi 

under uppväxten som innebar att de dolde eller stängde av sina känslor. De gjorde detta för att 

skydda sig själv och familjen samt för att inte göra föräldern ledsen eller besviken. Barnen vande 

sig vid att hålla sina känslor inne samt att inte avslöja för utomstående hur de mådde eller hur det 

var i familjen. Barnen anpassade sig till föräldern och dennes känslor. De upplevde att det 

viktigaste var att föräldern mådde bra och för att uppnå detta var det viktigt att kunna hålla sina 

egna känslor för sig själv. Upplevelser av att bli sviken av sina föräldrar var även något som 

gjorde barnens känslomässiga mur starkare. För att undvika att såras ytterligare, valde barnen att 

hålla sina känslor för sig själva. Nedanstående citat visar hur barnen använde sig av denna 

strategi.  
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Till sist kom en läkare och tittade på mammas arm, samma läkare som vi hade träffat vid ett tidigare 

besök. Jag ville bara skrika att det var jag som mådde dåligt, men orden fastnade innan de tog sig 

ut. Vi har ju hemligheter i den här familjen (Eriksson 2009:131). 

 

En annan strategi barnen använde för att hantera sin situation var att försöka tänka på något annat. 

Genom att försöka distansera sig från vardagen med föräldrarna och deras alkoholproblem kunde 

barnen få lite mer energi. Linderborg (2007:107) berättar om en situation på en restaurang där 

hon hade tagit med sig leksaker för att själv kunna sysselsätta sig, då hennes pappa satt och drack 

alkohol. Gustafsson (2014) beskriver nedan att hon tyckte om att vara ensam och tänka på saker 

som inte hade med föräldern att göra.  

 
Jag tyckte mycket om att vara ensam och valde vissa eftermiddagar bort kompisar för att bara 

“finurla”. Promenera, gunga lite eller läsa en tidning i min säng (Gustafsson 2014:138). 

 

I tre av självbiografierna beskrivs det att de vuxna barnen skrev dagbok under uppväxten. Detta 

för att hantera vardagen genom att skriva ned sina känslor och tankar. Att skriva ner känslor och 

tankar beskriver barnen som ett sätt att å ena sidan få en struktur men å andra sidan skapade det 

en upplevelse av att de negativa känslorna alltid skulle finnas kvar.  

 

En annan strategi barnen använde för att hantera sin situation var att själva börja dricka alkohol. 

Eriksson (2009:29) beskriver hur alkoholen hjälpte henne att fly från verkligheten en stund, men 

även att drickandet var ett försök till närmande av förälderns verklighet. Gustafsson (2014:167) 

berättar att hon drack mycket alkohol med sina vänner under de tidiga tonåren och att alkoholen 

gjorde att hon släppte fram känslor som hon tidigare hållit inne. Citatet nedan beskriver hur 

barnen kunde använda alkohol för att döva sina känslor.  

 

Jag tyckte om berusningen. Jag tyckte om när hela tillvaron fick ett nytt lyster, som när man ser 

livet genom en vaselininkletad lins […]. Jag drack mer […]. Och jag drack mer. och mer. och mer 

(Wahl 2006:162). 

 

Två av författarna beskriver att de utvecklade ett självskadebeteende under uppväxten. I dessa fall 

hanterade barnen känslor av svek, oro och självhat genom att på olika sätt skada sig själva. 

Gustafsson (2014:155) beskriver att hon under tonåren utvecklade en ätstörning som en reaktion 

på den familjesituation hon befann sig i. Wahl (2006) beskriver nedan hur hon kunde skada sig 

själv. 
 

Först bedövade jag handleden med iskallt rinnande vatten, sedan skar jag. Bara lite först (Wahl 

2006:67). 

 

Genom systemteori kan barnens känslohantering ses som en konsekvens av familjens slutna 

system. Payne (2008) beskriver att system är enheter med gränser där det växlas mer energi inom 

gränserna än över dem. Slutna system har däremot inget utbyte över gränserna (Payne 2008:213). 

Enligt Öquist (2008) kan vissa system vara slutna på grund av ett socialt stigma. Systemet, i detta 

fall familjen, kan vara rädd för att dess stigma ska avslöjas och sluter sig därför ytterligare och 

undviker nära kontakter med andra system (Öquist 2008:50-51). Att barnen stängde av eller dolde 

sina känslor kan därmed förstås genom denna teori, då de skyddade familjen genom att använda 

denna strategi. De olika sätt som barnen hanterade sina känslor på kan vidare tolkas vara påverkat 
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av upplevelsen av att familjens anses vara avvikande och stämplad av omgivningen samt ett 

upplevt stigma. Alkoholproblematik kan anses vara ett stigmatiserat problem som det inte är lätt 

att prata öppet om. En person eller familj som innehar ett stigma är enligt Goffman (2014:21-23) 

osäker på vad omgivningen ska tycka om denna samt hur den kommer att identifieras av de 

andra. Familjens upplevda stigma kan ha påverkat barnen till dessa typer av känslohanteringar. 

Att barnen själva började dricka alkohol kan tolkas som att det var lätt för dem att ta efter ett 

avvikande beteende då det stigmat redan besuttits i familjen. 

5.2.3 Undvikande 

En annan strategi som de vuxna barnen använde under uppväxten var att undvika föräldern eller 

situationen. Det kunde handla om att barnet och föräldern levde separata liv eller att barnet flydde 

från situationen. Genom att undvika föräldern och försöka leva separata liv kunde barnen skydda 

sig från situationer där föräldern var onykter eller psykiskt instabil. Barnen upplevde att det var 

säkrare att hålla sig undan föräldern då den var onykter. På så sätt kunde de undvika att bli sårade 

och besvikna. Det finns även beskrivningar av att barnen flydde från situationen med föräldern 

på grund av en upplevd rädsla. Nedan berättar Gustafsson (2014) att hon i tidig ålder brukade gå 

hemifrån på mornarna innan hennes mamma vaknat.  

 
Jag hade alltid bråttom ut på morgnarna och ibland gick jag ut när mamma sov. […] När jag var 

sex år följde jag varje morgon med mina ett år äldre kompisar som hade börjat skolan, en 

promenad på ungefär tjugo minuter. På vägen hem brukade jag stanna vid några gungor där jag 

satt och sjöng en stund innan jag gick vidare (Gustafsson 2014:84). 

 

Payne (2008:213) menar att det finns öppna och slutna system. I slutna system tillkommer det 

inte någon energi utifrån. Genom ett systemteoretiskt perspektiv kan barnens användande av 

denna strategi tolkas som ett försök till att fly från det slutna familjesystemet. Att undvika 

föräldern eller att fly från situationen kan vidare tolkas som att barnet ville slippa undan det 

upplevda stigmat (Goffman 2014:23).  

5.2.4 Försöka att förhindra situationen 

En annan typ av strategi som vi har funnit i de självbiografiska texterna är att barnen har försökt 

förhindra situationen. För att försöka förhindra situationer, som vanligtvis handlade om att 

föräldern skulle dricka alkohol, hade barnen olika strategier. Det kunde innebära att säga till 

föräldern eller att ifrågasätta vad hen sa eller gjorde. Barnen ifrågasatte föräldrarna och deras 

drickande för att få föräldrarna att förstå hur det påverkade dem. Wahl (2006:155) beskriver hur 

hon vädjade till sin mamma att hon skulle sluta dricka alkohol. I utdraget nedan redovisas ett 

exempel på hur barnen använde denna strategi.  

 
Med darrande röst svarade jag henne att jag inte uppskattade att de få pengar vi hade gick till vin 

istället för mat (Gustafsson 2014:105). 

 

Att barnen ifrågasatte föräldrarnas beteende och deras problematik kan ses som en del av det 

ansvarstagande som barnet haft under uppväxten. Genom systemteorin kan detta tolkas som att 

rollerna inom familjesystemet kan ändrats då gränserna mellan nivåerna, familjemedlemmarna, 

suddats ut (Öquist 2008:13-14). Barnet är här den som tar ansvar och vill förändra situationen 

genom att ifrågasätta förälderns beteende och uttrycka en önskan om att föräldern ska förändra 
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sitt beteende. Becker (2006:22-25) menar att de individer som avviker från det “normala” 

stämplas som avvikande. Denna strategi kan således även förstås som ett sätt för barnen att 

ifrågasätta förälderns avvikande beteende, det beteende som lett till att familjen stämplats. De 

insåg att föräldrarna var annorlunda, att det inte ansågs vara “normalt” i samhället att barnet var 

den som skulle hålla rent hemma och se till att alla mådde bra. Barnen förstod att familjen brutit 

mot sociala regler och att det egentligen borde vara föräldern som var den som har det största 

ansvaret för familjens välmående. 

5.2.5 Lögner 
Att barnen ljög om sin livssituation var något som skildrades i självbiografierna. Genom att inte 

berätta för andra hur de egentligen hade det hemma och istället ljuga om situationen kunde barnen 

skydda både sig själva och föräldern. Med hjälp av lögner kunde familjens hemlighet bevaras. 

Lögner beskrivs även vara något som ständigt varit närvarande i barnens liv. Gustafsson 

(2014:122) beskriver hur hon inte kunde styra sitt beteende och att lögner var något som hon 

hade vuxit upp med. Wahl (2006:133-134) berättar att det var hon som fick ljuga när de ringde 

från hennes mammas jobb och undrade var hon var någonstans. Linderborg (2007) beskriver 

nedan hur hon använde lögner som strategi för att bevara familjehemligheten.  

 
Jag ljög regelmässigt för oss båda, för att skydda det som var vårt (Linderborg 2007:187). 

 

Denna strategi kan förstås med hjälp av systemteori. Öquist (2008:50-51) menar att vissa system 

som är slutna besitter ett socialt stigma. En familj med alkoholproblem kan anses vara ett sådant 

system. För att inte avslöja stigmat sluter sig systemet ytterligare. Det kan tolkas vara detta som 

barnen gör genom denna strategi. Genom att ljuga om sin situation skyddar barnet både sig själv 

och föräldern. Vidare menar Goffman (2014:21) att den stigmatiserade individen kan känna sig 

osäker på hur gruppen av “normala” kommer att bemöta eller identifiera denne. Denna osäkerhet 

kan vara ytterligare en anledning till att barnen använde sig av lögner som strategi.  

5.2.6 Söka stöd från omgivningen 
Ytterligare en strategi som de vuxna barnen använde under uppväxten var att söka stöd hos 

omgivningen. Det kunde handla om att umgås mycket med vänner och släkt, att ha intressen och 

fritidsaktiviteter eller att söka stöd hos husdjur eller gosedjur.  

 

Gemensamt för alla de vuxna barnens självbiografiska berättelser var att de under uppväxten sökte 

stöd hos vänner. Detta var en strategi som gav barnen energi och ork att klara av situationen med. 

Att ha vänner som förstod dem beskrivs som en trygg och viktig pelare i barnens liv. Barnen 

umgicks mycket med sina vänner och skapade således ett socialt skyddsnät som de kunde vända 

sig till både med sina problem och för att kunna tänka på annat. Gustafsson (2014:87) beskriver 

även hur hennes vänner hjälpte henne att få mat, då det inte fanns någon mat hemma att tillgå. 

Wahl (2006:123-124) berättar hur hon som liten spenderade mycket tid hos sin vän och dennes 

mormor och hon beskriver att hon ville bo hos dem resten av sitt liv. Nedan beskriver även 

Linderborg (2007) hur vänner var ett viktigt stöd för henne under uppväxten.  

 
På mellanstadiet blev jag bästa vän med Helene, den enda i klassen som inte bodde i lägenhet. […] 

Jag förundrades över att hon ville vara kompis med mig, men hon var helt befriad från fördomar. 
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Generös, rolig och ärlig. Om jag inte haft henne hade jag antagligen inte haft någon (Linderborg 

2007:129). 

 

Släktingar var även ett nära stöd för två av barnen. Genom att umgås med dessa kunde barnen få 

en paus från vardagen hemma och även få känna en trygg närhet och kärlek från en annan vuxen 

människa än föräldern. Linderborg (2007:110) framför att hon under uppväxten ofta spenderade 

tid hos sin faster och att hon ville stanna hos henne så länge det bara gick. Vidare beskriver 

Gustafsson (2014) hur hennes farmor var ett stöd under hela hennes uppväxt.  

 

Att vara på Österlen på somrarna med farmor var mitt andningshål. Där fick jag fasta tider, lugn 

och ro och inte minst - kärlek. Så var det också när jag var hos henne i Stockholm (Gustafsson 

2014:74). 

 

I två av de självbiografiska texterna nämns intressen och fritidsaktiviteter som något som gav barnen 

stöd i sin vardag. Att ha fritidsaktiviteter där de fick träffa andra barn och vuxna personer var ett 

viktigt stöd för dessa barn. Det skildras även att detta gav dem en trygghet och en möjlighet att 

kunna tänka på något annat och att få engagera sig i något som inte hade med föräldern att göra. 

Linderborg (2007) berättar nedan om sitt politiska intresse under uppväxten.  

 
Jag började följa med mamma på partimöten. […] Socialismen gav mig fasta steg på jorden 

(Linderborg 2007:182).  

 

Tre av de fyra författarna nämner hur husdjur eller gosedjur varit ett stöd under uppväxten. Djuren 

gav barnen en känsla av trygghet i hemmet när föräldrarna inte fanns där som ett stöd. Barnen 

vände sig till djuren för tröst och det visade sig vara viktigt för barnen att ha någon att ta hand 

om som även visade en villkorslös kärlek tillbaka. Nedanstående citat visar hur barnen fick stöd 

från husdjur och gosedjur. 
 

Bimbo (hamstern) dog i veckan och det gjorde så ont i mej att se henne lida. Min lilla skrutta som 

alltid tvingade fram ett leende hos mej hur ledsen jag än var (Eriksson 2009:165). 

 

Enligt Bronfenbrenners systemteoretiska modell har barn olika mikrosystem. Dessa består bland 

annat av familj, förskola, skola, jämnåriga vänner och grannar. I dagens samhälle påverkas de 

flesta barn av flera av de olika mikrosystemen, och inte som tidigare framför allt av familjen. 

Detta påverkar vidare barnens utveckling av tillit till andra människor (Broberg et al. 2015:46). 

Att barnen i vår studie sökte stöd från omgivningen kan tolkas ske till följd av barnens olika 

mikrosystem. Barnen var en del av flera olika system där de upplevde en trygghet och tillit till 

personer utanför familjen. Att barnen sökte stöd från omgivningen kan även ses som en strävan 

att komma ifrån familjens slutna system, och istället få energi från andra system genom att 

påverkas av andra människor (Payne 2008:213). Becker (2006:22-25) menar att det finns olika 

sociala grupper i samhället. Denna strategi kan därigenom tolkas som att barnen sökte stöd från 

gruppen av “normala” och att de kände en trygghet i att umgås med jämnåriga vänner och deras 

familjer, som inte tillhörde en grupp av “avvikande”, till skillnad från barnets egen familj. Att ha 

nära kontakt med vänner som inte dömer dem tycks ha hjälpt barnen. Goffman (2014:21-23) 

beskriver att individer som bryter mot gruppens sociala regler besitter ett stigma och har svårt att 

veta vart hen har de andra. Att barnen fick stöd från släktingar som kände till barnens 

hemsituation, kan förstås som att barnen då kunde slippa undan det upplevda stigmat, och 
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känslan av att inte veta var en har de andra. Vidare kunde engagemang i fritidsaktiviteter och 

intressen få barnen att vara en del av den “normala” gruppen och göra saker som andra barn och 

ungdomar gjorde. Stigmat över att leva i en familj med alkoholproblem kunde i dessa 

sammanhang släppas och barnen fick uppleva något som inte bröt mot gruppens sociala regler. 

 

Sammanfattningsvis har det framkommit många olika strategier de vuxna barnen använt under 

uppväxten i alla de fyra självbiografierna. Barnens upplevelser, beteenden och hantering av 

situationen kan tolkas genom förståelse av att deras familjer ansetts vara avvikande av samhällets 

grupp av “normala”. Stigma har förekommit i alla barnens familjer och har varit något barnen har 

gjort mycket för att bli av med. Många av de strategier som de vuxna barnen använde sig av 

under uppväxten kan tolkas ha som mål att hjälpa till att försöka förhindra ytterligare 

stigmatisering och stämpling. Strategierna kan även förstås genom att se familjen som ett system 

där de olika delarna påverkar och påverkas av varandra. Vidare tolkning har gjort utifrån tanken 

att barnen har olika mikrosystem som de ingår i och skapar tillit till.  

5.3 Minnen av professionella  
Det tredje temat vi har funnit är minnen av professionella. Nedan undersöks beskrivningar av 

minnen av professionella under barnens uppväxt med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik. Temat är indelat i kategorierna: upplevelse av avsaknad av hjälp och stöd samt hjälp 

och stöd från professionella. Analyser av det empiriska materialet presenteras kontinuerligt i texten och 

sker med hjälp av Beckers stämplingsteori samt Goffmans begrepp stigma.  

5.3.1 Upplevelse av avsaknad av hjälp och stöd 
I samtliga självbiografier beskrivs upplevelser av avsaknad av hjälp och stöd från olika 

professionella. Förskole- och skolpersonal, sjukvårdspersonal, socialtjänsten och andra yrkesgrupper, 

exempelvis poliser nämns i självbiografierna.  

 

I två självbiografier finns beskrivningar av upplevelser av avsaknad av hjälp och stöd från förskole- 

och skolpersonal. I en av självbiografierna beskrivs en situation där läraren säger åt barnet att hon 

måste lära sig att skilja mellan skola och privatliv, detta trots att läraren var medveten om barnets 

hemsituation. Nedan beskrivs en erfarenhet av avsaknad av hjälp och stöd från förskolepersonal.  

 

Mamma började jobba mer och mer och jag hade väldigt långa dagar på dagis. Jag minns alla de 

kvällar jag satt ensam kvar med en eller två fröknar och väntade på mamma. Jag var sist kvar, jämt. 

Fröknarna plockade i ordning rum efter rum, och släckte vartefter de hade röjt undan. Jag blev så 

nervös att jag gick och borstade tänderna med tvål. Jag kände hur irriterad personalen var och 

visste inte hur jag skulle uppföra mig. Jag ville ju inte att de skulle vara arga (Gustafsson 2014:76). 

 

Utdraget ovan kan förstås genom Goffmans begrepp stigma. Goffman (2014:21-23) menar på att 

när en stigmatiserad individ umgås med andra grupper har den ofta en känsla av att på något sätt 

vara ifrågasatt och att varenda sak hen gör bedöms av andra vara märkliga och ytterligare visa på 

stigmat. Gustafsson (2014) beskriver att hon inte visste hur hon skulle uppföra sig.  

 

Avsaknad av hjälp och stöd från personal inom sjukvården nämns också i tre av självbiografierna. 

Det kunde handla om att barnet inte erbjöds någon vård eller att barnet endast fick behandling i 
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form av läkemedel efter att det hade öppnat upp sig om sin situation och sitt mående. Det kunde 

även handla om känslan av att inte få hjälp på sina villkor, utan endast under utsatta tider hos 

psykologen. I nedanstående utdrag skildras beskrivningen av att trots att de professionella hade 

en medvetenhet om att problemen fanns, gjorde ingen någonting åt det.  

 
Ingen gjorde någonting. Även fast Årsta psykklinik visste om att problemet fanns. Jag som 14-

åring var tvungen att leva i det kaoset (Eriksson 2009:174). 

 

I beskrivningarna ovan framkommer det dels att barnet inte upplevde att det fick det stöd det var 

i behov av, att de inte kände sig sedda av de professionella samt att stödet utgick från de 

professionellas villkor. Ett upplevt stigma hos barnen kan ha påverkat känslan av att inte ha fått 

den hjälp de skulle ha behövt. Goffman (2014:21-23) menar på att en stigmatiserad individ har en 

känsla av att inte veta var hen har de andra. Barnen upplevde exempelvis att de inte fick hjälp när 

de behövde det, utan skulle infinna sig att endast prata med kuratorer och psykologer under vissa 

förutbestämda tider. Detta visar på att barnet kan ha haft svårt att veta var det har de 

professionella personerna som skulle finnas där för att ge dem stöd. 

 

Socialtjänsten är en myndighet som återkommande benämns i två av självbiografierna. I en av 

självbiografierna skildras ett samverkansmöte med alla som på något sätt fanns i familjens närhet, 

det framkommer att mammans kontakter från psykiatrin och socialtjänsten aldrig hade träffat 

varandra tidigare, eller sett varandras journaler. Barnet upplevde en frustration då de 

professionella inte såg till familjens behov. Barnet beskriver vidare även hur människor tycker att 

allt är så bra i Sverige och att det finns en strävan efter att leva i en normal familj. Sveriges vård 

beskrivs i självbiografin som en fasad, men att såväl staten som socialtjänsten och även de som 

drabbas av systemet vet att det inte fungerar.  

 

I en annan självbiografi beskrivs det att barnets grannar gjorde en anmälan till socialtjänsten 

angående barnets familj. Utredningen lades sedan ner utan någon åtgärd och detta ledde till att 

barnet slutade dela med sig av saker. Barnet beskriver en besvikelse över att socialtjänsten inte 

trodde på grannarna. Vidare beskrivs ett telefonsamtal mellan barnets mamma och socialtjänsten. 

Barnet hörde då hur mamman bortförklarade barnets situation och att uppgifterna om att det inte 

fick någon mat hemma inte stämde. Samtalet avslutades efter att mamman och den professionella 

från socialtjänsten skrattade tillsammans och konstaterade att barnet hade en livlig fantasi. Nedan 

beskriver Eriksson (2009) en situation där hon mött ett flertal professionella på ett 

samverkansmöte. Hon beskriver upplevelsen av att ingen ville lyfta ansvaret för hennes mamma 

från henne. 

 
Jag gungade med benet och förklarade hur jag kände. Alla i rummet lyssnade. Jag 

fick beröm för att jag var stark, att det var bra att jag berättade tydligt hur jag 

kände. […] När vi gick därifrån förstod jag att inget hade hänt, fram och tillbaka hade vi 

pratat, men inget hade hänt. De fina lovorden spelade ingen roll om det inte fanns en 

vilja bakom. Och det fanns ingen som ville ta bort ansvaret från mig. Kunde den 

sextonåriga tjejen som så klart och tydligt förklarade sina behov verkligen vara i 

behov av hjälp och avlastning? Jag hade rena kläder, vi bodde inte i det belastade 

område där mötet hölls, och jag hade fina stövlar (Eriksson 2009:144-145). 
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I utdraget ovan framkommer föreställningar om vem som utåt sett tycks behöva hjälp, vilket även 

kan tänkas ha präglat de professionella då barnet inte passade in i “mallen” utåt sett för vem som 

kan tänkas behöva stöd och hjälp. Det kan därför tänkas att det sker en stigmatisering och 

stämpling, kring hur en ska se ut för att vara i behov av hjälp. I det här fallet tycktes hon falla 

inom vad Goffman (2014:12) beskriver som den “normala” gruppen. Eriksson (2009:144-145) 

beskriver att hon ju hade rena kläder, inte bodde i det belastade område där mötet hölls och att 

hon hade fina stövlar.  

 
Två veckor senare fick vi en kallelse till socialtjänsten. De ville prata med mig om min framtid. 

[…] Vi skulle träffa en kvinnlig assistent och blev visade in på hennes rum. Hon hade tydligen 

bestämt sig för att skrämma mig till lydnad och gott uppförande och gick ut hårt från början. 

“Jag tror inte att du kommer att gå ut högstadiet, jag tror att du är en riktig smitare, eller har jag 

fel?” (Gustafsson 2014:173-174). 

 

Gustafsson (2014) beskriver i utdraget ovan minnen från ett möte på socialtjänsten under hennes 

tonår. Den professionella uttrycker i detta sammanhang att hen inte tror att barnet kommer att gå 

ut högstadiet då hen tror att denne är “en riktig smitare”. Detta kan tolkas med hjälp av Beckers 

stämplingsteori som menar på att en person som överträtt en grupps sociala regler, anses som 

avvikande (Becker 2006:22-25). I detta fall kan det tolkas som att den professionella stämplar 

barnet som “en smitare”. Goffman (2014:12) menar att en person som besitter ett stigma avviker 

på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar. Den anställda på socialtjänsten förmedlar en bild 

som antagligen bygger på det stigma som barnet och dennes familj besitter. Genom att se på 

barnet utifrån sina föreställningar om dennes avvikande familj stämplas barnet ytterligare. Den 

professionella lägger över andra avvikande beteenden på barnet och tillämpar den “normala” 

gruppens regler. Barnet ses då som en överträdare.   

 

Som tidigare nämnt beskriver Gustafsson (2014) att grannar till hennes familj hade ringt 

socialtjänsten och gjort en anmälan. Becker (2006) ser på avvikelse som resultatet av en 

överföring och någon som av gruppen ses som en regelbrytare. Om en handling är avvikande 

eller inte beror på hur de andra reagerar på den (Becker 2006:22-25). I detta fall gör grannarna, 

som tillhör en annan social grupp, en bedömning av familjens handlingar och klassar dessa som 

avvikande. Det är inte familjens handlingar i sig som är avvikande, utan det är hur grannarna 

mottar handlingen som avgör om en avvikelse skapas. Att grannarna ser barnet familjs handlingar 

som avvikelser förtydligas än mer genom att de gör en anmälan till socialtjänsten. Det kan tänkas 

förstärka upplevelsen av att personerna i fråga tillhör olika sociala grupper. 

 

I tidigare nämnda beskrivningar från självbiografierna har avsaknad av hjälp och stöd från 

förskolepersonal, lärare, sjukvårdspersonal och socialtjänsten berörts. I två av självbiografierna 

tas även andra yrkesgrupper upp. Det kunde handla om personal på behandlingshem där föräldern 

befann sig, som förmedlade till familjen att de inte hade möjlighet att ta hand om mamman då 

hon utöver alkoholproblematiken hade en svår psykisk problematik. I detta fall beskriver barnet 

en frustration och oro över att de professionella inte verkade bry sig om familjens situation när 

mamman kom hem. Polisen är en annan yrkesgrupp som nämns, främst i situationer där 

föräldern varit väldigt berusad. Barnen upplevde att polisen inte hjälpte familjen mer än att ta 

hem den berusade föräldern. I nedanstående citat skildras ytterligare en situation där polisen var 

involverad.  
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Jag maskade i affären, ville inte skynda mig tillbaka, men jag var ju tvungen att gå hem igen. Jag 

ville se vad som hände med min mamma. När jag kom tillbaka höll poliserna som bäst på att ta 

sig in i lägenheten. […] Jag blev alldeles förvirrad av det som sedan skedde. Mamma fick en 

utskällning för sitt beteende och vips var lägenheten tom på alla som inte hörde dit. Mamma var 

upprörd. Tänk att hon hade blivit slagen av en kvinnlig polis. I ansiktet dessutom. Höjden av 

förnedring, tyckte hon. Vi gaddade ihop oss den kvällen och försökte luska ut vem som hade ringt 

polisen. Det var vi mot världen. Underligt. Jag hade aldrig känt så tidigare. Det hade alltid varit 

jag, ensam mot världen och henne. Men det bleknade inför det jag upplevt med poliserna. Jag såg 

till att aldrig bli utelåst igen (Gustafsson 2014:119,121).  

 

I utdraget ovan skapas en känsla av ett “vi” och ett “dem”. Becker (2006) menar att sociala 

grupper skapar avvikelse genom att skapa de regler där personer som inte följer dessa blir 

avvikare (Becker, 2006:22-25). Det tydliggörs således i denna situation att familjen är avvikande 

och stämplade utifrån sina handlingar. I situationen som beskrivs tydliggörs kategoriseringen av 

att familjen och polisen tillhör olika grupper. Barnet och mamman håller ihop i gruppen som 

anses vara avvikande. Detta tar sig även uttryck i en till av självbiografierna, där det också 

beskrivs hur ett “vi” och “dem” skapas i relation till såväl polis som professionella från 

behandlingshemmet.  

5.3.2 Hjälp och stöd från professionella 
I detta avsnitt presenteras beskrivningar av hjälp och stöd från professionella. I samtliga fyra 

självbiografier beskrivs hjälp och stöd från åtminstone någon professionell. Det kunde handla om 

hjälp och stöd från förskole- och/eller skolpersonal, sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper så som 

personal på kollo eller professionella i stödgrupper där barn, som hade en förälder/föräldrar med 

en alkoholproblematik, deltog.  

 

I utdragen nedan presenteras beskrivningar av förskole- och skolpersonal som varit till hjälp och/eller 

ett stöd för barnet. Beskrivningar av hjälp och stöd från förskolepersonal eller lärare förekommer 

i samtliga fyra självbiografier. Det kunde handla om lärare som engagerade sig och frågade om 

barnets mående eller lärare som ingav förtroende så att barnet vågade berätta om sin 

familjesituation. Linderborg (2007:119) beskriver att hon upplevde ett stöd från en person i 

förskolepersonalen som tog hand om henne då hon blivit lämnad på förskolan innan den hade 

öppnat. Wahl (2006:186) beskriver hur hennes klassföreståndare hade kommit till hennes 

lägenhet och knackat på när hon varit frånvarande från skolan. I citatet nedan skildras hur barnet 

upplevde en positiv uppmärksamhet på fritids. 

 

På fritids var det mer regel än undantag att de kollade hur jag mådde. Med febertermometern i 

munnen fick jag sitta och lyssna på hur oroliga de var för mig. […] Ingen drog sig för att prata 

högt om mitt tillstånd. Det kändes som om jag var det dagliga samtalsämnet. Och visst, det gav 

mig uppmärksamhet och fördelar att lägga huvudet på sned och gnälla lite. Det använde jag mig 

av många gånger (Gustafsson 2014:84). 

 

Annan skolpersonal som nämns i självbiografierna är skolkuratorer och skolsköterskor.  

Eriksson (2009:26) och Wahl (2006:186) beskriver sin skolkurator respektive sin skolsköterska. 

Dessa professionella skildras som betydande i barnens liv då de var omhändertagande och 
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förstående gentemot barnen. Ytterligare en beskrivning av en skolsköterska skildras i 

nedanstående utdrag. 

 

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

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

aldrig någonting om min livssituation. Den skulle hållas hemlig till varje pris. Bara att få sitta inne 

hos skolsköterskan gav mig lite lugn och ro och så pysslade hon om mig lite. Det behövde jag 

(Gustafsson 2014:122). 

 

I två av självbiografierna beskrivs hjälp och stöd från personal inom sjukvården. Eriksson (2009) 

beskriver hennes upplevelser från ett möte med en kurator på ungdomsmottagningen. Hon 

beskriver hur kuratorn betraktat henne med en varm blick och vidare hur kuratorn kunde ta emot 

alla hennes tankar och känslor. Kuratorn blev en livboj (Eriksson 2009:133-134). I utdraget 

nedan skildrar Wahl (2006) en händelse då hon blev inlagd på barn- och ungdomspsykiatrin och 

upplevde ett positivt stöd från en i personalen.  

 
Kari lade in mig på BUP och såg till att jag fick en säng och tre mål mat om dagen. 

Istället för piller så tog fram böcker ur sin bokhylla som hon sa åt mig att läsa […]. Du är 

ett maskrosbarn, sa hon och rufsade om mitt hår (Wahl 2006:192). 

 

Sohlberg och Sohlberg (2013:228) beskriver att individer som av den “normala” gruppen anses 

avvikande stämplas. Det kan leda till att individen som anses som “avvikande” får nya sociala 

identiteter som kan bli en del av självbilden. I citatet ovan benämns barnet som ett maskrosbarn. 

Barnet och dess situation ses som avvikande och barnet blir stämplat som maskrosbarn. I detta 

fall kan det ses som positivt ur den bemärkelsen att barnet blev sett och väl omhändertaget. Även 

att benämnas som maskrosbarn kan ses som positivt, detta då det skildrar ett barn som trots 

svåra omständigheter, klarar sig igenom dem. Således kan det tänkas att den nya sociala 

identiteten som barnet får, får en positiv inverkan på hur barnet ser på sig själv. Hur de 

professionella ser på och bemöter barnet påverkar hur barnet upplever stödet.  

 

I två av självbiografierna benämns även andra yrkesgrupper. I en av självbiografierna beskrivs en 

situation där barnet deltagit i en tonårsgrupp för barn som har föräldrar med alkoholproblem. 

Eriksson (2009:93) beskriver en gruppterapeut och hur gruppterapeuten hade tittat moderligt på 

barnet när barnet berättat att hennes mamma var alkoholist. Gustafsson (2014:168) beskriver att 

hon under uppväxten ringde till Jourhavande kompis, och därigenom fick stöd. Vidare skildrar 

Gustafsson (2014:174-175) ett möte med en fältassistent som beskrivit för henne att hennes 

alkoholvanor kunde utsätta henne för risker. I nedanstående utdrag skildras en situation med en i 

personalen på kollot.   

 
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. Och när jag satt där i 

hennes knä och blev kramad grät jag plötsligt på riktigt och det var så skönt (Gustafsson 2014:138). 

 

I utdrag och beskrivningar från såväl hjälp och stöd från förskole- och skolpersonal, 

sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper ges ett flertal exempel som vittnar om att barnets 

avvikande beteende, kunnat leda till att barnet fått en positiv uppmärksamhet av professionella. 

Det kunde få barnet att känna sig sedd och bli ompysslad. Konsekvenser av att barnet på olika 
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sätt har uppträtt avvikande och därigenom fått möjligheten att möta professionella som har 

behandlat barnet väl, kan tänkas skapa förutsättningar för att individen ska ta sig igenom livet på 

ett annorlunda sätt än vad föräldern har gjort. Det kan även tänkas att det har funnits en 

medveten eller omedveten strävan från olika professionella att försöka få över barnet till vad 

Becker (2006:22-25) beskriver som den “normala” gruppen. 

 

Sammanfattningsvis får vi svar på vår frågeställning som rör minnen av hjälp och stöd från 

professionella hos vuxna barn som växt upp med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik. Detta genom att empirin visar på att det finns beskrivningar av såväl 

avsaknad av hjälp och stöd, som beskrivningar av hjälp och stöd från professionella. Vi har med 

hjälp av Beckers stämplingsteori och Goffmans begrepp stigma, kunnat tolka dessa beskrivningar 

som en reaktion på familjens stigma och stämpling. I vissa fall tycks stämplingen och 

stigmatiseringen fört med sig att barnet fått uppmärksamhet av professionella i en positiv 

bemärkelse, medan det i andra fall inte har varit så.  
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6. DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en summering av studien. Därefter presenteras studiens relation till 

tidigare forskning. Vidare diskuteras studiens teorier samt metodval. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring implikationer för socialt arbete som forskning och praktik. 

6.1 Summering  
Studien har genomförts med syfte att undersöka vuxna barns erfarenheter av att växa upp med en 

förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. Studiens frågeställningar har behandlat biografiska 

narrativ av skam och stigmatisering samt vilka typer av strategier de vuxna barnen använde sig av 

under uppväxten för att hantera sin situation. Även vuxna barnens minnen av hjälp och stöd från 

professionella har undersökts. Materialet vi har studerat är fyra stycken självbiografiska böcker 

skrivna av vuxna barn till föräldrar med en alkoholproblematik. 

 

Vår första frågeställning behandlade biografiska narrativ av olika typer av beskrivna känslor under 

uppväxten hos vuxna barn till föräldrar med en alkoholproblematik. Studien visar på att de vuxna 

barnen upplevde känslor av skam under uppväxten. Skamkänslor kunde ta sig uttryck i att barnet 

kände sig annorlunda i jämförelse med andra jämnåriga och familjer. Barnen kände även en skam 

över sin förälder/föräldrar som har en alkoholproblematik, främst då föräldern inte betedde sig 

“normalt” eller uppvisade ett avvikande beteende utåt. Känslor av hat/förakt gentemot föräldern 

visar sig också kunna förekomma hos barn som växer upp med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik. Detta när föräldern uppvisade beteenden som utmärkte sig från det 

“normala”. Barnen i studien upplevde även känslor av stigmatisering. Dessa känslor kunde visa 

sig genom att barnen upplevde sig och familjen behandlas eller ses som annorlunda av andra. 

Vidare kunde den upplevda stigmatiseringen ta sig uttryck som föreställningar om personer med 

alkoholproblem, normalitetens innebörd och samhällets bidrag till ytterligare stigmatisering. De 

vuxna barnens beskrivna upplevelser av skam och stigmatisering kan förstås genom Goffmans 

begrepp stigma och Beckers stämplingsteori, och kan ses som ett uttryck för att familjen och 

barnet var stigmatiserade och stämplade som avvikande av andra. 

 

I det empiriska materialet har vi funnit ett antal strategier som de vuxna barnen använde under 

uppväxten för att hantera sin situation. Barnen var ansvarstagande gentemot sig själva, hemmet 

och föräldern. De hade bland annat en strategi som innebar att de höll koll på föräldrarnas 

alkoholkonsumtion. Vidare använde barnen sig av olika sätt att hantera sina känslor på. Några av 

dessa var att dölja eller stänga av sina känslor, att försöka tänka på något annat och att barnen 

själva började dricka alkohol. Barnen använde sig även av strategier som innebar att de undvek 

föräldern eller situationen. Ifrågasättande av föräldern och dennes alkoholkonsumtion och 

beteende förekom även i skildringarna. Genom detta försökte barnen få föräldrarna att förstå hur 

deras beteenden påverkade dem. Studien uppmärksammar även en strategi som gick ut på att 

barnen använde sig av lögner för att hantera sin situation. Med hjälp av lögner kunde barnen 

skydda sig själva och familjen från omgivningens föreställningar. Den sista strategin som 

redovisades i studien var att barnen sökte stöd från omgivningen. Barnen hade ett stort stöd hos 

sina vänner, men även hos släktingar, inom fritidsaktiviteter och intressen samt hos djur. 

Resultaten under denna frågeställning analyseras i studien främst genom systemteori då barnen 
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kan ses som en del i familjesystemet där alla familjemedlemmar påverkar och påverkas av 

varandra. Vidare har barnen enligt denna teori fler mikrosystem som de kan få utbyte från.  

 

Den tredje frågeställningen undersökte de vuxna barnens minnen av hjälp och stöd från 

professionella under uppväxten. Studien belyser att de vuxna barnen hade minnen från 

uppväxten av både hjälp och stöd från professionella men även en avsaknad av detta. I 

självbiografierna framkommer det att barnen upplevde en avsaknad av hjälp och stöd från 

förskole- och skolpersonal, sjukvårdspersonal, socialtjänst samt polis. Barnen upplevde inte att de 

blev sedda och att de professionella inte förstod deras situation. Vidare fanns skildringar av att 

inte känna sig väl bemött av de professionella. I studien framkommer även skildringar av positiva 

minnen av professionella som gav de vuxna barnen hjälp och stöd under uppväxten. Gemensamt 

för dessa beskrivningar var att barnen upplevde att de professionella var omhändertagande och 

trygga. På grund av dessa egenskaper bildade barnen en tillit till dessa professionella. Resultaten 

analyseras i studien med hjälp Beckers stämplingsteori samt Goffmans begrepp stigma. Att bli 

stämplad som avvikare kunde ge barnen både positiva och negativa följder i förhållande till 

professionella. Barnen kunde på detta sätt både bli sedda och ompysslade men även få ett 

bemötande som kan tolkas ha påverkats starkt av den professionellas föreställningar kring barnen 

samt barnets familjs stigma.  

 

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 

Denna studies resultat kan bekräfta ett antal av slutsatserna som framkommer i den tidigare 

forskningen som vi har tagit del av. I vår studie har vi funnit att de vuxna barnen beskriver 

skamkänslor under uppväxten. De kunde ta sig uttryck i att barnen kände sig annorlunda, kände 

skamkänslor när föräldern betedde sig avvikande samt upplevde förakt/hat gentemot föräldern. 

Upplevelser av skam och stigmatisering under uppväxten med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik är även något som Tamutiené och Jogaité (2019) samt Delås (2015) delger i 

sina studier. 

 

I vår studie framkommer beskrivningar av hur samhället bidrar till en stigmatisering av personer 

som har en alkoholproblematik. Även i studier genomförda av Tamutiené och Jogaité (2019) och 

Delås (2015) framkommer detta. Vår studie visar dock även på de föreställningar som kan finnas 

av personer med alkoholproblem, men också beskrivningar av vad som anses vara normalt. Detta 

är inte något vi har tagit del av i den tidigare forskningen som vi har studerat.  

 

Studiens resultat angående de strategier som de vuxna barnen använde under uppväxten kan 

bekräfta en del av den tidigare forskningens resultat. Exempelvis har vi med studien visat på att 

barn som lever i en familj med alkoholproblem använder sig av strategier som innebär ett stort 

ansvarstagande, gentemot föräldern, hemmet och sig själv. Att barn till föräldrar med en 

alkoholproblematik tar på sig ett stort ansvar visar även Alexandersson och Näsmans (2017) 

studie, där de kallar denna strategi föräldrafiering. Vår studie visar vidare att barn som växer upp 

med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik kan ha en strategi där de genom att 

undvika föräldern eller situationen kan få mer energi. Detta resultat överensstämmer med tidigare 

studier av Tinnfält et al. (2018) samt Holmila et al. (2011) som visar på att barn som lever med 

föräldrar med en alkoholproblematik gärna håller sig distanserade till föräldern samt går ifrån 
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situationen, för att på så sätt skydda sig själva. I vår studie framkommer det även att barnen sökte 

stöd från omgivningen. Barnen upplevde att de fick ett bra stöd från vänner, släkt, 

fritidsaktiviteter samt djur/gosedjur. Det finns även en annan studie som delar detta resultat. 

Holmila et al. (2011) visar på att några av barnen i deras studie anförtrodde sig till och berättade 

om sina problem för jämnåriga vänner samt sökte tröst hos sin nallebjörn.  

 

Vad gäller känslohantering visar vår studie att barn som växer upp i en familj med 

alkoholproblem kan använda sig av en strategi som innebär att de döljer eller stänger av sina 

känslor. Genom detta kunde barnen undvika att bli ytterligare sårade av föräldern och även 

bevara familjehemligheten. Att barn som växer upp i en sådan situation stänger av sina känslor 

bekräftar även Alexandersson och Näsman (2017) samt Tinnfält et al. (2018). Tinnfält et al. 

(2018) menar att barnen gör detta för att skydda sina föräldrar genom att inte visa hur ledsna de 

är eller att berätta för någon utomstående hur de har det hemma. Att försöka tänka på något 

annat och att bearbeta sina känslor genom att skriva dagbok är andra strategier som visar sig i vår 

studie. Ännu en typ av känslohantering som framkommer i vår studie är att barnen själva började 

dricka alkohol. Dessa strategier framkommer även i den tidigare forskningen (Holmila et al. 

2011).   

 

Det framkommer i vår studie att de professionella många gånger brustit i att göra uppföljande 

insatser samt att barnen känt sig svikna av vuxna och professionella. Även i studien genomförd 

av Werner och Malterud (2016b) redogörs upplevelser hos informanter, det beskrivs en avsaknad 

av uppföljande insatser när det gäller förälderns alkoholproblematik. Werner och Malterud 

(2016b) beskriver även att informanterna känt sig svikna av vuxna och professionella. Således 

bekräftar detta resultat i vår studie, resultaten från den tidigare forskningen som vi har tagit del 

av.  

 

Resultaten från vår studie visar på brister i stöd från personal inom skolan, socialtjänst och polis. 

Detta är även yrkesgrupper som nämns i den tidigare forskningen som vi har tagit del av. Dock 

framgår det i vår studie även brister i stöd från sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper. I vår 

studie framkommer det även att professionella kan ha varit ett stöd för barnen. Studien 

involverar därför inte enbart negativa upplevelser av professionella, utan skildrar även situationer 

där barnen upplevt de professionella som ett positivt stöd. Vi anser att det även är viktigt att 

skildra positiva beskrivningar, detta för att veta vad vi som professionella kan göra mer av när det 

gäller bemötande för att barnet ska uppleva stödet som positivt. I en studie genomförd av 

Tinnfält et al. (2011) beskriver ungdomar att vuxna som ställer frågor, lyssnar noga, som 

samarbetar med barnet/ungdomen och en vuxen som verkar kompetent inom området 

alkoholproblem anses vara någon som är pålitlig och någon som kan vara ett stöd. Trots detta 

visar inte den tidigare forskningen som vi har tagit del av, på konkreta situationer där den 

professionella agerat på ett sätt som fått barnet att känna positivt för den professionella. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att ett flertal av denna studies resultat bekräftas i tidigare studier 

inom detta forskningsområde. Vår studie bidrar dock med en del nya resultat. Till att börja med 

visar den vilka föreställningar som kan finnas av personer med alkoholproblem. Vidare 

framkommer ett antal strategier som inte finns dokumenterade i den tidigare forskningen vi har 

tagit del av. Vår studie visar på att barnen kunde hantera sin situation genom att använda sig av 
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lögner, utveckla ett självskadebeteende, söka stöd genom intressen och fritidsaktiviteter och även 

genom att ifrågasätta förälderns beteende och alkoholkonsumtion. Vår studie visar även på 

beskrivningar av konkreta situationer där barnen upplevt de professionella som ett positivt stöd, 

vilket skiljer sig från den tidigare forskningen som vi har tagit del av. Detta då den tidigare 

forskningen främst tycks ha fokuserat på avsaknad av hjälp och stöd. Vår studie lyfter även andra 

yrkesgrupper utöver personal inom skola, socialtjänst och polis, så som personal på 

fritidsaktiviteter. Utöver detta visar vår studie även på nyanseringar av tidigare resultat och bidrar 

därmed till det befintliga forskningsfältet. Med hjälp av författarnas ingående självbiografiska 

berättelser från barndomen kan vi även analysera och framföra resultat från material som sträcker 

sig över en lång tid. Vi kan alltså se hur barnen upplevde situationen under hela uppväxten och 

inte endast under en kort begränsad period, vilka de flesta studier inom den tidigare forskningen 

som vi har tagit del av har behandlat.  

 

6.3 Teoridiskussion 

Med hjälp av Beckers stämplingsteori och Goffmans begrepp stigma analyserades resultatet från 

vår första och tredje frågeställning. Vi upplevde däremot att vi behövde använda oss av ytterligare 

en teori för att kunna tolka och förstå de strategier som barnen använde för att hantera sin 

situation. Med bakgrund av detta lade vi under uppsatsprocessens gång till systemteori. De 

teoretiska begreppen vi har använt oss av i studien förekom inte i den tidigare forskningen inom 

området som vi har tagit del av.  

 

Beckers stämplingsteori har gett oss en förståelse för hur barnens känslor under uppväxten kan 

ha påverkats av att andra människor sett familjen som “avvikande”, men också hur stämplingen 

kan ha påverkat deras egen syn på familjen. Barnens medvetenhet om att föräldern och familjen 

avviker från det “normala”, har resulterat i negativa känslor gentemot sig själva, föräldern och 

vissa utomstående. Goffmans begrepp stigma har bidragit med att få en förståelse för hur känslor 

av skam och stigmatisering under uppväxten kan ses som ett uttryck för familjens stigma. Att en 

stigmatiserad individ känner sig osäker på hur andra ska bemöta den framkommer i flera utdrag 

och beskrivningar från självbiografierna. Goffmans begrepp stigma har således bidragit till att 

förstå att dessa barn ger uttryck för att vara stigmatiserade.  

 

Gällande de vuxna barnens minnen av professionella, har såväl Beckers stämplingsteori som 

Goffmans begrepp stigma bidragit med förståelse. En individ och/eller familj som är stämplad 

som “avvikande” eller besitter ett stigma kunde både bli uppmärksammad i en negativ 

bemärkelse på grund av detta, men även i en positiv bemärkelse genom att barnet exempelvis fått 

mer uppmärksamhet av professionella. Beckers stämplingsteori har även kunnat bidra med att 

förtydliga vilka sociala grupper som kan finnas i ett samhälle. Genom att analysera studiens 

resultat med hjälp av Eriksons utvecklingsteori hade en annan förståelse kunnat bildas, 

exempelvis att förälderns problematik kan ha lett till att barnen ibland beskriver en bristande tillit 

till andra vuxna. Trots att det kan tänkas finnas andra teorier som kan tänkas vara tillämpbara 

anser vi ändå att Goffmans begrepp stigma och Beckers stämplingsteori lämpat sig bäst utifrån 

vår frågeställning rörande professionella, då dessa teorier även har kunnat förklara de 

professionellas beteende. 
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Vi anser dock att Beckers stämplingsteori och Goffmans begrepp stigma liknar varandra. Å ena 

sidan skulle vi genom att ha valt någon annan teori vid analysering av frågeställning ett och/eller 

tre, kunnat få en utökad eller en annan förståelse för det som beskrivs i självbiografierna. Å andra 

sidan har vi dock behövt begränsa oss vid val av teorier för att inte riskera att förlora fokus på 

frågeställningarna eller att göra analysen alltför bred. Vårt val av teoretiska perspektiv kan dock 

tänkas ha lett till att vi har missat andra aspekter utifrån vårt empiriska material.  

 

Vi upplevde att vi kunde få en djupare förståelse för de strategier som de vuxna barnen använde 

under uppväxten, efter att vi hade lagt till systemteori som teoretiskt perspektiv för att analysera 

vår andra frågeställning. Genom systemteorin har vi kunnat se barnen som en del av ett 

familjesystem, där de olika familjemedlemmarna påverkar och påverkas av varandra. Det 

systemteoretiska perspektivet har även gett oss en bild av hur barnen påverkas av sina olika 

mikrosystem. Vidare kunde genom denna teori en förståelse av slutna och öppna system bildas. 

Barnens användande av strategier för att hantera sin situation kunde tolkas ha påverkats av 

huruvida slutet deras familjesystem var. Genom att sluta systemet kunde familjen hålla stigmat 

hemligt. Detta teoretiska perspektiv anser vi har varit tillämpbart utifrån vår metod och vårt 

material. Det kan dock finnas nackdelar med att använda sig av en teori som har mer av ett 

grupperspektiv, istället för ett individperspektiv. Det kan innebära att den enskilda individens 

behov och uttryck hamnar i skymundan. Bowlbys anknytningsteori hade kunnat tänkas användas 

som teori för att analysera de strategier som barnen använde, för att få en förståelse för hur 

barnets relation och band till föräldern påverkar barnets hantering av situationen. Vi anser dock 

att det i denna studie har varit av relevans att se hur individerna inom familjen påverkar och 

påverkas av varandra för att få svar på vår frågeställning och således har systemteorin varit en 

användbar teori.  

 

6.4 Metoddiskussion 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats, självbiografier har använts som material och en 

kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod. Metoden för studien har lett till att vi har 

kunnat nå vuxna barns beskrivna upplevelser av att växa upp med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik. Vi har därmed kunnat studera en svåråtkomlig grupp, vilket är något som 

annars hade kunnat vara en utmaning. Detta då det med anledning av etiska skäl inte hade varit 

möjligt att intervjua barn som befinner sig i situationen i nutid. En alternativ metod hade kunnat 

vara att intervjua vuxna barn som växt upp med en förälder/föräldrar med en 

alkoholproblematik. Vi hade då kunnat få ännu mer djupgående svar på våra frågeställningar då 

det hade funnits en möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Dock finns det även en viss känslighet 

att intervjua vuxna barn, detta då det kan tänkas öppna sår från barndomen som personen kanske 

egentligen vill glömma.  

 

En faktor som vi anser har påverkat vårt resultat är studiens urval. De fyra självbiografier som 

analyserats valdes ut utifrån satta kriterier. Vidare har andra självbiografier valts bort då 

förälderns problematik i dessa fall främst inte varit alkoholrelaterad. Samtliga fyra självbiografier 

har varit innehållsrika utifrån våra frågeställningar och materialen har gett oss en djupare 

förståelse för hur det kan vara att växa upp med en förälder/föräldrar med en 
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alkoholproblematik. Ett större antal självbiografier hade dock kunnat bidra än mer till studiens 

resultat, genom att det då hade varit ett större material att utgå ifrån.  

 

De vuxna barnen i självbiografierna växte upp mellan 1960-talet till 2000-talet. Trots att resultatet 

inte går att generalisera, visar samtliga fyra självbiografier på att de vuxna barnen delger liknande 

beskrivningar av sin situation under uppväxten oavsett under vilka årtionden de växt upp. Dock 

talar inte detta för alla barn som växt upp under dessa 40 år och vi vet heller inte hur barn som 

växer upp idag skulle beskriva sin situation under uppväxten. Vid studerandet av självbiografierna 

har vi inte med säkerhet kunnat veta om vår tolkning av texterna stämmer överens med hur det 

var i verkligheten. 

 

Vidare har även studiens abduktiva ansats påverkat resultatet. Den abduktiva ansatsen har 

bidragit till att vi har kunnat vara öppna inför materialet då vi under kodningen kunde ta ut fler 

kategorier ur det empiriska materialet än vad vi, med vår förförståelse, tidigare hade valt ut. 

Däremot har vi även ständigt behövt begränsa oss och hela tiden haft syftet och 

frågeställningarna i åtanke, då materialet varit stort och utförligt. Att vi hade ett antal tydliga 

kategorier redan innan vi påbörjade läsningen av materialet hjälpte oss att sålla ut det viktiga. 

Delar av materialet har därmed sållats bort, då de inte besvarade våra frågeställningar. Den 

hermeneutiska ansatsen har även varit närvarande i vårt arbete med materialet. Vi har med ett 

helhetsperspektiv kunnat ta till oss materialet och därmed nått en djupare förståelse. Genom ett 

helhetsperspektiv har det exempelvis gått att se hur samhällets syn på alkoholproblematik 

påverkar barnen.   

 

Avslutningsvis har syftet med denna studie inte varit att nå några generaliserbara resultat utan att 

undersöka några få berättelser på djupet. Valet av material samt analysmetod har fått syftet att 

uppnås.  

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Vår studie visar på att barn som växer upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik 

kan uppleva känslor av skam och stigmatisering. Förskolan och skolan är platser där det kan 

finnas en stor möjlighet att fånga upp dessa barn. Genom att göra kunskap och information, 

gällande olika familjeförhållanden och vilka känslor barn kan uppleva i relation till dessa, 

tillgänglig för alla barn i skolålder tror vi att de känslor som har framkommit i studien kan göras 

mer accepterade för dessa barn. Den här typen av normalisering kan leda till att situationen 

upplevs mindre stigmatiserad och att barn vågar prata om sin hemsituation.  

 

Vad gäller strategier, kan slutsatsen dras att det inom yrken där möten med barn sker är viktigt att 

de professionella är medvetna om olika sätt som barn kan hantera en sådan situation på. Genom 

att ha kunskap om detta kan barn som lever i en utsatt situation lättare fångas upp och 

synliggöras. Vår studie visar att barn gör allt för att familjehemligheten inte ska komma ut, vilket 

gör att det är viktigt för de professionella att även kunna se små tecken. Då skolan är en plats 

utanför hemmet där barnen vistas mycket, är det av stor betydelse att förskole- och skolpersonal 

har viss kunskap om alkoholproblematik och tecken som barnen kan signalera rörande detta. Det 

är även viktigt att andra delar av samhället som barnen är i kontakt med, exempelvis personal på 
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fritidsaktiviteter, fångar upp och anmäler till socialtjänsten vid oro. Genom det systemteoretiska 

perspektivet har vi i studien vidare bildat en förståelse av att barn har olika mikrosystem. Redan i 

förskoleåldern kan barnen genom andra mikrosystem utveckla en tillit till personer utanför 

familjen. Med bakgrund av detta blir förskolepersonalens roll om än ännu viktigare för dessa 

barn. Genom tillit kan barnen känna en trygghet att berätta för andra vuxna människor om sin 

familjesituation.  

 

I vår studie ges exempel på situationer där det skett en avsaknad av hjälp och stöd, men också 

situationer där barnen fått hjälp och stöd från professionella. Trots att resultaten inte går att 

generalisera kan det ge en implikation om hur upplevelserna av professionella hos barn kan te sig 

olika beroende på vilket bemötande barnet får. Detta kan vara användbart för yrkesgrupper som 

på olika sätt arbetar med barn. Vår studie visar på att det är viktigt som professionell att vara 

medveten om ens egna fördomar och föreställningar, exempelvis när det gäller uppfattningar om 

hur en familj där det råder en alkoholproblematik “är” eller “ser ut”. Vidare framkommer det i 

vår studie att ett gott bemötande och visat engagemang inför barnets situation har bidragit till 

barnens beskrivna positiva upplevelser av professionella. Att de professionella lyssnar på barnet, 

delger barnet information och gör barnet delaktigt har också varit betydande.  

 

I denna studie framkommer det i ett flertal beskrivna situationer att samverkan mellan olika 

professionella varit bristfällig. Däremot vet vi inte hur barn som växer upp idag skulle beskriva 

sina upplevelser av detta, då mycket har förändrats när det gäller exempelvis lagar rörande 

orosanmälningar, samverkan och barn har även fått ett utökat inflytande. Enligt lagen är idag 

polis, förskola, skola, hälso- och sjukvården och socialtjänsten skyldiga att samverka i frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Myndigheterna ska även samverka med andra 

organisationer i samhället, så som till exempel fritidsföreningar (Socialstyrelsen 2009:24). Det är 

av mycket stor vikt att denna samverkan sker och fungerar på ett bra sätt för att barn som lever i 

familjer med alkoholproblem ska kunna uppmärksammas.  

 

Vår studie visar att barn är mycket medvetna om vad som sker i familjen samt att de är måna om 

föräldrarnas välmående. Det är därför av stor vikt att göra barn delaktiga i frågor som rör både 

dem själva men även föräldrarna. Barnen behöver involveras bland annat för att de ska känna att 

förälderns alkoholproblematik inte är deras ansvar, utan att det finns vuxna personer som hjälper 

föräldern. Vi har en förhoppning om att det faktum att barnkonventionen sedan januari år 2020 

är svensk lag, kan bidra till att detta till en större utsträckning sker. Vidare anser vi att omsorg 

som berör barn och familjer bör ha ett systemteoretiskt perspektiv för att därigenom se familjen 

som ett system där alla medlemmar påverkar och påverkas av varandra. Vår studie visar på att 

barn påverkas på många sätt av föräldrars alkoholproblematik. Det bör därför vara av vikt att 

förstå helheten, alltså att behandla familjen som en enhet och inte bara som enskilda individer. 

För att förstå barnet och dennes mående måste barnets familj och omgivning ses över. Genom 

samverkan mellan myndigheter, organisationer och enheter inom myndigheter samt innehavandet 

av ett helhetsperspektiv tror vi att barn som lever i familjer med alkoholproblem lättare kan få 

stöd utifrån sina behov. Det är alltså betydande att det finns en samverkan mellan barnens olika 

system.  

 

Då cirka en femtedel av alla barn i Sverige växer upp i familjer där någon vuxen har en riskfylld 
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alkoholkonsumtion (CAN 2019), är det av yttersta vikt att området barn som växer upp med en 

förälder/föräldrar med en alkoholproblematik studeras ytterligare. Under studiens gång lade vi 

märke till ett antal andra områden som skulle kunna studeras vidare. De självbiografier som 

undersöks i vår studie är skrivna av kvinnor. En möjlig vidare studie skulle därför kunna vara att 

genomföra den med ett genusperspektiv och därmed även inkludera mäns erfarenheter. Detta då 

det kan tänkas att en uppväxt i en familj med alkoholproblematik kan beskrivas samt påverka 

män och kvinnor olika. Det skulle även kunna genomföras jämförande studier mellan olika 

kulturer, då olika kulturer kan tänkas betrakta alkoholproblematik på olika sätt och därmed kan 

beskrivningar och upplevelser av olika situationer möjligtvis te sig annorlunda. Vidare skulle även 

fortsatt forskning kunna undersöka i vilken utsträckning barn i skolan idag får information 

rörande alkoholproblematik och psykisk ohälsa inom familjen, eller hur professionella inom olika 

yrkesgrupper arbetar för att uppmärksamma de barn som växer upp i dysfunktionella familjer. 

Att studera fler självbiografier hade genererat ett större empiriskt material och således ännu mer 

information. Det kan därför tänkas att även en studie som inkluderar fler självbiografier, är ett 

föremål för framtida forskning.  
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