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Abstract 

 

 
Centrala begrepp/nyckelord: ”Barn till missbrukande föräldrar” ”Självbiografiska böcker” 

”Barnets upplevelse” ”Anknytning” 

 

Syftet med uppsatsen är att reda på hur självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa upp 

med missbrukande föräldrar. Fokus ligger på hur det vuxna barnet i sina berättelser beskriver 

barnets psykiska, fysiska mående och dess beteende. Fokus ligger även på hur barnet framställs 

skildra sina relationer till andra, respektive hur anknytningen mellan barn och förälder beskrivs 

eller kan tolkas relaterat till att växa upp med missbrukande föräldrar. 

  

Frågeställningarna är följande: Hur avbildar författare till självbiografiska böcker hur det är att 

växa upp med missbrukande föräldrar inom områdena; Barnets välbefinnande och känslor, 

Barnets beteende, respektive hur författaren eventuellt avbildar anknytningen mellan förälder 

och barn, och barnets relationer till andra 

 

Metoden som används i studien är kvalitativ innehållsanalys av självbiografiska böcker skrivna 

av nu vuxna barn till missbrukare. Det perspektiv som användes vid förståelsen av materialet är 

anknytningsteorin. 

  
  

Studiens resultat visar att gemensamma teman i de självbiografiska böckerna av barnen som 

vuxit upp med en eller två föräldrar som missbrukar är skildringar av hur deras mående kan 

tänkas påverkas av förälderns missbruk. Både det psykiska måendet som det fysiska. Exempelvis 

att barnen i böckerna framställs uttrycka känslor av skam och skuld, och beskrivningar av hur 

deras fysiska mående påverkas. Exempelvis att de beskriver att de ofta har sömnproblem. 

Böckerna innehåller även beskrivningar av hur barnens primära behov som mat och hygien 

åsidosätts till följd av förälderns missbruk. De beskriver även att de ofta får ta ett större ansvar 

och hur de åsidosätter sina egna behov. Hur barnens relationer till andra ser ut skildras också, till 

exempel beskrivningar av hur de har svårt att tro att någon vill vara med dem eller kan älska 

dem. När det gäller anknytningen mellan barnet och föräldern så kan spekulativa tolkningar 

göras utifrån framställningar i de självbiografiska böckerna, att barnen hypotetiskt sett uttrycker 

tecken på att ha en otrygg anknytning eller ett desorganiserat anknytningsmönster. 
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1 INLEDNING 
  

1.1  Bakgrund 

  
I Sverige idag lever minst 200 000 barn och ungdomar med en eller två föräldrar som har ett 

missbruk av alkohol eller droger, vilket innebär att det i varje grundskoleklass finns två till tre 

barn med minst en förälder som har ett missbruk (Socialstyrelsen, 2013). I barnkonventionen står 

att varje barn har rätt till trygga uppväxtvillkor, och att barnets bästa alltid ska komma i första 

hand (FN:s barnkonvention artikel 3: Barnets bästa). Att växa upp med en missbrukande förälder 

kan innebära en otrygg uppväxt på flera sätt (Peleg-Oren, Rahav och Teichman, 2008). I Sverige 

finns lagen om Anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 1§. Denna innebär 

att de som arbetar på en myndighet där verksamheten har med barn och unga att göra, arbetar 

inom skola, förskola, hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten annan rättpsykiatrisk 

undersökningsverksamhet eller inom kriminalvården, ska göra en anmälan till socialnämnden i 

den kommun barnet bor vid misstanke om att ett barn eller ungdom far illa eller vid misstanke att 

det finns en risk för att barnet kommer att fara illa. Vi har också ett förbud mot barnmisshandel i 

Sverige sedan 1979 (Föräldrabalken 1949:381 Kap. 6 § 1). I begreppet barnmisshandel ingår till 

exempel sådant som kan bli en följd av förälderns missbruk: 

  

Att inte ge barnet tillräckligt god omsorg kan vara att inte ge barnet 

mat, kläder, sjukvård, utbildning, omtanke eller på annat sätt inte 

sköta om barnet eller lyssna till det enskilda barnets specifika 

behov (Socialstyrelsen, 2013). 

  

 

Föräldrar har en oerhört stor betydelse och inflytande när det gäller att påverka ett barns uppväxt, 

och barnet är beroende av att förälder eller vårdnadshavare kan tillfredsställa dess behov av 

omvårdnad, kärlek och trygghet. Den tidiga anknytningen under barnets första år mellan barn 

och en vuxen är den enskilda faktor som man tror har störst betydelse för barnets psykiska hälsa 

senare i livet, enligt vetenskapliga studier (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). Att ett barn 

får växa upp i en trygg familj och en god uppväxtmiljö i övrigt är alltså av yttersta vikt. Inte bara 

för individen själv utan också ur samhällssynpunkt, då det vuxna barnet ska kunna interagera 

med andra och fungera i samhället på ett så bra sätt som möjligt. 

  

Som socionomer finns det en stor möjlighet att vi kommer att komma i kontakt med barn och 

ungdomar som växer upp i familjer med missbruksproblem, och även med nu vuxna barn som 

har växt upp i med missbrukande föräldrar. Mot bakgrund av detta vill vi ta reda på hur 

självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa upp med missbrukande föräldrar. Att utifrån 

de självbiografiska berättelserna försöka förstå hur det vuxna barnet upplevt sin uppväxt. Detta 



6 
 

för att bidra till att öka förståelsen för dessa individers upplevelser för att förhoppningsvis lättare 

kunna bidra med hjälp och förebygga problem hos dessa individer i framtiden till följd av deras 

uppväxt. 

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att reda på hur självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa upp 

med missbrukande föräldrar. Fokus är på att försöka förstå hur barnet utifrån de självbiografiska 

berättelserna upplevt sin uppväxt, barnets psykiska och fysiska mående, dess beteende, 

respektive beskrivning av barnets relationer till andra.  Vidare att försöka förstå hur 

anknytningen mellan barn och förälder kan tänkas påverkas relaterat till att växa upp med 

missbrukande föräldrar. 

  

1.2.1 Frågeställningar 

Hur avbildar författare till självbiografiska böcker hur det är att växa upp med missbrukande 

föräldrar inom områdena: 

-       Barnets välbefinnande och känslor 

-       Barnets beteende 

-       Anknytningen mellan förälder och barn, och barnets relationer till andra 

  

 

1.3 Avgränsning 

De avgränsningar som gjorts för denna uppsats är att vi har valt att begränsa oss till att endast 

inkludera självbiografiska böcker. Ett urvalskriterium gällande dessa självbiografiska böcker, var 

att de skulle innehålla beskrivna erfarenheter hos vuxna som vuxit upp i ett hem där en eller båda 

föräldrarna har en missbruksproblematik. Böcker som berörde missbruk men där huvudfokus låg 

på sexuella övergrepp valdes bort från studien. Ytterligare avgränsningar som gjordes var att 

endast inkludera skandinaviska böcker, respektive böcker som var tillgängliga i pappersformat 

och som fanns utgivna på svenska. Vidare diskussion angående vissa av de nämnda 

avgränsningarna finns under 3.2 Urval. 

 
  

1.4 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens första kapitel Inledning tas bakgrund, förklaring av syfte och frågeställningar samt 

denna disposition upp, för att ge en introduktion till det valda ämnet, berätta vad vårt syfte med 
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denna uppsats är och vad vi ämnar ta reda på med hjälp av våra frågeställningar. Sedan följer 

avsnittet Tidigare forskning där vi tar upp relevant forskning kring barns utveckling baserat på 

dess anknytning och faktorer som påverkar detta, sedan med inriktning på barn som växer upp 

med missbrukande föräldrar. Efter denna del följer kapitlet Metod, där vi presenterar den valda 

metoden hur vi gått tillväga vid insamlingen av materialet och för att tolka materialet vilket 

uppsatsen bygger på. I kapitel ingår Metodologisk ansats, Urval, Datainsamling, Dataanalys, 

Validitet och reliabilitet, Metodologiska överväganden och begränsningar respektive Etiska 

överväganden. Därefter följer kapitlet Analysresultat, som har ett antal underrubriker vilka är 

följande: Barnets livssituation som innefattar boende, familj, och primära behov, Psykisk hälsa, 

självkänsla och barnets allmänna mående, som innefattar självkänsla, framtidstro respektive 

skuld- och skamkänslor. Efter detta följer sedan Barnets beteende där underrubrikerna ansvar 

och behov ingår. Sedan kommer en rubrik som heter Barnets relationer där underrubrikerna 

innefattar föräldrar, partners, syskon och vänner, sedan följer rubriken Barnets reaktion/beteende 

som en eventuell följd av förälderns missbruk. Varje rubrik eller kategori följs slutligen av en 

underrubrik som sammanfattar kategorins analysresultat och därefter kopplar detta till tidigare 

forskning för djupare analys, och därefter följer en underrubrik som gör ytterligare och 

spekulativa kopplingar till anknytning. Kapitlet Diskussion som följer efter detta avsnitt består av 

en diskussion av metodval, och sedan följer sammanfattande slutsatser med utgångspunkt i syfte 

och frågeställningar, därefter återfinns Praktiska implikationer för tillämpning eller framtida 

forskning. Efter detta återfinns referenslista. Sist i uppsatsen finns bilaga 1 och 2. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
  
I detta avsnitt presenteras vad tidigare forskning säger angående hur barn kan tänka beröras av 

att växa upp med missbrukande förälder, gällande eventuell inverkan på barnets mentala, 

psykiska, fysiska hälsa och barnets upplevelse. Avsnittet kommer även att beröra vad 

forskningen säger angående hur anknytningen mellan barn och förälder eventuellt kan komma att 

påverkas av förälderns missbruk. 

  

  

2.1 Tidigare forskning gällande anknytning 

  

Barns utveckling influeras av en mängd faktorer, men av alla dessa är det barnets tidiga samspel 

och dess anknytning som är den enskilda faktor som tros ha den allra största betydelsen för 

barnets psykiska hälsa. Att barnet under sina första levnadsår får en anknytning till minst en 

vuxen är grundläggande för den psykiska utvecklingen hos barnet. Att denna anknytning sedan 

kan karaktäriseras av en varm och stark bindning mellan barnet och föräldern kan vara det bästa 

skyddet mot vanvård, övergrepp, misshandel och försummelse. Barns behov av känslomässig 

närhet samt barnets förmåga till samspel kallas för anknytningsteori. Denna teori handlar om att 

barnet och dess vårdare, oftast föräldern, är med i en process där ett psykologisk band skapas 

mellan dem. Anknytningen kommer hos barnet att skapa mentala representationer. Dessa 

benämns inre arbetsmodeller, och skapas av sig själv, barnets närstående samt det samspel som 

sker mellan dem. De mentala modeller som anknytningen blir representerad i kommer att bli en 

del i barnets personlighetsutveckling, och således följa henne eller honom under hela livet 

(Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). Anknytning är något som sker automatiskt hos barnet, 

när denna får fysisk och känslomässig kontakt med sin vårdare. Vad som sedan påverkar 

anknytningens form beror dels på barnets och vårdarens psykologiska och genetiska faktorer. 

Dels på yttre faktorer, då förutsättningar för en positiv anknytning är beroende av exempelvis 

föräldrarnas relation, familjens livsvillkor eller ekonomiska situation. För att en trygg anknytning 

mellan barn och förälder ska skapas krävs att föräldern är lyhörd och tillgodoser barnets behov 

av till exempel omvårdnad, tröst och socialt samspel.  En förälder behöver inte tillgodose barnets 

behov i alla situationer, men för att en trygg anknytning ska skapas är det nödvändigt att de 

positiva erfarenheterna av samspel överväger de negativa erfarenheterna. Om detta inte är fallet 

kan barnet utveckla brister i sin sociala och känslomässiga utveckling på olika sätt senare i livet. 

Faktorer som påverkar anknytningen hos barnet negativt är till exempel att föräldrarna har 

psykisk sjukdom eller missbruk. Detta är problem som gör att föräldern periodvis eller 

permanent är otillgängligt för barnet och dess behov, samt att han eller hon agerar oförutsägbart. 

Ett sådant beteende leder till att barnet inte känner tillit till att föräldern kommer finnas där vid 

behov. Vidare, löper dessa barn därför risken att känna sig värdelösa och oälskade (Stiftelsen 

Allmänna Barnahuset, 2007). Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2007) menar också att barn som 
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har föräldrar med missbruksproblematik startar sitt liv i kris. Detta på grund av att missbruket 

troligtvis har pågått även innan barnet föddes. Om modern är den med missbruksproblem har 

barnet redan i livmodern således blivit utsatt för omsorgssvikt. Även då missbruk är det 

vanligaste skälet till att barn omhändertas, så är det trots detta många barn som växer upp i 

missbruksfamiljer med sina ursprungliga föräldrar (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). 

  

Även Socialstyrelsens tidigare forskning visar att en förälder som har ett missbruksproblem kan 

bli mindre lyhörd för barnets behov, mer avvisande, lättretlig, inkonsekvent och svårtillgänglig 

som en följd av missbruket (2009). Genom forskning har man även sett att i familjer där barn 

inte får sina fysiska, psykiska, eller emotionella behov tillgodosedda, det vill säga familjer som 

kan klassas som dysfunktionella, så förekommer missbruk också i högre grad än i funktionella 

familjer (Socialstyrelsen, 2012). 

  

Alkohol eller drogmissbruk hos föräldrarna korrelerar också ofta med andra problem, så som 

personlighetsstörningar, psykisk sjukdom och barnmisshandel. Till exempel är det vanligt att en 

individ har ett alkoholberoende, ångestproblematik och depression samtidigt. Bruk av alkohol av 

föräldrarna har setts vara en stor riskfaktor för både barnmisshandel och att barnet bevittnar våld 

i familjen generellt, exempelvis mellan föräldrarna. Det finns även en förhöjd risk för att 

föräldrar med alkoholproblem utsätter sina barn för andra fysiska övergrepp. Detta kan leda till 

att barnets psykiska och fysiska hälsa påverkas mycket negativt, både kortsiktigt och långsiktigt 

(Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

  

Ytterligare faktorer som påverkar barnet och anknytningen, i familjer där missbruk förekommer, 

är hög stressnivå, otrygghet och oförutsägbarhet. Barnet kan alltså vara utsatt för både fysisk och 

psykisk försummelse (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). 

  

Killén (1999) beskriver att utvecklingen av barnets personlighet påverkas negativt om dess 

behov av trygghet, omsorg, kontinuitet och kärlek inte uppfylls. Barnets utveckling kan också 

påverkas negativt om det inte haft möjlighet att få en god anknytning till vuxna som kunnat ge 

dem struktur, gränser och stabilitet i tillvaron. Om barnet inte upplevt detta kan det leda till att 

den själv har svårt att uppfylla dessa behov när denna individ själv blir förälder (Killén, 1999). 

  

  

2.2 Tidigare forskning om föräldrars missbruk och eventuell påverkan på 

barnet 

  

Flera studier som berör föräldrars missbruk och dess eventuella påverkan på barnets psykiska 

och fysiska hälsa tar upp risk- och skyddsfaktorer. Skyddsfaktorer kan exempelvis vara bra 

kontakt med andra vuxna, god sammanhållning i familjen, trygg närmiljö, att tillhöra en hög 

socialgrupp eller att få en god omvårdnad. Egenskaper hos barnet som skyddar är till exempel en 
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bra problemlösningsförmåga, impulskontroll en hög intelligens och barnets förmåga att klara av 

stressande händelser, så kallad copingförmåga. Mot bakgrund av detta är det därför viktigt att 

även ta hänsyn till exempelvis barnets familjs sociala situation när man ska förutsäga hur 

föräldrarnas missbruk kan tänkas påverka barnet (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). 

  

Folkhälsomyndighetens systematiska genomgång av vetenskaplig litteratur vars syfte var att se 

om alkoholproblem hos en eller båda föräldrarna är sammankopplat till en ökad risk för psykisk 

eller fysisk påverkan på barnets hälsa, visade att endast missbruket i sig inte nödvändigtvis 

behöver innebära stora följder för barnet. Istället är det de sammantagna belastningarna som är 

ett hot mot barnets fysiska och psykiska hälsa. Ett barn som är utsatt för flera belastningar som 

exempelvis psykisk sjukdom hos föräldern, men där föräldern har ett minde avancerat 

alkoholmissbruk, kan alltså innebära en större påverkan. Än exempelvis ett barn som endast 

upplever belastning i form av att föräldern har ett mer avancerat alkoholmissbruk men i övrigt 

har välordnade förhållanden (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). 

  

Vissa menar däremot att det troligen inte finns någon riskfaktor som påverkar mer än missbruk, 

när det kommer till föräldrafunktionerna. Föräldrarnas egna behov är det som sätts främst och 

därav hamnar förälderns förmåga att se barnet och dess behov, i skuggan (Killén, 2000). Detta 

tar även Socialstyrelsen (2011) upp i sin genomförandeplan. De beskriver att hela 

familjefunktionen påverkas av förälderns missbruk, och liksom Killén (2000) anser de att 

förälderns förmåga att vara en god vårdnadshavare kan påverkas.  Till exempel kan missbruket 

leda till att föräldern blir känslomässigt och praktiskt frånvarande, och barn till missbrukare ofta 

får ta ett större ansvarstagande (Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

  

Även studien av Dunn m.fl.(2002), tar hänsyn till multifaktoriella orsaker till ett barns fysiska 

och psykiska hälsa relaterat till förälderns eventuella missbruk och förälderns förmåga att 

uppmärksamma barnet och dess behov. De har sett att barn som upplever att föräldrarna 

negligerar dem löper större risk att själv utveckla diagnosen ”Substanssyndrom”, som ingår i 

DSM 5 (Dunn m.fl., 2002). DSM 5 står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, den psykiatriska diagnoshandboken på svenska. Den innehåller psykiatriska diagnoser 

och används över stora delar av världen (First, 2013). 

 

Nygaard m.fl. (2003) kommer fram till att barn som växer upp med alkoholmissbrukande 

föräldrar har en ökad risk för att själva utveckla drogberoende. Detta såg även Vidal m.fl. 

(2012)., de såg också att förutom drogberoende så hade barnen även en ökad risk för att utveckla 

alkoholberoende eller beroende generellt av även andra substanser. Nygaard m.fl. (2003) såg 

även andra konsekvenser av föräldrarnas missbruk som en risk för ökad dödlighet, ökade antal 

tonårsgraviditeter, ökad arbetslöshet och en ökad självmordsrisk hos barnen i det undersökta 

åldersspannet 15-27 år. 
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Fincham (2004) undersökte barn till drogmissbrukande fäder jämfört med barn till icke 

missbrukande fäder, respektive fäder som missbrukar alkohol jämfört med barn till icke 

missbrukande fäder. De kom i studien fram till att barn som växer upp med fäder som 

missbrukar droger, utvecklar symtom som exempelvis oro, ångest och beteendestörningar som 

aggressivt beteende i större omfattning, jämfört med barn som växer upp med fäder som 

missbrukar alkohol eller som inte har något missbruk överhuvudtaget. 

  

Serec m.fl. (2012) kom fram till att i familjer där alkoholmissbruk förekommer finns i högre 

utsträckning en större psykisk ohälsa och en ohälsosammare livsstil. Denna slutstats drog de 

genom att de såg att i familjer där alkoholmissbruk förekom hos föräldrarna hade familjen lägre 

ekonomisk status och högre grad arbetslöshet. Familjen ägnade också mer tid åt internet, utövade 

mindre fysisk aktivitet, hade sämre matvanor och hade en högre användning av cigaretter, 

marijuana, ett högre alkoholintag och barnen presterade sämre i skolan. De såg att barnen i dessa 

familjer hade sämre mental hälsa. Till exempel såg de mer känslomässiga problem, mentala 

störningar och mer suicidala tendenser. Bland flickorna sågs i högre grad kroppsliga och 

känslomässiga symtom än bland pojkarna. Alla dessa samband bestod efter att man kontrollerat 

för variabler som mental hälsa, hälsorelaterad livsstil och socioekonomisk status mellan 

individerna med alkoholmissbrukande föräldrar och kontrollgruppen. El-Sheikh & Buckhalts 

(2003) undersökning tar också hänsyn till risk- och skyddsfaktorer. Deras undersökning visade 

också vad Serec m fl. (2012) kom fram till. Det vill säga att barn som växer upp med föräldrar 

som missbrukar alkohol är associerat med en större risk för att barnet utvecklar känslomässiga 

symtom. Men de såg också att barnet har större risk även för att utveckla kognitiva svårigheter, 

beteendeproblem och känslomässiga symtom. En stabil familjesituation med högre grad av 

sammanhållning kan dock fungera som en skyddande faktor mot att barnet utvecklar sämre 

anpassningsförmåga och kognitiva svårigheter, trots ett alkoholmissbruk hos föräldrarna. Barnets 

egen uppfattning angående anknytningen till föräldrarna sågs vara förutsägbara predikativ på 

ifall barnet hade kognitiva svårigheter, beteendeproblem eller sociala problem. Resultaten visar 

att barnets och förälderns relation och hela familjefunktionen är variabler vilka antingen ger en 

ökad sårbarhet eller fungerar som skyddande faktor, för barn som växer upp i en högriskmiljö 

som alkoholmissbruk hos föräldrar kan innebära (El-Sheikh & Buckhalts, 2003). Även studien 

av Vidal m.fl.(2012) visar att barn till alkohol eller drogberoende föräldrar har högre risk för 

mentala problem, liksom Serec m fl. (2012) undersökning också visade. Det studien av Vidal 

m.fl. (2012) också visade var att dessa barn får sociala problem i större utsträckning.  De såg 

även att barn med föräldrar som både hade drogberoende och alkoholberoende hade ungefär åtta 

gånger högre risk att drabbas av depression.  De även hade en högre risk att drabbas av ADHD. 

Mot bakgrund av detta anser författarna av studien att det bör ges extra uppmärksamhet och stöd 

till dessa barn. Att de identifieras och att de får stöd vid tidiga tecken på psykiska störningar, så 

att de kan undvika att utveckla eventuella allvarligare mentala störningar eller ett eget narkotika 

eller alkoholberoende (Vidal m.fl, 2012). 

  

http://fsu.academia.edu/FrankFincham
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Studien gjord av Cuijpers (2005) menar även den att barn till föräldrar som har ett problematiskt 

drickande är en signifikant högriskgrupp för att senare utveckla mentala störningar, jämfört med 

gruppen barn som inte växt upp med alkoholmissbrukande föräldrar. Men de menar också att 

trots att de tillhör en högriskgrupp så kommer majoriteten av dessa barn ändå inte att utveckla 

exempelvis mentala störningar. Cuijpers (2005) menar också att det behövs ytterligare forskning 

för att kunna definiera och klargöra vilka barn som befinner sig i en allvarlig situation på grund 

av föräldrarnas missbruk. De behöver exempelvis utvecklas bättre screeninginstrument för att 

kunna avgöra vilka barn som befinner sig i riskzonen på grund av förälderns missbruk. 

  

Peleg-Oren, Rahav & Teichman (2008) har undersökt förhållandet mellan anknytning och 

missbruk hos föräldrarna, och sett att missbruk hos föräldrar leder till en ökad risk att barnet 

utvecklar psykosociala problem. Det såg att det fanns en ökad risk för att barnet utvecklade en så 

kallad undvikande anknytning på grund av föräldrarnas missbruk, då missbruket leder till att 

föräldern beter sig inkonsekvent, oförutsägbart och inte är tillgängliga för barnet i den 

utsträckning som barnet behöver. 

  

När det gäller skillnad mellan mödrars och fäders missbruk och dess påverkan på barnet 

fokuserar de flesta studier på båda föräldrarnas funktion i familjen, eller i vissa fall på moderns 

missbruk och dess påverkan på barnet. Få studier verkar undersöka enbart substansberoende hos 

fadern och dess påverkan. Studien av Fincham (2004), är dock ett undantag, då denna studie 

endast undersökte barn till missbrukande fäder. Den tidigare nämnda studien av Nygaard m.fl. 

(2003), visade att moderns alkoholmissbruk verkade leda till större påverkan på barnet än 

faderns alkoholmissbruk. Detta gällande faktorer som att barnen senare hade en högre risk att 

själva utveckla drogberoende, en ökad dödlighet, samt ökat antal tonårsgraviditeter, arbetslöshet 

och ökad självmordsrisk hos barnen. El -Sheikh & Buckhalts (2003) studie kom däremot fram 

till att det inte är någon skillnad i hur barnets anknytning till fadern och modern påverkades av 

deras respektive missbruk. 

 

 

  

2.3 Sammanfattning och åskådliggörande av kunskapslucka 

 

Majoriteten av studierna inom området fokuserar främst på att undersöka påverkan på barnets 

psykiska och fysiska hälsa rent objektivt i mått på exempelvis olika medicinska diagnoser eller 

beteendestörningar (Christoffersen, 2003; Cuijpers, 2005; Dunn m.fl., 2002; El-Sheikh & 

Buckhalts, 2003; Nygaard m.fl., 2003; Serec m.fl., 2012; Vidal m.fl., 2012). Det verkar alltså 

inte finnas många studier vars huvudfokus är barnets egen upplevelse av att växa upp med en 

missbrukande förälder. Vissa studier som exempelvis Fincham (2004), undersöker dock delvis 

barnets upplevelse i form av oro och ångest, men definierar ändå detta som symtom och inte 

http://fsu.academia.edu/FrankFincham
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främst som känslor eller tankar hos barnet. De flesta studier på området verkar vara kvantitativa 

och därmed fokusera på mätbara aspekter. 

  

I majoriteten av familjer där missbruk förekommer hos föräldrarna fokuseras det mestadels på 

den vuxnas upplevelse och hur dennes livskvalitet påverkas (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Exempelvis socialstyrelsen pekar på i deras genomförandeplan att det behövs både ett vuxen och 

ett barnperspektiv i alla verksamheter där man möter föräldrar (Socialstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Barnets upplevelse får oftast inte lika mycket utrymme, trots att det 

exempelvis i citat och berättelser från nu vuxna barn till missbrukare framkommer tydligt att de 

påverkats på olika sätt av förälderns missbruk och dess följder. Exempelvis beskriver de ofta att 

de fått ta ett betydligt större ansvar för hushållssysslor, att de känner skam och skuldkänslor. De 

beskriver att de får anpassa sig mer än vad ett barn som inte växer upp med missbrukande 

föräldrar får göra.  Att de ofta upplever känslor av oförutsägbarhet och att inte får den bekräftelse 

de behöver från föräldern. Vissa barn far mycket illa och upplever till exempel brutalitet från 

föräldern, och de har även en ökad risk för att senare själva utveckla alkoholproblem (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008; Vidal m.fl., 2012). 

  

Det har dessutom framkommit i studier som tidigare nämnts att dessa barn riskerar att utveckla 

en rad symptom till följd av förälderns missbruk. Exempel på detta är kognitiva svårigheter, 

beteendeproblem som aggression, känslomässiga symptom som ökad ängslan, oro, ångest större 

psykisk ohälsa och depressivitet, eller mentala störningar/problem (Cuijpers, 2005; Serec m.fl., 

2012; Vidal m.fl.2012). Andra lyfter även fram ADHD, sociala problem (Vidal m.fl., 2012), 

ökad suicidrisk med mera (Nygaard m.fl., 2003), jämfört med barn som växer upp med föräldrar 

som inte missbrukar alkohol eller droger (Christoffersen,2003; Cuijpers, 2005; Dunn m.fl., 2003; 

El-Sheikh & Buckhalts, 2003; Nygaard m.fl. ,2003; Serec m.fl., 2012; Vidal m.fl., 2012). 

  

Mot bakgrund av detta ville vi därför i denna uppsats fokusera på hur man utifrån författares 

berättelser i självbiografiska böcker, kan tolka den bild av barnets upplevelse som de förmedlar 

av att växa upp med en eller två föräldrar som missbrukar. Detta eftersom vi tycker att barnens 

upplevelse utgör en kunskapslucka i forskningen. Fokus är därför främst på tankar och känslor 

det i boken återgivna barnet ger uttryck för, och inte främst i objektiva mått som 

beteendestörningar eller olika medicinska diagnoser. 
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3. METOD 
 

I detta avsnitt redovisas metoden i studien. En kvalitativ ansats har valts för att kunna uppnå 

studiens syfte och frågeställningar. Metodavsnittet inleds med en beskrivning av den 

metodologiska ansatsen. Därefter följer beskrivning av urval och datainsamling. Sedan 

presenteras kvalitativ innehållsanalys som är studiens analysverktyg av datamaterialet.  Efter det 

diskuteras metodens validitet och reliabilitet, samt därefter metodologiska överväganden och 

begränsningar. Avslutningsvis belyses de etiska aspekterna som rör studien. 

 

  

3.1 Metodologisk ansats 

 

Den metod som valts till denna studie för datainsamling är en kvalitativ innehållsanalys av 

självbiografiska böcker. Författarna är nu vuxna barn som vuxit upp i familjer där en eller båda 

föräldrar har ett missbruk av alkohol. En redogörelse för metoden kommer att presenteras nedan, 

samt en distinktion mellan den valda kvalitativa metoden jämfört med en kvantitativ metod. 

  

Enligt Jacobsen (2007) beror val av metod på vilken typ av problemformulering man vill 

undersöka, eller vad ens syfte är. De olika metoderna klassificeras inte som bättre eller sämre 

utan lämpar sig endast olika bra beroende på undersökningens ändamål (Jacobsen, 2007). 

  

Bryman (2002) presenterar skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Han menar att 

inom kvantitativa undersökningar är syftet ofta att möjliggöra generalisering till en population 

gällande insamlat datamaterial, och det är ofta forskarens förbestämda intresse och frågor som 

leder studien. Inom kvalitativa undersökningar finns det istället ofta en strävan efter förståelse av 

beteenden, värderingar, erfarenheter och upplevelser eller åsikter. Således är det istället deltagare 

eller innehåll av texter som styr studien. En kvalitativ metod används när man vill undersöka hur 

en person uppfattar den sociala verklighet han eller hon lever i (Bryman, 2002). Henricson och 

Billhult (2012) beskriver vidare att det inte finns något rätt eller fel vid kvalitativa metoder där 

man undersöker personers egna upplevda erfarenhet. Studier med denna typ av metod tar ofta 

form först när forskare och informant träffas, till exempel vid intervjuer. Eftersom det som 

framkommer vid mötet är det som blir föremål för tolkning (Henricson & Billhult, 2012). Syftet 

men denna studie är att undersöka hur självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa upp 

med missbrukande föräldrar. Fokus ligger på hur det vuxna barnet i sina berättelser beskriver 

barnets psykiska, fysiska mående och dess beteende. Fokus ligger även på hur barnet framställs 

skildra sina relationer till andra, respektive hur anknytningen mellan barn och förälder beskrivs 

eller kan tolkas relaterat till att växa upp med missbrukande föräldrar. Då studien söker 

tolkningar, upplevelser, känslor och beteenden, kändes en kvalitativ metod mest lämpad. För att 

komma åt detta material användes alltså innehållsanalys av självbiografiska böcker. 
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 3.2 Urval 

  

Enligt William och Stoltz (2006) ska studiens urvalskriterier syfta till att fokusera mot studiens 

syfte och frågeställningar, vilket i denna studie var att hur självbiografiska böcker avbildar hur 

det är att växa upp med missbrukande föräldrar. Fokus ligger på att försöka förstå hur det i 

böckerna framställda barnet, utifrån de självbiografiska berättelserna, upplevt sin uppväxt. Hur 

barnets psykiska och fysiska mående framställs, dess beteende, respektive beskrivning av barnets 

relationer till andra. Studiens syfte var också att försöka förstå hur anknytningen mellan barn och 

förälder kan tänkas påverkas relaterat till att växa upp med missbrukande föräldrar. William och 

Stoltz (2006) menar även att urvalskriterierna ska syfta till att begränsa studiens omfattning så 

den lämpar sig efter studiens storlek och den tid som finns avsatt för den. Detta genomförs till att 

börja med genom att urvalet i studien inbegriper böcker som behandlar erfarenheter hos vuxna 

barn som vuxit upp i hem där en eller båda föräldrarna lider av missbruksproblematik. Ett 

urvalskriterium var således att endast inkludera självbiografiska böcker. Detta då studiens syfte 

var att försöka se dessa individers subjektiva tankar och upplevelser, vilket återgivs med högst 

tillförlitlighet i dessa typer av böcker och inte i exempelvis faktaböcker. Avgränsningar som 

gjordes inom urvalet var att böcker som berörde missbruk men hade fokus på sexuella övergrepp 

valdes bort från studien, om man inte vid genomläsning av boken kunde urskilja konsekvenser 

av endast missbruket. En ytterligare avgränsning i studien var att endast inkludera skandinaviska 

böcker, då kulturella aspekter togs i åtanke och utomskandinaviska källor med dess tillhörande 

varierande kultur skulle kunna komma att komplicera analysen. Böckerna skulle även finnas 

utgivna på svenska och vara tillgängliga i pappersformat. 

  

 

  

3.3 Datainsamling 

 

Sökning efter böcker gjordes på Uppsala Stadsbibliotek, via sökmotorn på deras interna hemsida 

som heter Bibli.se. den 2014-04-20. En så kallad utökad katalogsökning gjordes, där man genom 

att kombinera sökbegrepp kan precisera sökningen. 

  

De sökord som användes var först ”missbruk”, och ”föräldrar, vilket resulterade i 15 antal träffar. 

Av dessa 15 verk var sex kopior, fem av dessa böcker var inte självbiografier, och valdes också 

därför bort. Efter detta återstod tre böcker. Efter genomläsning av böckernas baksidor valdes en 

av böckerna bort. Detta då den främst verkade ha fokus på den vuxna mammans 

alkoholmissbruk och hennes relation till sina barn, och berörde endast sekundärt hennes egen 

uppväxt istället för barnens perspektiv. En av böckerna uppfyllde alla kriterier men denna 
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exkluderades då den inte fanns tillgänglig att låna på biblioteket eller i närheten av Uppsala. 

Därefter återstod endast en av böckerna, vilken bedömdes uppfylla kriterierna och därför 

inkluderades. 

  

En sökning gjorde även i bibliotekskatalogen Libris.se, där ”bok” valdes som mediatyp och det 

språk som valdes var svenska som originalspråk. Sökorden som användes var ”missbruk”, ”barn” 

och ”föräldrar” vilket resulterade i 40 träffar. Av dessa var 37 av verken inte självbiografiska och 

valdes därför bort, därefter återstod tre självbiografiska verk. Ett av verken hade redan valts till 

studien vid tidigare sökning. Fem av böckerna exkluderades då fokus i de böckerna var på 

sexuellt utnyttjande. Den tredje boken uppfyllde alla krav, men exkluderades då den inte fanns 

tillgänglig vid tidpunkten för datainsamlingen på bibliotek i Uppsala. 

  

Utifrån tillfrågad bibliotekaries erfarenhet och sökningar gjorda av denne på deras interna 

biblioteksökdatabas Biblio.se, resulterade i att 15 stycken böcker hittades. Efter genomläsning av 

böckernas baksidor exkluderades fem stycken, därför att de inte uppfyllde kriteriet att vara 

självbiografier eller med romaner skrivna av en som själv upplevt det valda temat. En av 

böckerna exkluderades på grund av att det var en bok skriven för barn. En av böckerna ansågs 

inte uppfylla kriterierna för att den missbrukande föräldern var en styvpappa som kom in sent i 

barnets liv, och därmed ansågs det svårt att analysera från tidig barndom som var syftet. En av 

böckerna valdes bort för att den berörde författarens tonårstid främst och inte småbarnsåren. En 

av böckerna exkluderades pga. att fokuset i boken främst var på sexuella övergrepp, och inte på 

att växa upp med en missbrukande förälder. Fem av böckerna ansågs uppfylla alla kriterier och 

valdes därför att ingå i studien. Således, tillsammans med den tidigare utvalda boken valdes totalt 

sex böcker ut till studien då dessa ansågs ha ett innehåll som skulle kunna besvara studiens 

frågeställningar och uppnå dess syfte. 

  

De valda böckerna presenteras i en bilaga (bilaga 1). Urvalsprocessen presenteras nedan, i Bild 1: 
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Bild 1: 

 

3.4 Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys av självbiografiska böcker valdes då studiens syfte var att 

undersöka författarnas egna upplevelser, så som man kan tolka dem utifrån berättelserna. 

Malterud (2009) menar att forskaren genom berättelser kan skapa en förståelse av berättelsens 

innehåll, avseende både hur situationer tedde sig när berättelsen uppstod samt hur författarens 

olika tankar och känslor ter sig. Dahlberg (1997) menar vidare att författaren bakom en biografi 

återger sina upplevelser, känslor och tankar utförligt beskrivna i berättelsen, men att denna 

författares eget syfte med boken inte egentligen har stor betydelse för den vetenskapliga 

förståelsen, utan att man som forskare själv kan använda bokens innehåll på eget önskat sätt, så 

som det passar studien. I forskningsstudier där undersökningens syfte är att undersöka personers 
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upplevelser av specifika situationer, eller dess konsekvenser, kan man med fördel använda 

självbiografier av denna typ. Dahlberg (1997). Dahlborg-Lyckhage (2006) menar vidare att det 

är viktigt att ha ett öppet sinne vid förståelsen, och att forskarens frågeställningar genom analys 

av berättelser kan åskådliggöras på ett vetenskapligt sätt, och således ligga till grund för 

förståelse. Inom socialt arbete kan förståelsen av berättelserna ge ökad kunskap kring särskilda 

uppväxtförhållandens tolkade konsekvenser, och torde kunna vara behjälpligt vid bemötande av 

personer i liknande situationer, samt bidra till ett mer vetenskapligt tänk vid förebyggande av 

psykisk ohälsa. 

  

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) kan en innehållsanalys utgå ifrån en induktiv- 

eller en deduktiv ansats. Inom den deduktiva ansatsen utförs analysen utifrån en förarbetad mall, 

och lämpar sig bäst inom de områden som det har forskats mycket om. Den induktiva ansatsen 

lämpar sig istället bäst på texter som behandlar personers berättelser och upplevelser, då ansatsen 

är utan bestämda förutsättningar inom sin analys (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2008). 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) kan texten sedan angripas med fokus på antingen det dolda 

och så kallade latenta, eller det uppenbara och så kallade manifesta. Den latenta angreppsvinkeln 

fokuserar således på textens djupare mening och innebörd, och det är denna vinkel som valts i 

vår studie. Den analysmetod vi valt att utgå från är följaktligen en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv, latent ansats. 
  

3.4.1 Analysprocessen 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) är fokus vid kvalitativa innehållsanalyser att 

identifiera likheter och skillnader i texter, och således skildra variationer och 

överrensstämmelser. Vidare beskriver Dahlborg-Lyckhage (2006) att den kvalitativa 

innehållsanalysen inleds med att man läser de inkluderade texterna och skapar sig en helhetsbild. 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) är följande steg i processen att hitta 

meningsenheter, vilket innebär meningar eller fraser som är väsentliga för studiens 

frågeställning. Detta för att kunna dela in texterna i mindre delar och därigenom starta den aktiva 

analysen. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) beskriver vidare hur meningsenheterna 

sedan förkortas men behåller sitt innehåll, vilket kallas för att de kondenseras. Därefter kodas de 

kondenserade meningsenheterna i olika koder och grupperas sedan i underkategorier, där den 

tillsatta koden står för samma innebörd som det meningsbärande i texten. Koderna ska innehålla 

likvärdigt detaljerad information, så de olika koderna blir jämställda och kan användas på 

liknande sätt. Därefter skapas huvudkategorier som underkategorierna inkluderas i, och således 

sammanställs det huvudsakliga innehållet i de olika kategorierna. De kategorier som skapats kan 

som tidigare nämnt vara grundade på antingen det manifesta i texten, vilket symboliserar det 

uppenbara och åskådliga. Men de kan också vara ett resultat av identifiering av latent innehåll, 

vilket symboliserar textens innebörd tolkad av läsaren själv (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012).  Detta tillvägagångssätt, att fokusera på att även se det latenta, är som sagt det som valts 

till denna studie. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012), beskriver vidare hur det manifesta i 



19 
 

texten följaktligen kan beskrivas som objektivt, medan det latenta utgör exempel på det 

subjektiva och tolkningen av materialet. Sålunda torde en text få samma manifesta innehåll 

oavsett vem som läser den, så länge det inte finns förändring kring frågeställningarna. Medan det 

latenta innehållet kommer variera beroende på läsaren och dess världsbild, personlighet, 

erfarenheter och så vidare (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  Detta är således viktigt att 

tänka på för den forskare som väljer att undersöka latent material, vilket vi alltså tagit i beaktning 

i vår studie. 

  

De böcker som inkluderades i studien lästes av uppsatsförfattarna, med ovanstående i åtanke. 

Först med syftet att förhålla sig så neutrala som möjligt till böckernas innehåll, det vill säga 

försöka att inte tolka materialet allt för mycket i detta skede, även om det förstås är omöjligt att 

läsa en text helt utan tolkning då man alltid bär med sig en förförståelse. Syftet med den första 

genomläsningen var även att skapa sig en helhetsbild av bokens innehåll, och viss tolkning ligger 

naturligtvis i det. Därefter lästes böckerna igen för att finna meningsenheter. Meningsenheter 

som inbegreps av studiens syfte markerades ut i böckerna med färgetiketter, sedan diskuterades 

vilka meningsenheter som bäst stämde överens med studiens frågeställningar. Därefter 

kondenserades dessa meningsenheter, och genom jämförande och diskussion av böckernas 

helhetsintryck skapades olika teman som blev grunden för den fortsatta kodningen, vari de olika 

meningsenheterna placerades. Detta baserades på dess överensstämmelser. De teman som 

skapats, med tillhörande innehåll, blev mycket breda och därav skapades underkategorier. Dessa 

var baserade på de huvudsakliga koderna men kunde genom denna uppdelning presenteras mer 

konkret då innehållet var mer gemensamt. De tidigare framkomna meningsenheterna placerades 

in i de nya underkategorierna, och dessa försöktes förstås på nytt vid analys av innehållet. Vid 

identifiering av likheter eller variationer kunde övergripande kategorier skapas. Studiens resultat 

blev sålunda skapat av de olika kategoriernas innehåll. 

  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

 För att kunna bedöma kvalitén på datamaterial är dess validitet och reliabilitet viktiga faktorer. 

Dessa begrepp behandlar ursprungligen kvantitativa undersökningar och förutsätter ofta att det 

finns en absolut sanning. Då detta inte är fallet i denna undersökning, som är av kvalitativ natur, 

så riktar denna del således in sig på begreppet trovärdighet som är ett grundläggande 

bedömningskriterium inom kvalitativ forskning (Bryman, 2002). Enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) kan trovärdighet bedömas utifrån en studies giltighet, förförståelse, 

delaktighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Dessa begrepp kommer följaktligen att diskuteras 

utifrån uppsatsen premisser. 

  

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) handlar giltighet om resultatens trovärdighet 

och är baserade på hur sanna resultaten är. För att ett resultat ska anses sant och således giltigt 

ska det framkomna resultatet vara karaktäristiskt och representativt för det som undersökningen 
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hade för avsikt att beskriva. Ytterligare faktorer som påverkar resultatets giltighet är studiens 

urval (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012). Enligt Henricsson och Billhult (2012) är inte 

urvalet i kvalitativ forskning baserat på slumpen, utan det är studiens fokus som avgör vad som 

väljs ut att ingå i undersökningen. Urvalet i denna uppsats är självbiografiska böcker, och efter 

bedömning av funnet material konstaterades av endast böcker skrivna av kvinnor uppfyllde 

kriterierna. Således har ett urval av kön inte kunnat tillförsäkras. Huruvida resultatet kan ses som 

giltigt kommer att diskuteras mer ingående i kapitel 6, där avsnittet ”Diskussion av metodval” 

finnes. 

  

Nästa aspekt som är kopplad till undersökningens trovärdighet är författarnas förförståelse, vilket 

innefattar deras tidigare teoretiska kunskap, deras erfarenhet samt deras förutfattade meningar. 

Förförståelsen kan utnyttjas på ett positivt sätt, i och med att man är medveten om vad den 

innebär och att man således kan vara öppen för att införskaffa sig ny kunskap och få djupare 

förståelse (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Wallgren och Henricsson (2013) menar att 

förförståelsen även kan ha en negativ inverkan på både datainsamling och analys, då den kan 

vinkla vad författarna uppmärksammar eller analyserar. I denna uppsats hade författarna viss 

förförståelse i form av kunskap kring teorier och tidigare forskning, samt att förutfattade 

meningar är något som de allra flesta har inom många områden och således även inom detta. För 

att inte uppsatsen ska påverkas av detta är det viktigt att komma till insikt om vad förförståelsen 

innefattar och därefter inte låta det blir styrande vid datainsamling och analys utan ha en öppen 

inställning. Vid genomläsning av de självbiografiska böckerna fokuserades det därför aktivt på 

att ha ett öppet sinne, och som sagt vid första genomläsningen försöka till den mån det var 

möjligt att inte tolka innehållet. Huruvida förförståelse påverkat uppsatsens undersökning 

kommer att diskuteras mer i kapitel 6 där avsnittet ”Diskussion av metodval” finnes. 

  

En annan aspekt som avgör en studies trovärdighet är alltså delaktighet. Enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2012) kan inte ett resultat vara helt oberoende av författarna då delaktighet 

vid datainsamling är någonting som är oundvikligt. I denna uppsats var båda författarna delaktiga 

vid insamling av data från de olika självbiografiska böckerna. Som tidigare nämnts har man som 

person ofta viss förförståelse och är ofta inte helt objektiv vid datainsamling. För att minimera 

författarnas enskilda påverkan gick båda två igenom materialet och alla framkomna resultat, 

samt att det material som exkluderades diskuterades grundligt för att försäkra att författarnas 

förförståelse påverkat i så liten grad som möjligt. Genom att båda författarna gjordes delaktiga i 

genomläsningen av de självbiografiska böcker gavs en mer heltäckande bild av deras innehåll, då 

olika personer kan uppfatta text olika. Författarnas delaktighet diskuteras mer ingående i kapitel 

6 där avsnittet ”Diskussion av metodval” finnes. 

  

Ytterligare en aspekt som berör studiens trovärdighet är som sagt dess tillförlitlighet. Enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) handlar tillförlitlighet om att författarna noggrant ska 

beskriva studiens utförande och analysarbete, samt tydligt bekräfta ställningstaganden. I 

uppsatsen har därav de olika delarna beskrivits utförligt, med utgångspunkt i uppsatsens syfte. I 
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metodavsnitt beskrivs metodval, urval, datainsamling samt analysmetod mycket utförligt och 

därefter presenteras resultat. Resultaten analyseras därefter utifrån vald analysmetod, och 

reflektioner tydliggörs för att skapa noggrannhet. Genom att presentera varje steg och beskriva 

dess utföranden torde uppsatsen uppfylla kriterierna om tillförlitlighet. 

  

Den sista aspekten som berör studiens trovärdighet är överförbarhet. Enligt Bryman (2002) 

består kvalitativ forskning ofta av en liten grupp individer som har särskilda gemensamma 

egenskaper. Det den kvalitativa forskningen ämnar göra är att ge innehållsrika redogörelser för 

vad som ingår i denna grupp, avseende ett visst fokus som berör den egenskap dessa individer 

har gemensamt. Om forskaren kan ge en tillräckligt tät och innehållsrik beskrivning, så kan den 

information detta representerar användas av andra personer som en bas för att bedöma resultatets 

överförbarhet till en annan miljö eller grupp (Bryman, 2002). Denna uppsats har skrivits utifrån 

ett begränsat omfång och urval vilket måste tas i beaktande gällande generaliserbarhet. Det kan 

vara så att uppsatsens framkomna resultat representerar generella upplevelser hos individer i 

denna typ av situation som uppsatsen undersökt, men det går inte att uttala sig om ifall detta är 

absolut sanning på grund av studiens knappa omfång. Även om uppsatsen inte kan sägas ge 

direkta överförbara resultat så kan den ändå ge en inblick i vad resultatet blir när man granskar 

flertalet individer i en viss grupp, – i detta fall författare till självbiografiska böcker gällande att 

växa upp med missbrukande förälder, – vad deras gemensamma uppfattningar och upplevelser 

tolkas vara, och således kan det ligga till grund för vidare forskning. 

  

 

3.6 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Syftet med uppsatsen är att reda på hur självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa upp 

med missbrukande föräldrar. Fokus ligger på hur de nu vuxna författarna berättar hur barnet i 

böckerna beskriver sitt psykiska och fysiska mående, sitt beteende samt sina relationer till andra, 

respektive hur anknytningen mellan barn och förälder eventuellt beskrivs och kan tolkas relaterat 

till att växa upp med missbrukande föräldrar. 

  

En kvalitativ innehållsanalys av självbiografiska böcker var som tidigare nämnt den metod som 

valdes, och detta baserat på uppsatsens syfte som finns redovisad för i stycket ovan. Friberg 

(2006) anser att en kvalitativ innehållsanalys av självbiografiska böcker kan beskriva personers 

upplevelser på ett ingående och tydligt sätt. Angående uppsatsen metodologiska överväganden 

och begränsningar är fördelar med att använda kvalitativ innehållsanalys av självbiografiska 

böcker bland annat att författaren av den självbiografiska boken själv har varit med i 

upplevelsen. Därmed torde det som skrivs då utgå från vad som verkligen hände, och det som 

återgivs i böckerna är troligen baserat på författarens känslor, tankar och beteende, vilket är vad 

vi vill försöka att förstå med uppsatsen. Informationen är även lättillgänglig och metoden kräver 

inget engagemang av utomstående. Författaren till boken har även själv kunnat välja ut vad 
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denna vill förmedla utifrån vad hon anser viktigast att berätta, och kan göra detta på ett sätt så det 

blir tydligt för läsaren. Tänkbara nackdelar är dock att författaren kan välja att ta bort känsliga 

delar, eller sådan information som för denne kan kännas irrelevant. De kan också minnas fel, 

samt vinkla upplevelserna så de inte längre ter sig som den absoluta sanningen. En annan 

nackdel är att de självbiografiska böckerna vi valt ut endast inkluderar kvinnor eftersom detta var 

det enda som fanns tillgängligt, då de fåtal böckerna som var skrivna av män inte passade in på 

uppsatsens kriterier. Dock drabbar situationen även män, och sålunda kunde vi inte med denna 

metod undersöka männens upplevelse av att växa upp med föräldrar som har 

missbrukarproblematik. Ytterligare en nackdel är att de böcker man finner måste läsas innan man 

helt säkert kan veta att de kan inkluderas i uppsatsen. Således läses många böcker för att sedan 

exkluderas och arbetet blir därav mycket tidskrävande. En mer ingående diskussion av metodval 

presenteras i kapitel 6 där avsnittet ”Diskussion av metodval” finnes. 

  

  

3.7 Etiska överväganden 

Begreppet forskningsetik syftar till att beskriva principer vilka används för att ge vägledning åt 

forskaren i etiska och moraliska överväganden. En sammanställning av forskningsetiska regler 

benämns kodex, de utgörs av mer detaljerade normer som syftar till vissa moment i forskningen 

eller ett specifikt forskningsområde (Vetenskapsrådet, 2011). 

  

Då vi valt att genomföra innehållsanalys som metod innebär detta att inte behöver ta hänsyn till 

vissa forskningsetiska principer i samma utsträckning som om vi till exempel valt en enkätstudie 

eller intervjustudie. Detta då vi i inte har direktkontakt med individerna och inte samlar in 

konfidentiella uppgifter från dem som vi måste handskas med för att ta hänsyn till deras 

integritet (Patel & Davidson, 2003). Studiens resultat är baserat på självbiografiska verk vilket 

innebär att personerna själva valt vad de vill dela med sig av om sina erfarenheter, tankar och 

upplevelser. Det finns dock andra etiska överväganden vi behöver ta hänsyn till i vår studie, och 

det är alltid viktigt att man intar ett så kallat reflektivt etiskt förhållningssätt. Det vill säga att 

man hela tiden beaktar etiska frågor i sitt arbete (Vetenskapsrådet, 2011). Ett exempel på en 

aspekt man bör vara uppmärksam på är att man inte förvränga det som framkommer i texterna, 

då de är byggda på självbiografiska erfarenheter och syftar till att berätta deras historia. En 

förvrängning av detta skulle också påverka resultat så att det inte blev lika tillförlitligt. För att 

undvika detta har vi under processen diskuterat materialet, tolkningar av detta och hur vi valt att 

formulera oss för att minska risken för felaktiga tolkningar. 
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4. ANALYSRESULTAT 
  

Detta avsnitt innehåller de framkomna resultat som den kvalitativa innehållsanalysen av de 

självbiografiska böckerna leder fram till. Vid analys av de olika självbiografiska böckerna, och i 

sken av våra frågeställningar, framkommer resultat som kan tala för hur de självbiografiska 

böckerna kan förstås utifrån de vuxna författarnas berättelser. Detta kapitel redovisar alltså 

resultaten av de tolkningar och den förståelse man kan tänkas få vid genomförande av den 

kvalitativa innehållsanalysen. Analysresultaten presenteras i olika kategorier och subkategorier, 

och detta är alltså resultaten av det som framkommit kring de vuxnas berättelser enligt de 

självbiografiska böckerna. Varje kategori eller subkategori innehåller och/eller avslutas med ett 

citat från någon av böckerna, som ytterligare speglar det som beskrivits och kontextualiserats i 

de olika kategorierna. Dessa citat är en exemplifiering av det material som legat till grund för 

analysen, och kan tydliggöra och visualisera vad det kontextualiserade handlar om. I slutet av 

varje kategori presenteras en sammanfattning av analysresultaten så långt, och kopplingar till 

tidigare forskning utförs och bidrar till vidare analysresultat. Därefter följer en ytterligare 

underrubrik som bidrar med ytterligare och spekulativa reflektioner, och då kring anknytning. 

  

Kapitlets upplägg, mer förtydligat, samt analysens teman och dess kategorier samt 

underkategorier ser ut enligt följande: 

  

4.1 Barnets livssituation  

   4.1.1 Boende och familj 

   4.1.2 Primära behov 

   4.1.3 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning  

   4.1.4 Reflektioner kring anknytning 

  

4.2 Psykisk hälsa, självkänsla och barnets allmänna mående 

   4.2.1 Självkänsla 

   4.2.2 Framtidstro 

   4.2.3 Skuld och Skamkänslor 

   4.2.4 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning  

   4.2.5 Reflektioner kring anknytning 

  

4.3 Barnets beteende  

   4.3.1 Ansvar 

   4.3.2 Behov 

   4.3.3 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning  

   4.3.4 Reflektioner kring anknytning 

  

4.4 Barnets relationer 

   4.4.1 Föräldrar 
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   4.4.2 Partners 

   4.4.3 Syskon 

   4.4.4 Vänner 

   4.4.5 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning 

   4.4.6 Reflektioner kring anknytning 

  

4.5 Barnets reaktion/beteende som en trolig följd av förälderns missbruk 

   4.5.1 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning och teori 

   4.5.2 Reflektioner kring anknytning 

  

  

4.1 Barnets livssituation  

 4.1.1 Boende och familj 

Vid granskning av de sex narrativen verkar det variera hur barnen har vuxit upp, när man till en 

början ser till den yttre miljön och familjesituationen. Två av barnen växer upp som ensambarn 

(Dahlin, 2007; Linderborg, 2007). I de andra familjerna varierar det från att barnet har ett till fem 

syskon (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Pålsson, 2008, Tafvelin, 1995). För ett av barnen är det 

mamman som missbrukar alkohol (Eriksson, 2009), för tre av barnen är det pappan som 

missbrukar (Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008), och i två av familjerna är det båda 

föräldrarna som har ett alkoholmissbruk (Alakoski, 2006; Tafvelin, 1995). Den yttre miljön ter 

sig relativt lika böckerna igenom, då alla författarna beskriver sig bo i hus eller lägenhet, som till 

synes ger ett sken av att tillhöra ”de vanliga” bostäderna och således ”en vanlig” familj. Till 

exempel finns ordinära möbler, fin inredning. Dock syns spår av föräldrarnas missbruk om de 

har en så kallad missbruksperiod, då exempelvis städningen kan vara märkbart utebliven och det 

kan finnas sprit- och kräkrester i hemmen (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; 

Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995).  

  

Jag tog sällan hem kompisar och de som kom innanför tröskeln 

tittade storögt på gardinerna, kristallamporna och 

prydnadskuddarna. De trodde de inte om min pappa! […] Med de 

undrade över de stelnade, blektunna spyorna runt den grova 

kökssilen. Och varför har ni inga handdukar på toaletten? 

(Linderborg, 2007, sid 39). 

  

 

I de flesta narrativen, som det beskrivs av författarna, har missbruket börjat redan innan barnen 

är födda (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). I en 

av böckerna finns dock ett undantag, då Eriksson (2009) beskriver hur barnets pappa berättar för 

henne som elvaåring att mamman är alkoholist. Detta kommer då som en chock för henne. Hon 

beskriver att det är först efter denna insikt som mammans missbruk blir tydligt (Eriksson, 2009). 
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4.1.2 Primära behov  

Hur de basala behoven, som exempelvis behoven av mat, hygien, rena kläder, ett varmt städat 

hem och så vidare, blir tillfredställda verkar skilja sig åt mycket i de olika biografierna. I flera av 

dessa framkommer det dock att detta kan variera väldigt mycket beroende på vilken ”fas” i 

missbruket föräldern/föräldrarna befinner sig i. Det beskrivs till exempel att det i en så kallad 

”suparperiod” kan vara minimalt med mat hemma eller inte finnas någon ved att elda i kaminen 

med, och att detta kan vända tvärt när det istället blir en nykter period (Alakoski, 2006; Eriksson, 

2009; Linderborg, 2007; Tafvelin, 1995). 

  

Jag minns att jag försökte skrapa ihop ur kyl och skafferi för att 

ge honom [hunden] mat, men det fanns aldrig så att det räckte till 

två mål per dag. Jag tror inte han fick mat varje dag ens – det fick 

inte vi heller (Tafvelin, 1995, sid 20). 

  

 

En av författarna beskriver klädnad och utseende som något viktigt hos föräldrarna, och att 

barnet därav alltid var klädd i fina kläder och hade håret prydligt (Dahlin, 2007). Dock beskriver 

de flesta författarna att hygienen var mycket bristfällig på olika sätt, och att det sällan fanns rena 

eller hela kläder att ta på sig (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Lindeborg, 2007; Tafvelin, 1995). 

  

Jag var lika illa klädd som pappa och struntade liksom han i att 

tvätta eller borsta tänderna då han inte sa åt mig att göra det 

(Linderborg,  2007, sid 39). 

  

 

4.1.3 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning 

  

Narrativen skildrar sex barn och deras uppväxt och liv. Av de sex barnen är det två som växer 

upp som ensambarn, fyra växer upp med ett till fem syskon. Det varierar även om en eller båda 

föräldrarna har missbrukarproblematik. Hos ett av barnen är det enbart mamman, hos tre av 

barnen är det enbart pappan, och hos två av barnen är det båda föräldrarna som har ett 

alkoholmissbruk. Miljön är något som verkar te sig relativt lika hos barnen, då den yttre miljön 

kring bostad ger ett sken av att det verkar vara en så kallad ”normal” familj som bor där, medan 

den inre miljön i form av familjesituationer, barnens tankar och psykiska mående, avspeglar 

föräldrarnas missbruk (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; 

Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Hur barnens primära behov blir tillgodosedda yttrar sig olika i de 

sex narrativen, men något de flesta har gemensamt är att det i många av böckerna beskrivs som 

influerat av den period föräldrarna befinner sig i. När föräldrarna har en så kallad ”suparperiod” 

får barnen ofta knappt någon mat, deras hygien är bristfällig, och kläderna tvättas inte av någon. 
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I nyktra perioder är det istället ofta rena motsatsen (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Linderborg, 

2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Endast en av författarna beskriver att det yttre, såsom rena 

kläder och prydligt hår, är viktigt för föräldrarna oavsett om de är nyktra eller missbrukar 

(Dahlin, 2007). Det framgår också, vid tolkning av de självbiografiska böckerna, att vissa av de 

framställda barnen själva ser till att huset värms upp, eller att de försöker skrapa ihop mat till sig 

och sina syskon, eftersom föräldrarna är inne i en period då de inte sköter om detta. I en av 

böckerna beskriver författaren även hur hon som barn, och hennes syskon, har rutiner för detta, 

vilket man kan tolka som att barnen räknar med att det är de själva som måste sköta hemmet 

(Tafvelin, 1995). 

  

Den tidiga forskningen som studien lyft fram visar att föräldrar som lider av 

missbrukarproblematik tenderar att sätta sina behov först och att barnen med sina behov lätt 

hamnar i skuggan. Detta förvärras ofta eller uppkommer i perioder då föräldrarna har ett extra 

grovt missbruk eller är inne i en så kallad missbrukarperiod som vissa personers missbruk 

karaktäriseras av (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007; Killén, 2000; Broberg et. al., 2003; 

Peleg-Oren, Rahav & Teichman, 2008). Att uppfylla barnens behov innefattar både psykiska och 

fysiska behov (Socialstyrelsen, 2012). De fysiska behoven kan man tolka vara vanliga basala 

fysiska behov, så som mat, rena kläder, god hygien och ett bra hem. I de olika narrativen kan 

man som sagt se att föräldrarna inte tillgodoser dessa behov hos barnen i vissa perioder, eller 

permanent hos andra. Vilket visar att den tidiga forskningen överensstämmer med sådant man 

kan förstå utifrån vuxnas berättelser ur självbiografiska böcker. Att det förvärras när barnens 

föräldrar sjunker djupare in i sitt missbruk, eller att det är då det bristfälliga tillgodogörandet 

sker, stämmer också mellan forskning och det man kan tolka utifrån narrativen. Dock kan man 

utläsa från en av de vuxnas berättelser att hon enligt boken som barn levde i ett hem där detta 

behov alltid är tillgodosett, och utifrån detta kan man dra vissa slutsatser (Dahlin, 2007). Det är 

mamman, en icke-missbrukande förälder, som enligt boken är noga med barnet ska vara propert 

klädd, fin i håret och ren, samt att hemmet ska vara städat. Här kan man tänka att denna förälder 

kompenserar för den missbrukande, som delvis eller helt inte kan sköta om dessa saker. Den 

tidiga forskningen beskriver nämligen att den icke-missbrukande föräldern i vissa fall klarar av 

att kompensera för den missbrukandes otillräcklighet, men att den i andra fall inte klarar av att 

göra det då den troligen har för stort fokus på sin missbrukande partner (Stiftelsen Allmänna 

Barnahuset, 2007). En slutsats som kan dras av detta är att narrativen alltså visar på att en av de 

icke-missbrukande föräldrarna var förmögen att göra den kompensation, medan resterande icke-

missbrukande föräldrar alltså inte var det. 
 

 

4.1.4 Reflektioner kring anknytning 

De framkomna resultaten leder även in på tankar kring anknytning. Ur ett hypotetiskt synsätt 

skulle man kunna spekulera i hur barnens, i de självbiografiska böckerna, anknytning till 

föräldrarna kan tänkas se ut. Enligt Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2007) behöver föräldern 

tillgodose bland annat barnets behov av omvårdnad, för att en trygg anknytning ska skapas. Detta 
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skulle man kunna reflektera kring i relation till vad som kan tolkas från de självbiografiska 

böckerna. Det framkommer att alla vuxna författarna, enligt tolkning av de självbiografiska 

böckerna, övervägande upplevs ha en negativ bild av hur föräldrarna tillgodosett deras behov av 

omvårdnad, såsom mat, hygien, ett varmt och städat hem. Utifrån detta skulle man kunna 

resonera i banorna att dessa barn inte torde fått en trygg anknytning. Vidare kan man reflektera 

liknande kring den då istället otrygga anknytning som barnen kan tänkas ha fått. Enligt 

anknytningsteorin är ett tecken för otrygg och desorganiserad anknytning att barnet utvecklar ett 

starkt omhändertagande beteende, eftersom föräldrarna till stor del tenderar att se endast till sina 

egna behov (Broberg et al, 2003). Ett liknande beteende kan man finna hos ett av barnen i de 

självbiografiska böckerna, där barnet själv beskrivs fixa maten, hämtar ved, se till att elda i 

spisen så hemmet är varmt, samt hjälpa föräldrarna (Tafvelin, 1995). En reflektion kring detta, 

rent hypotetiskt, skulle således kunna vara att detta barn skapat en otrygg och desorganiserad 

anknytning.  

  

 

  

4.2 Psykisk hälsa, självkänsla och barnets allmänna mående 
  

4.2.1 Självkänsla och hälsa 

De flesta av författarna upplevs, genom tolkning av de självbiografiska böckerna, ge uttryck för 

en dålig självbild och självkänsla i olika grad (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; 

Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). En del av författarna beskriver i böckerna hur de som barn verkar 

lida av en konstant låg självbild och självkänsla, då de exempelvis i boken uttrycker hur de inte 

är värda någonting, eller inte hör hemma någonstans (Alakoski, 2006; Pålsson, 2006; Tafvelin, 

1995). 

  

Jag hade inga åsikter, visste inte vem jag var, eller hur jag var. Jag 

kände bara att jag var utanför, passade inte in nånstans, dög inte till 

något (Tafvelin, 1995, sid 30). 

  

 

Vissa av författarna uttrycker däremot i sina självbiografiska böcker hur de som barn tycks ha en 

självkänsla som varierar beroende på hur den missbrukande föräldern agerar, och om denne är 

berusad eller nykter. En av författarna beskriver till exempel i sin bok att när pappan är nykter 

tycker hon som barn att han är den bästa pappan i världen, och eftersom han är den bästa och hon 

är hans barn så måste det betyda att hon är näst bäst. Andra stunder beskriver författaren i sin 

berättelse att barnet uttrycker att hon inte duger som hon är, att hon aldrig är tillräcklig (Dahlin, 

2007). 

  

Liksom jag tidigt lärt mig att det inte räckte att jag var jag. En 

ständig känsla av otillräcklighet (Dahlin, 2007, sid 207). 
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En av författarna, till skillnad från de andra, beskriver i sin självbiografiska bok vad man kan 

tolka som att hon som barn ger uttryck för en stark självkänsla Hon verkar ha en slags 

grundtrygghet och hon uttrycker en kärlek till sig själv, till skillnad från vad man kan utläsa från 

de andra vuxnas berättelser i böckerna (Eriksson, 2009). Detta kan eventuellt bero på att hennes 

mammas missbruksproblem inte blev synliga förrän hon var elva år gammal, och på grund av 

detta hunnit få en trygg grund och antagligen en trygg anknytning till båda sina föräldrar, vilket 

studeras mer under rubrik 5.2.4. 

  

Mina kompisar hade flera gånger visat upp sina ärrade armar. Jag 

hade aldrig ens tänkt tanken. Hur skulle ett rakblad kunna ta bort 

mitt gungande hav? Jag förstod inte. Jag ville inte skada mig själv, 

jag älskade mig själv. Jag älskade mig själv så fruktansvärt jävla 

mycket. Det fanns faktiskt ingen annan som jag älskade lika 

mycket. Jag hade lovat att aldrig svika mig själv, det hade jag gjort 

redan från början, när mamma drack. Jag skulle aldrig svika mig 

själv. Det skulle gå bra, det visste jag (Eriksson, 2009, sid 75-76). 

  

 

Ett annat uttryck som de vuxnas berättelser i de självbiografiska böckerna kan ge angående hur 

deras psykiska mående som barn kan ha tett sig, och kan tänkas ha påverkats av föräldrarnas 

missbruk, är hur de alla författarna beskriver hur de som barn verkar lida av sömnstörningar i 

olika grad (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; 

Tafvelin, 1995). 

     

Vissa av författarna beskriver vad man kan tolka som att de som barn kände stark oro, rädsla och 

ibland ren skräck, inför vad som kommer att hända medan de sover, eller när de vaknar. En av 

författarna uttrycker även i boken hur hon som barn undrar ifall hon kommer att vakna nästa dag 

(Tafvelin, 1995). 

  

Ska jag våga 

somna ikväll 

Törs jag sluta ögonen 

Är det säkert 

att jag vaknar 

imorgon igen 

  

Ska jag våga 

vakna imorgon 

Måste jag 
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öppna ögonen och se 

detta kaos 

ännu en gång (Tafvelin, 1995 sid 15). 

  

 

Författarna beskriver också i sina självbiografiska böcker att de som barn ofta får störd sömn för 

att de, eller den icke-missbrukande föräldern, agerar efter den missbrukande förälderns villkor 

(Dahlin, 2007: Tafvelin, 1995). Det beskrivs hur barnet väcks ibland mitt i natten för att de måste 

åka iväg och leta efter den missbrukande föräldern då denna inte kommit hem, eller kan inte gå 

och sova förrän denna går och lägger sig (Dahlin, 2007; Tafvelin, 1995). 

  

Mamma var tyst. Pappa pratade alltmer. Mamma viskade till mig 

att vi inte kunde lägga oss förrän han lade sig (Dahlin, 2007, sid 

73). 

  

 

Utifrån de självbiografiska böckerna kan man alltså tolka det som att de flesta av författarna som 

barn hade sömnstörningar, och det man även kan utläsa är att detta var konstant för de flesta. 

Dock beskriver en av författarna vad man kan tolka som att sömnproblemen endast var 

närvarande då föräldrarna var inne i en period då de missbrukade alkohol. Men så fort 

föräldrarna var inne i en nykter period kunde hon sova bra igen (Alakoski, 2006). 

  

Sakta fick jag kontakt med mina olika kroppsdelar igen och kunde 

sova på natten. Fingertopparna läkte. Sedan kunde jag höra 

fågelkvittret och koncentrera mig i skolan igen. Tack gode gud 

(Alakoski, 2006 sid 225). 

  

 

Flera av författarna berättar även hur de som barn vill sova nära föräldrarna, och det beskrivs 

även hänga ihop med att försöka minska en känsla av ensamhet (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; 

Linderborg, 2007; Pålsson, 2008). Några av författarna beskriver vidare hur de som barn inte 

bara i sovsituationen vill vara nära föräldern utan de vill ha stor närhet i de flesta situationer, 

vilket kan tolkas vara ett tecken på att de är rädda att förlora föräldern och är i behov av trygghet 

(Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007). 

  

Jag ville vara nära honom [pappan] hela tiden. I affären höll jag 

honom i byxbenet, bakpå pakethållaren kramade jag om hans rygg, 

gick han in på toaletten följde jag efter. Jag sov tätt intill hans 

kropp. Jag sov i samma säng som pappa tills jag var tio år 

(Linderborg, 2007). 
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Vid granskning av narrativen kan man tolka de vuxnas berättelser som att de som barn, i alla 

böckerna, verkar ha problem med maten på olika sätt. Olika exempel på detta är hur de beskriver 

att de äter väldigt lite, hoppar över måltider, äter godis istället för mat, eller rasar i vikt 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin 

1995). 

  
Jag slutade äta. Kaffe till frukosten, inget mer. När jag inte orkade 

längre gå bort till matbespisningen på lunchrasten köpte jag varje 

dag en gul, trekantig Festis, drack den och åt en liten påse salta 

mandlar till lunch. Till middag åt jag några enstaka tuggor, utan att 

märka vilken mat det var. Jag blev mycket mager. Jag svimmande 

ständigt, nu också utan kramper. Ingen märkte något. Bara mina 

kamrater, som lärde sig se i tid, som banade väg för mig på bussen 

när jag vitnade, som till slut tvingade mig till skolsköterskan. Allt 

fortsatte som vanligt (Dahlin, 2007 sid 208). 

  

  

4.2.2 Framtidstro 

 Hur de olika författarna i sina självbiografiska böcker uttrycker den framtidstro de verkade ha 

som barn, tycks te sig något olika. Några av författarna kan tolkas uttrycka mycket starkt, enligt 

narrativen, att de som barn inte har någon positiv tro på framtiden, utan tvärtom känner sig 

övertygade om att inte heller framtiden har något positivt att bringa (Pålsson, 2008 & Tafvelin, 

1995). Vissa av författarna tycks dock uttrycka att de som barn kunnat drömma, och känna att de 

när de själva får bestämma, kommer att kunna inbringa livet med sådant som ger dem glädje 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007). En av författarna beskriver att hon som barn 

hade som en överlevnadsstrategi att försöka undvika att tänka på framtiden (Eriksson, 2009). 

  

Men hon sitter ensam i en bänk 

hon har inga framtidsvisioner 

hon har inga drömmar för tänk, 

även om hon tjänade miljoner 

  

skulle hon inte vara lycklig ändå 

inte heller om hon var drottning eller kung 

hennes drömmar om framtid och lycka 

är döda trots att hon är så ung (Tafvelin, 1995, sid 14). 
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4.2.3 Skuld- och skamkänslor 

Vid granskning av de vuxna författarnas berättelser i de självbiografiska böckerna kan man tolka 

det som att det uttrycks starka känslor av skuld och skam, hos de framställda barnen i de olika 

narrativen. Författarna beskriver till exempel en känsla av misslyckande om föräldern dricker, 

om någon av föräldrarna mår dåligt, eller om någon ser att de själva och/eller föräldrarna inte 

mår bra. Detta kan även, genom tolkning av de självbiografiska böckerna, tänkas hänga ihop 

med ansvar, att de framställda barnen i självbiografierna känner ett personligt ansvar för att 

föräldern inte mår bra. En möjlig koppling man kan göra utifrån detta är att barnen i böckerna 

med andra ord verkar ta på sig skulden för förälderns missbruk (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; 

Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). En av författarna beskriver 

även senare i sin bok att hon som barn längre fram istället känner skuld för att hon inte kan må 

bra när båda föräldrarna fått rehabilitering och till en start är nyktra, och försöker bete sig som en 

normal familj. Hon beskriver att hon kan inte kan glömma, sluta känna det trasiga inom sig och 

inom familjen, och detta är då något hon känner skuld för (Tafvelin, 1995). 

  

Dessutom påpekade folk att vad bra allting måste vara nu när 

mamma och pappa slutat dricka. Måste vara. Då mådde man ännu 

sämre. Jag fick dåligt samvete av att jag inte mådde bra, som jag 

borde göra (Tafvelin, 1995, sid 34). 

  

 

En av författaren framställer det också i sin bok som att hon som barn känner skuldkänslor 

gentemot föräldrarna för att även de haft en svår uppväxt. Bland annat att hon måste visa 

förståelse, och hon känner att hon inte kan vara arg på dem för att de varit med om hemska saker, 

och känner då skuld när hon trots det känner känslor av hat och ilska gentemot föräldrarna 

(Pålsson, 2008). 

  

Vid tolkning av de självbiografiska böckerna kan man utifrån de vuxnas berättelser uppfatta det 

som att de framställda barnen uttrycker mycket skam, över sig själva och sina föräldrar 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 

1995). Det beskrivs hur barnen undrar vilka som vet och vad i så fall, samt vilka som ännu inget 

vet. Man kan även i vissa av böckerna tolka hur det skildras att barnen beskrivs försöka med alla 

medel att dölja sin situation, med lögner, genom att själva lösa problem som uppstår, samt att de 

drar sig för att söka hjälp (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Tafvelin 1995). En 

av författarna beskriver i boken hur hennes pappa sagt att man ska klara motgångar utan att 

klaga, och det var också mycket därför hon aldrig vågade berätta för någon hur de hade det. Hon 

såg det som hån att behöva hjälp, och kritik mot henne att hon inte var tillräckligt stark eller 

tillräckligt bra (Tafvelin, 1995). Dock tolkas det, utifrån de vuxnas berättelser, som att barnen 

skäms mest över att de själva inte lyckas med det som de anser att de borde kring missbruket 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Tafvelin, 1995). 
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Och jag skämdes över att pappa var skyldig pengar och att han 

raglade tvärs över gatan så att alla såg det och jag skämdes över 

utedasset som inga andra hade och jag skämdes över att mamma 

skrek och att de bråkade så att man kunde höra det långt ute på 

gatan, jag skämdes över att man kunde se att pappa kissat på sig 

och att man kunde hitta de gömda flaskorna överallt och mest av 

allt skämdes jag över alla flaskor jag inte hann hälla ut, över att jag 

inte kunde göra mamma glad, att jag inte visste hur jag skulle få 

pappa att sluta dricka det Elaka vattnet (Dahlin 2007, sid 173). 

  

 

Vissa av författarna beskriver också i böckerna att de som barn går och bär på en allmän känsla 

av skam för att de känner sig annorlunda (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; 

Pålsson, 2008; Tafvelin 1995). 

  

Det är något fel på mig. Jag är inte som de andra, jag vill vara som 

dem, med dem, inte ensam, men jag kan aldrig bli som de, mitt öde 

är ensamhet (Pålsson, 2008, sid 79). 

  

  

4.2.4 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning 

 Utifrån de vuxnas berättelser i de självbiografiska böckerna skulle man kunna dra slutsatser att 

de framställda barnens psykiska hälsa tycks vara negativt påverkad. Enligt narrativen kan man 

tolka det som att de flesta barnen ger uttryck för en dålig självbild och självkänsla i olika grad 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). En del av 

barnen verkar, enligt de vuxnas berättelser, lida av en konstant låg självbild och självkänsla. Där 

de bland annat känner att de inte är värda någonting (Alakoski, 2006; Pålsson, 2006; Tafvelin, 

1995). En av författarna beskriver det dock istället på ett sådant sätt att det verkar som att hon 

som barn tycks ha en självkänsla som varierar beroende på hur den missbrukande agerar (Dahlin, 

2007). Ett av barnen skiljer sig från de andra, om man ser till författarens framställning i boken, 

genom att ge uttryck för en stark självkänsla. Det är det barn som inte märkte av sin mammas 

alkoholmissbruk förrän hon var elva (Eriksson, 2009). Ett annat uttryck för att barnens psykiska 

mående kan ses som påverkat utifrån författarnas berättelser är att alla barnen, i olika grad, 

framställs lida av sömnstörningar (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Dahlin, 2007; Linderborg, 

2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Vissa av författarna beskriver det som att barnen upplever 

att deras sömn delvis påverkas eftersom den missbrukande eller icke-missbrukande föräldern till 

exempel säger att de måste vara vakna tills föräldern ska sova. Eller att de måsta vara vakna för 

att vara behjälpliga på olika sätt (Dahlin, 2007; Tafvelin, 1995). Detta kan man alltså tolka som 

att föräldern sätter sina egna behov framför barnets. Det framkommer även, vid analys av de 
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vuxnas berättelser i böckerna, att flera av barnen vill sova så nära föräldrarna som möjligt 

(Alakoski, 2006; Eriksson, 2009, Linderborg, 2007; Pålsson, 2008). En del av barnen verkar 

även i andra situationer vilja vara så nära föräldrarna som möjligt. Författarna beskriver att de 

som barn fysiskt klamrar sig fast i föräldrarna (Eriksson, 2009; Linderborg, 2007). Andra tecken 

som kan ge uttryck för dessa framställda barns psykiska ohälsa är att de alla av författarna 

beskrivs ha problem med maten på olika sätt (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Dahlin, 2007; 

Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Man kan även utifrån de vuxnas berättelser 

tolka att barnen till viss del uppvisar saknad av framtidstro, då de i berättelserna uttrycker att de 

känner sig övertygade om att inte heller framtiden kommer att vara bra (Dahlin, 2007; Pålsson, 

2008; Tafvelin, 2007). Vissa barn tycks dock framställas som att de kan drömma och känna att 

de kommer kunna ha en fin framtid när de blir äldre och det är de själva som bestämmer 

(Alakoski, 2006; Eriksson, 2009). Alla författare beskriver även det som att alla barnen också 

uttrycker känslor av skuld och skam, då de skäms över sina föräldrar, men känner än större skuld 

i sig själva då de belastar sig själva för föräldrarnas missbruk (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; 

Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). 

  

Att barn som växer upp med föräldrar som missbrukar ligger i riskzonen att få en dålig psykisk 

hälsa är tydligt om man granskar studiens tidigare forskning (Cuijpers, 2005; Fincham, 2004; 

Peleg-Oren, Rahav & Teichman, 2008; Serec m.fl., 2012; Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007; 

Vidal m.fl., 2012). Att alla författarna till narrativen som studien behandlat beskriver det som att 

barnen i böckerna tycks ha ett dålig, psykiskt mående, skulle man alltså kunna utläsa utifrån 

deras beskrivningar av självkänsla, sömn, matsituation, framtidstro, samt skuld- och 

skamkänslor, då i princip alla författarna beskriver nästan alla av dessa punkter som negativa för 

barnen i böckerna, och de i bästa fall endast beskriver en punkt som positiv och resterande 

negativa (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; 

Tafvelin, 1995). Att exempelvis ha dålig självkänsla är mycket vanligt då föräldrarna agerar 

oförutsägbart, samt periodvis eller permanent är otillgängligt för barnets behov, eftersom detta 

leder till att barnet inte vet om föräldern kommer att finnas där när barnet behöver det vilket ger 

barnet en känsla av att vara oälskade eller värdelösa (Peleg-Oren, Rahav & Teichman 2008; 

Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). Detta är även något som många av författarna kan tolkas 

beskriva i böckerna. Att de framställda barnen sedan tycks få en svag framtidstro kan man tolka 

bero på att deras erfarenheter av livet än så länge mest visat dem negativa känslor och 

upplevelser. Om det är vardag för en människa är det inte särskilt otroligt att denna person inte 

kan tänka sig något annat. Det kan även tänkas troligt att barnen identifierar sig med sina 

föräldrar, då människor allmänt känt ofta identifierar sig med objekten omkring dem. Eftersom 

det går dåligt för dem är det troligt att barnen tänker att det ska gå dåligt för dem själva också. 

Vissa barn dock tycks framställas, av författarna, som att de kan drömma och se positivt på 

framtiden. Detta kan dels bero på att dessa barn har en annan personlighet, då även personliga 

styrkor torde spela in i ett barns utveckling och känsloliv. Det kan också dels bero på att deras 

föräldrar i perioder kan ha gett barnen mer positiva bilder av livet än vad de andra barnen erfarit. 

Denna tolkning är delvis baserad på att en av författarna beskriver att hon som barn uttrycker att 
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hennes självkänsla varierar beroende på föräldrarnas beteende (Dahlin, 2007). Dock framgår det 

inte om det kan variera för de andra framställda barnen, men spekulationer kan ändå göras. Att 

föräldrarna tenderar att sätta sina egna behov före barnens i missbrukarsammanhang, är något 

som blivit tydligt i studien (Broberg et al, 2003; Peleg-Oren, Rahav & Teichman, 2008; 

Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007; Killén, 2000; Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 

2012). Även i detta avsnitt skildras detta, utifrån de vuxnas berättelser. Ett exempel på detta är 

att de framställda barnens sömn bland annat störs av att föräldrarna väcker barnen eller håller 

dem uppe, då det passar föräldrarnas behov. 

  

 

4.2.5 Reflektioner kring anknytning 

Även kring dessa resultat kan man lyfta frågan om anknytning. En otrygg anknytning kan 

karaktäriseras av att barnet inte törs utforska omvärlden utan klamrar sig fast i föräldrarna, då 

föräldrarna betett sig oberäkneligt och barnet inte vet om föräldern kommer att tillgodose hennes 

behov eller inte (Ainsworth i Havnesköld et al, 2009). Vid tolkning av de självbiografiska 

böckerna kan man se att många av barnen uppvisar liknande beteende, att klamra sig fast vid 

föräldern, både fysiskt gripa tag om dem och inte vilja skiljas samt sova nära dem och i deras 

sängar upp i hög ålder (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008). En 

hypotetisk reflektion kring detta skulle alltså kunna vara att dessa barn utvecklat en otrygg 

anknytning till sina föräldrar.  

  

 

  

4.3 Barnets beteende    

  

4.3.1 Ansvar 

En tolkning man kan göra vid granskning av de vuxnas berättelser i de självbiografiska 

böckerna, är att de framställda barnen ger ett starkt uttryck av att det är deras ansvar att ta hand 

om föräldrarna. Till exempel att få dem att sluta dricka, att stoppa dem när de dricker, att ta hand 

om konsekvenserna som kommer. Författarna beskriver hur barnen hjälper sina föräldrar, oavsett 

om det är den utan missbruk eller den missbrukande, att dels ta hand om den förälder som mår 

dåligt, dels bistå den oavsett vad det kan vara (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; 

Linderborg, 2007; Tafvelin, 1995). Fem av författarna beskriver det även på ett sådant sätt att 

man kan tolka det som att barnen i böckerna även starkt uttrycker att det bara är de som kan göra 

denna skillnad (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Tafvelin, 

1995). I nästan alla böckerna ger barnen alltså uttryck, utifrån de vuxnas berättelser, för att de 

gör allt för att vara så duktiga och hjälpsamma som möjligt och underlätta för föräldrarna. Många 

av barnen tycks således se det som sitt ansvar att hålla ihop familjen och att få allt att fungera för 

alla parter (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Tafvelin, 1995). Författarna beskriver 
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hur de som barn bland annat hjälper de berusade föräldrarna till toaletten, och att vissa även 

hjälper sina föräldrar att blanda drinkar. Förutom underlättande beteende beskrivs barnen som 

sagt även känna stort ansvar att avstyra missbruket, till exempel genom att leta efter alla 

spritflaskor och hälla ut vad de hittar (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 

2007; Tafvelin, 1995). Ett av barnen utrycker det även tydligt, så som författaren framställer det i 

boken, som sin uppgift att klara av att ta hand om allt (Tafvelin, 1995). En annan författare 

beskriver i boken hur hon som barn är rädd att lämna föräldrarna ensamma, rädd vad som ska 

hända om hon inte är med. Detta eftersom hon känner, enligt tolkning av författarens berättelse, 

att hon är den enda som kan göra skillnad i sin pappas drickande. Hon känner att det bara är hon 

som kan lindra sin mammas sorg och smärta, bara hon som kan förhindra att det ”kommer till det 

värsta” alltså att pappan dricker sig berusad, hennes ansvar (Dahlin, 2007). 

  

Och jag har alltid skyndat mig att bli stor. De berättade om hur jag 

tidigt rest mig upp själv, snubblande sökt köksbordet att skynda till, 

skyndat att inte behöva använda blöja. Skyndat att äta utan att 

spilla. Skyndat att hjälpa mamma att orka leva (Dahlin, 2007, sid 

80). 

  

 

I vissa fall tycks även föräldrarna påverka rent verbalt hur pass mycket ansvar barnen tar, utifrån 

de vuxnas berättelser. Ett av de framställda barnen beskrivs även få beröm för att hon är så 

behjälplig och tar mycket ansvar, vilket skulle kunna innebära att barnets beteende förstärks och 

troligen leder till att hon tar ännu mer ansvar (Lindeborg, 2007). En annan författare beskriver i 

sin bok hur hon som barn ständigt får höra att hon ska vara duktig och hjälpa till så mycket hon 

kan, och författaren framställer det som att hon mycket därav känner sig obligerad till detta 

(Dahlin, 2007). 

  

Han kunde inte nog ofta påpeka vilken tur han haft som fått en 

sådan fin och duktig jänta som jag (Linderborg, 2007, sid 161). 

 

  

Endast ett av barnen, enligt tolkning av den vuxnes berättelse i boken, verkar väl medvetet om att 

hon tar för stort ansvar, och uttrycker även att hon tycker det känns fel att det är så. Författaren 

beskriver att det i boken framställda barnet upplever att det känns som hon själv tar alldeles för 

mycket ansvar, men att föräldrarna också lägger allt ansvar på henne (Eriksson, 2009). 

  

Mamma har druckit massor. Nästan varje dag i två veckor nu. Idag 

hade hon slagit sig i huvudet och blödde. Jag blir så jävla orolig för 

henne! Pallar inte dra hela lasten! Pappa mår så jävla dåligt. Fan, 
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jag vill bara hålla ihop alla. Tar för mycket ansvar, men det är ju 

dom som lägger hela ansvaret på mig (Eriksson, 2009, sid 134). 

  

 

  

4.3.2 Behov  

En tydlig koppling man skulle kunna dra utifrån granskning av de vuxnas berättelser i de 

självbiografiska böckerna, är att de återgivna barnen sätter sina egna behov åt sidan och istället 

ansvarar för föräldrarnas mående och behov, i dessa hem där en eller flera av föräldrarna har 

missbrukarproblematik (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; 

Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Behov är något som inte uttrycks ordagrant i narrativen men att 

det är behov det rör sig om kan man ändå tolka vid analysen av de vuxnas berättelser. Författarna 

skildrar till exempel hur barnet reagerar snabbt när hon märker att den icke missbrukande 

föräldern blir ledsen, orolig eller skrämd, och försöker då avstyra eller förebygga det som skapar 

dessa känslor hos föräldern, men tycks inte tänka på vad hon själv känner och vill i situationen. 

En slutsats man skulle kunna dra är att det blir som att barnets primära behov är att tillfredsställa 

sina föräldrar. Känner barnet att denna är i en situation som får henne att må dåligt, psykiskt eller 

fysiskt, så tenderar barnet att alltid ignorera den känslan och ”stå ut”, eftersom barnet ”vet” att 

det är det som får föräldrarna att må bättre, enligt hur berättelserna framställer det (Alakoski, 

2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Tafvelin 1995). Enligt en tolkning av författarnas 

berättelser kan de framställda barnen i böckerna känna att det mår dåligt eller att saker inte står 

rätt till. I denna situation är det då inte dessa känslor barnet reagerar på, utan det är föräldrarnas 

känslor och vad barnet kan göra för att tillfredsställa föräldern. Hur barnet kan få denne att må så 

bra som möjligt, som barnet väljer att agera på. Det kan till exempel röra sig om att barnet ramlar 

och slår sig, men uttrycker i berättelsen att detta inte är något hon känner knappt. Utan det hon 

ser och vill åtgärda är förälderns sorg, och det är den hon ombesörjer för. Eller att en förälder 

försöker lära barnet stå ut med vissa smärtor genom att ”träna” henne i att böja fingrarna bakåt, 

och i berättelsen beskrivs det hur barnet vill gråta och kräkas av smärta, men det gillar inte 

föräldern så hon står ut och ler, för hans skull (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; 

Tafvelin, 1995). 

  

Så tar han min lilla hand i sin stora, böjer ned långfingret så det 

bildar en kantig bro innan han sakta, beslutsamt böjer det bakåt, 

inåt. Smärtan blir till vargens enorma, spetsiga tänder, äter sig allt 

längre in, biter sönder varje del av min kropp. Jag vet att jag inte 

får gråta, det tycker han inte om. Obönhörlig smärta längre och 

längre in. Kroppen krasar sönder, ben för ben, ögonen torra medan 

gråten håller på att spränga sönder dem. […] Kroppen viker sig, 

halsen igentäppt, kräkningarna som håller på att tränga sig upp, 

som jag sväljer igen och igen. Rummet ramlar runt omkring mig, 
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bara jag som står kvar, pappas ögon, munnen som ler, min mun 

som ler tillbaka (Dahlin, 2007, sid 55-56). 

  

  

Ett barn kan aldrig förstå 

hur någon de älskar kan slå 

Men hur det än blir behandlat 

försöker det älska ändå (Tafvelin, 1995, sid 29). 

  

 

Många av barnen visar också, vid en möjlig tolkning av de vuxnas berättelser, en känsla av att de 

inte vill vara till besvär, och att deras behov av sådant som de ser som ”något extra” inte är 

särskilt viktigt, då de sätter föräldrarna före och vad som är viktigt för dem. Sådant som kan 

klassas som ”något extra” är sådant som står utanför grundläggande behov, som till exempel en 

glass, leksak, eller att få slippa åka iväg på läger. Det kan också handla om att det återgivna 

barnet exempelvis är sjukt och borde stanna hemma från förskolan, men hon vet att det vore 

jobbigt för föräldern. Därför går hon till förskolan ändå, och ljuger ifall lärarna tycker hon borde 

hämtas (Dahlin, 2007; Lindeborg, 2007; Tafvelin, 1995). 

  

Hon tjatade heller aldrig till sig någonting t.ex. en leksak, för att 

hon inte ville vara till besvär (Linderborg, 2007, sid 107). 

 

  

Vid analys av de självbiografiska böckerna kan man också se det som väldigt tydligt i vissa av 

berättelserna att föräldrarna nästan kräver av barnet att de ska tillgodose deras behov. Till 

exempel då många av barnen beskriver hur föräldrarna, – oavsett om det är den som missbrukar 

eller den som är nykter, – lägger sina känslor hos dem, och klagar inför barnet eller beskyller 

barnet när det inte gör på ett sådant sätt som tillfredsställer dem (Alakoski, 2006; Dahlin 2007; 

Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Tafvelin 1995). 

  

Varje morgon var det samma sak. Jag var pappas kurator. Pappa, 

som inte heller hade någon att dela all sin frustration med, tog ut 

det på mig. Denna morgon var inget undantag. Räkningar som inte 

var betalda, mammas sjukdom, mormors gnäll, jobbiga kunder - 

allt dumpade han på mig varje dag innan jag skulle gå till skolan 

och vara en normal tonåring... (Eriksson, 2009 sid 49). 

  

 

Ytterligare en tolkning man kan göra utifrån berättelserna är att barnen uppvisar en stor 

lyhördhet och förmåga att kunna tolka andras behov och beteende, och då särskilt föräldrarnas 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Tafvelin 1995). Ett av barnen 
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har dessutom lärt sig känna av och se tecken på vilken fas föräldrarna befinner sig i missbruket 

(Alakoski, 2006). 

  

Vid analys av de självbiografiska böckerna kan man dock tolka en av författarnas berättelse som 

att detta barn ändå ger uttryck för att hon själv känner att hennes behov får stå åt sidan, och detta 

är alltså inget som de andra författarna lyfter fram. Denna författare beskriver hur barnet känner 

angående att hennes behov inte tas någon hänsyn till, samt att hon tycker det känns fel att det är 

så, och hon ger uttryck av en önskan att bli sedd och att någon ska bry sig, (Eriksson, 2009). 

  

Visst jag är 17 år men jag är fortfarande ert barn. Jag behöver 

någon som tar hand om mig. Någon som frågar om jag är hungrig. 

Någon som ser till att allt funkar. Men ni har slängt ut mej i 

vuxenvärlden. Utan att kunna ta ansvar för det där. Räcker det inte 

med den skit jag tar från er? Jag vill inte va vuxen. Jag vill vara sex 

år gammal och krypa upp i ert knä och bara gråta. Lägg inte mera 

ansvar på mig, för jag sprängs snart (Eriksson, 2009, sid 189). 

  

  

4.3.3 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning  

Barnens känsla av ansvar tycks vid analys av alla sex narrativen vara mycket utpräglad, då 

samtliga barn i författarnas berättelser uttrycker att det är deras ansvar att ta hand om föräldrarna. 

Till exempel avstyra missbruket, ta hand om konsekvenserna från missbruket, samt vara 

behjälpliga för båda sina föräldrar i alla tänkbara situationer (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; 

Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, B, 2008; Tafvelin, 1995). Många av barnen uttrycker 

även starkt, enligt en tolkning av de vuxna författarnas berättelser, att de vet att de är de enda 

som kan göra skillnad i föräldrarnas missbruk, att det ligger på deras axlar (Alakoski, 2006; 

Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Tafvelin, 1995). Man kan på samma sätt även 

tolka det som att flera av barnen i böckerna även uttrycker att det är som deras ansvar att hålla 

ihop familjen, genom att vara duktiga och hjälpsamma (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 

2009; Tafvelin, 1995). Några av barnen, enligt berättelserna, blir även påverkade rent verbalt av 

sina föräldrar till att ta ansvar. Till exempel kan det röra sig om att de får beröm när de hjälper 

till, vilket troligen stärker beteendet, samt att föräldrarna påtalar att hon som barn bör hjälpa till 

vilket kan göra att hon känner sig pressad till det (Dahlin, 2007; Linderborg, 2007). En av 

författarna beskriver dock hur barnet i hennes bok uttrycker upprepade gånger att hon känner att 

det känns fel att hon har så mycket ansvar, att hon inte vill ha det så men att föräldrarna även 

lägger allt ansvar på henne. Det är detta barn som inte märkte av förälderns missbruk förrän hon 

var elva år (Eriksson, 2009). Ytterligare aspekter som man kan tolka inom narrativen är att alla 

barnen sätter sina egna behov åt sidan och istället ser till föräldrarnas behov, samt gör allt vad de 

kan för att tillgodose dessa (Alakoski, 2006, Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; 

Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). För att exemplifiera kan detta innebära att barnet reagerar snabbt 
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när hon märker att den icke missbrukande föräldern blir ledsen eller orolig, och försöker då 

avstyra eller förebygga det som skapar dessa känslor hos föräldern. Barnet tycks inte tänka på 

vad hon själv känner och vill i situationen. Känner barnet, enligt författarens berättelse, att denna 

är i en situation som får henne att må dåligt, psykiskt eller fysiskt, så tenderar barnet att alltid 

ignorera den känslan och ”stå ut”, detta eftersom barnet ”vet” att det är det som får föräldrarna 

att må bättre (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Tafvelin 1995). Det återgivna 

barnet, vid granskning av självbiografierna, kan även till exempel känna att hon mår dåligt, men 

det är inte dessa känslor hon reagerar på utan det är föräldrarnas känslor och vad hon kan göra 

för att tillfredsställa dessa bra så som möjligt, som barnet väljer att agera på (Alakoski, 2006; 

Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Tafvelin, 1995). Enligt liknande tolkning kan man även tänkas se 

att många av de framställda barnen också visar en känsla av att de inte vill vara till besvär. Till 

exempel ber de aldrig föräldrarna om något, tillåter inte förskoleläraren att ringa föräldrarna när 

hon är sjuk och borde bli hämtad från förskolan (Dahlin, 2007; Lindeborg, 2007; Tafvelin, 

1995). Det är som tidigare nämnts endast en av författarna som beskriver hur barnet uttrycker att 

hon upplever att hennes egna behov får stå åt sidan, och att hon tycker det känns fel(Eriksson, 

2009). 

  

Som tidigare nämnt tenderar föräldrar som har missbrukarproblematik att sätta sina egna behov 

före barnens, och antingen permanent eller periodvis inte finnas tillgängliga för barnet (Peleg-

Oren, Rahav & Teichman, 2008; Broberg et. al., 2003; Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). 

Att föräldrarna i narrativen beskrivs lägga mycket ansvar på barnen, och att barnen i sin tur 

beskrivs ta på sig mycket ansvar kan man relatera till forskningen och påvisa att föräldrarna 

genom detta beteende åsidosätter barnens behov och endast tycks fokusera på sig själva. Man 

kan utifrån ovan text även härleda detta till hur människor tenderar att fungera i system, och i 

detta fall familjen. Att författarnas berättelser kan tolkas framställas att barnen uttrycker att de 

känner det som sitt ansvar att hålla ihop familjen. Till exempel att de automatiskt ansvarar för att 

ställa saker tillrätta, försöka avstyra missbruk, försöka trösta eller hjälpa, kan allt visa på att 

barnen agerar som människor brukar agera när de känner en tillhörighet till ett system. Detta är 

något som bedöms allmänt känt, att människor vill hjälpa de runt omkring sig och speciellt de 

som de känner tillhörighet med. Eftersom föräldrarna inte verkar kapabla att hålla ihop familjen 

eller sköta om sig själva, uppfattar barnen detta och börjar automatiskt ansvara för att göra vad 

de kan. Således kan man även tycka att det inte är särskilt konstigt att barnen bortser från sina 

egna behov, då deras tanke är att hålla ihop familjen, och det som kräver fokus då för att ”lösa 

det” är att hjälpa mamma och pappa, och inte sig själva. Man kan även koppla ihop detta med 

den skuld som barnen känner. Eftersom de känner skuld att de inte alltid klarar av att förhindra 

missbruket eller hjälpa till på olika sätt, så verkar det troligt att de även känner att det är deras 

ansvar att just klara av detta. 
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4.3.4 Reflektioner kring anknytning 

Att alla barnen i böckerna, enligt analys av de vuxnas berättelser (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; 

Eriksson, 2009; Linderborg, 2007 Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995), tycks sätta sina egna behov åt 

sidan är något man skulle kunna reflektera kring i förhållande till anknytning. Tecken på en 

otrygg anknytning kan vara att barnen just bortser från sina egna behov, och att detta beror på 

barnet erfarit att föräldern oftast inte kunnat tillgodose barnets behov (Ainsworth i Havnesköld et 

al, 2009). Kopplar man ihop detta, skulle man rent hypotetiskt kunna tänka i banorna att dessa 

barn har utvecklat en otrygg anknytning. Vidare kan man se till den tidigare nämnda otrygga 

samt desorganiserade anknytningen, då denna även till exempel kan yttra sig genom att barnet 

försöker hitta olika strategier för att kontrollera sina föräldrar. Detta till följd av att barnets 

känsla av trygghet är beroende av hur mycket hon kan kontrollera sin omgivning. Det är också, 

som sagt, vanligt att barn vid denna typ av beteende blir mycket omhändertagande gentemot sina 

föräldrar, eftersom föräldrarna så länge tenderat att sätta sina egna behov före barnens (Broberg 

et al, 2003). Båda dessa beteendeyttringar kan man tänkas se vid granskning och analys av 

narrativen, hos vissa av barnen. Således, skulle en hypotetisk slutsats kunna vara att dessa barn 

kan tänkas ha skapat en otrygg och desorganiserad anknytning. Ifall detta skulle vara fallet, leder 

vidare reflektioner fram till eventuella slutsatser om att denna anknytning kan vara en orsak till 

barnets beteende.  

 

Det finns emellertid ett barn som enligt en tolkning av författarnas beskrivelser skiljer som 

mycket från övriga fem barn, och detta är det barn som inte märkte av sin mammas 

alkoholmissbruk förrän hon var elva år. Detta barn framställs reagera både på att hon får ta för 

mycket ansvar och att det inte är någon som ser hennes behov (Eriksson, 2009). Även detta leder 

in på reflektioner om anknytning, dock av en annan typ. En trygg anknytning karaktäriseras av 

att barnet visar en balans av att vilja utforska nytt och söka trygghet hos föräldrarna. Barnen 

reagerar även ”normalt” på sina egna behov (Ainsworth i Havnesköld et al, 2009). Det barn som 

alltså reagerar på att hon får för mycket ansvar, eller att ingen ser hennes behov, skulle 

hypotetiskt sett kunna jämföras ha utvecklat denna trygga anknytning i grunden. Hennes 

situation förändras när hon är 11 år och detta kan man tänka är anledningen till att hon reagerar 

som hon gör, eftersom hon enligt tolkning är van att ha föräldrar som ser hennes behov och finns 

tillgängliga för henne. Således, skulle detta barn rent hypotetiskt kunna ha utvecklat en trygg 

anknytning med sina föräldrar. Det man också kan fråga sig utifrån detta är huruvida den 

missbrukande föräldern betett sig innan elva års ålder, om denna då trots missbruk kunna vara 

tillgängligt för barnet eller om det är den icke-missbrukande pappan som har kunnat kompensera 

för mamman och funnits där tillräckligt mycket för barnet så det räckt med att bara en förälder 

gjort det. Detta är tyvärr inget som framgår i självbiografin, men bedöms ändå kunna ge 

intressanta tankar och vinklingar.  
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4.4 Barnets relationer 

  

4.4.1 Föräldrar 

 Genom en analys av hur de olika författarna framställer barnen i de olika berättelserna, kan man 

tolka hur deras relationer till andra i barnens liv tycks se ut. Även vilka känslor som barnet har 

gentemot till exempel föräldern till följd av dennes missbruk kan även tolkas lysa igenom ibland. 

Man kan exempelvis tolka det vara vanligt att ha ambivalenta känslor kring föräldern som har 

missbruksproblem. De återgivna barnen framställs till exempel ofta uttrycka både ett starkt hat 

och en stark kärlek till föräldern, beroende på olika dagar och/eller situationer, samt olika 

perioder som föräldern verkar vara i (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 

2007 Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Det kan exempelvis i många av böckerna framställas att 

barnet avgudar sin förälder samtidigt som hon känner avsky för denna, för antingen är han eller 

hon världens bästa eller så är han eller hon den som förstör. En annan sak som vid analys kan 

tolkas lyftas fram i böckerna är att barnen uttrycker saknad efter föräldern, eller att barnen 

känner sig förbisedda, samt att föräldern kan bete sig väldigt varierande och oberäkneligt 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008). 

  

Underbara mamma ena dagen och sen människan jag hatar mest av 

allt nästa (Eriksson, 2009, sid 139). 

  

 

Alltid får jag det bästa. När inte Elaka vattnet svämmar över. 

Det gör det allt oftare. 

Och jag älskar honom (Dahlin, 2007 sid 58). 

 

  

Alla författarna framställer det i sina böcker, kan man tolka, som att barnen beskriver att det har 

en bra eller till och med en väldigt bra relation med föräldern när denna är nykter, eller att de haft 

en bra relation innan missbruket tagit över allt mer (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 

2009; Linderborg, 2007 Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Därefter kan man vid analys av 

berättelserna utläsa att vissa av de återgivna barnen, när de börjar bli äldre, istället bryter 

kontakten helt eller tidvis med den eller de föräldrar som missbrukar.  Ibland bryts kontakten 

även med den icke-missbrukande. Detta beskrivs bero på att de inte orkar med relationen längre 

(Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; Tafvelin, 1995). En av författarna beskriver även i sin 

självbiografiska bok hur barnet inte bara bryter kontakten, utan även byter efternamn till sin 

mammas, vilket förklaras vara en markering mot pappan, som är den missbrukande i det här 

fallet (Linderborg, 2007). 

  

Jag var rädd att han skulle öppna dörren med sovmärken på 

kinden… att han skulle stappla bort mot köket och tyst förbanna att 
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jag kommit just idag när han var lite ’krasslig’. Jag orkade inte bli 

besviken. Det dröjde ett par år innan vi träffades igen (Linderborg, 

2007, sid 199). 

  

 

En ytterligare tolkning man kan göra vid granskning av de vuxnas berättelser i de 

självbiografiska böckerna, är att vissa av de framställda barnen tycks ha mer en relation av 

kompiskaraktär, än en barn-förälder-relation i vissa avseenden. Detta kan tänkas vara till följd av 

att barnet oftast får ta ett större ansvar än jämnåriga och tvingas växa upp fortare. Detta kan 

utläsas utifrån att de i böckerna återgivna barnen beskriver exempelvis hur barn och förälder 

kallar varandra för ”bundisar” eller ”bästisar”, eller som tidigare nämnt att föräldern lägger 

mycket ”vuxenansvar” på barnet (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007;). Detta 

gäller ibland också ofta barnets relation till den icke missbrukande föräldern, då flera av de 

återgivna barnen framställs beskriva hur de exempelvis får hjälpa denna med olika sysslor, som 

egentligen den andre föräldern skulle ha gjort, som hushållsarbete av olika slag (Dahlin, 2007; 

Eriksson, 2009; Tafvelin, 1995). Flera av föräldrarna till barnen, enligt en tolkning av de vuxnas 

berättelser, är heller inte lika noga med regler som i en ”vanlig” familj. Detta kan tänkas bero på 

att föräldern kanske vill kompensera för sitt dåliga samvete denne har på grund av allt de utsätter 

barnet för till följd av missbruket. Detta kan synas till exempel genom att det är uttalat att det 

inte finns regler om lördagsgodis, måsten att städa sina rum, regler om läggdags, att röka 

inomhus eller uteblivet tjat från förälderns sida (Alakoski, 2006; Eriksson, 2009; Linderborg, 

2007). 

  

’Du kan ta en cigarett i sängen, det är okej idag’ sa pappa. Jag fick 

röka i sängen på min sjuttonårsdag. Pappa hade tårar i ögonen. Jag 

la huvudet i hans knä och han böjde sig ner och sniffade i mitt hår 

(Eriksson, 2009, sid 185). 

  

  

 

4.4.2 Partners   

 En tolkning man kan göra vid granskning av de vuxnas berättelser i de självbiografiska 

böckerna, är att de framställda barnen uttrycker att de har svårt att våga lita på att någon tycker 

om dem. Särskilt svårt verkar de ha att våga slappna av i kärleksrelationer och våga tro på att 

partnern verkligen älskar dem och finns där. Man kan även tyda tecken på att det kan bero på att 

de blivit svikna gång på gång i nära relationen till den missbrukande föräldern. Exempelvis då 

många av författarna beskriver hur föräldern gång på gång lovar att sluta med sitt missbruk 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Tafvelin, 1995). 
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Jag förstår inte hur världen funkar. Jag vill inte vara med. Jag blir 

bara sårad jämt och jag är så förbannat trött på det. Om och om 

igen bevisas det att man inte kan lita på människor (Pålsson 2008, 

sid 135). 

 

  

Jag hade aldrig kunnat lita på killar. Det blir så när man gång på 

gång blir sviken. Även om Calle berättade hur mycket han tyckte 

om mig så slog jag bara bort det och trodde inte att han menade det. 

Jag var otroligt rädd att han skulle lämna mig. Jag kunde gråta hela 

natten om vi hade lagt på telefonen och varit ovänner (Eriksson, 

2009, sid 197). 

 

  

4.4.3 Syskon 

 Genom en analys av hur de olika författarna framställer barnen i de olika berättelserna, kan man 

tolka hur deras relationer till syskonen i vissa fall verkar ha blivit stärkt av förälderns missbruk. 

Man kan även utläsa sådant som kan tolkas som att det kan vara till följd av att syskonen stöttar 

varandra och kommer närmre varandra på så vis. Det kan man se exempelvis genom att de i 

böckerna återgivna barnen uttrycker att även syskonen vet precis hur föräldern är, och de finner 

stöd i detta. Eller att de kan turas om att hjälpa föräldrarna med olika saker och således hjälpa 

varandra (Eriksson, 2009; Tafvelin 1995). En av författarna beskriver dock något som man 

skulle kunna tolka som en motsats till detta, nämligen att det i boken framställda barnet har en 

mycket dålig relation till två av sina fem syskon. Detta uttrycks även bero på, kan man tolka, att 

dessa två syskon varken tycks se eller bry sig om henne, samt att de beskriver henne som ett 

jobbigt ”problembarn” (Pålsson, 2008). 

  

Jag slutade vänta på att mina syskon skulle se mig, höra mig eller 

prata med mig för många år sedan, men jag slutar nog aldrig längta 

efter dem (Pålsson, 2008, sid 29.) 

  

 

 4.4.4 Vänner 

 När man ser till hur de vuxna författarna har beskrivit de i böckerna återgivna barnens relationer 

till vänner, så kan man tolka att det verkar se olika ut hos de olika barnen. Vissa av barnen, enligt 

tolkning av författarnas berättelser, har till exempel destruktiva relationer med sin familj, men de 

har bra relationer med vänner. De har även lätt för att behålla och träffa nya vänner. Detta kan 

man till exempel tänkas se i och med att det i texten beskrivs hur barnet uttrycker att det alltid 

har kompisar och känner sig populär (Eriksson, 2009; Pålsson, 2008). Andra författare 

framställer det dock annorlunda, då barnen i de självbiografiska böckerna tolkas beskriva att 
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föräldrarnas missbruk även påverkar deras relation till vänner negativt. Detta kan leda till att de 

har svårare att skapa och bibehålla vänskapsrelationer. Dessa barn beskrivs till exempel uttrycka 

att det inte är särskilt många som vill vara vän med dem, eller att vännerna ofta försvinner när de 

märker att de är ”annorlunda” på något sätt (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Linderborg, 2007; 

Tafvelin, 1995). 

  

Jag var rätt populär. Jag hade alltid en bästis och en pojkvän 

(Pålsson, 2008, sid 29). 

  
  

4.4.5 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning  

I de sex narrativen kan man utifrån de vuxnas berättelser göra vissa tolkningar av hur relationen 

till andra i barnens liv ser ut. Det kan även ibland tolkas lysa igenom vilka känslor som barnet 

har gentemot till exempel föräldern, till följd av dennes missbruk. Exempelvis tycks många av de 

i böckerna framställda barnen ha ambivalenta känslor kring föräldern som har 

missbruksproblem. Detta visar sig genom att barnen ofta uttrycker både ett starkt hat och en stark 

kärlek till föräldern (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson; 

2008,). Något annat som kan tolkas bli synligt i vissa av böckerna är att de återgivna barnen 

uttrycker en saknad efter föräldrarna, samt ofta känner sig förbisedda (Eriksson, 2009, 

Linderborg, 2007; Pålsson, 2008). Många av författarna beskriver också hur barnen uttrycker att 

de har en bra relation med föräldern när den är nykter (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 

2009, Linderborg, 2007; Pålsson, 2008). Vissa uttrycker det även som att barnen, enligt tolkning, 

har mer av en kompiskaraktäristisk relation med sina föräldrar, vilket kan bero på allt ansvar 

barnen får ta (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007). Vissa av de 

vuxnas berättelser berättar även om hur föräldrarna i perioder inte är lika noga med regler, eller 

tillåter dem att unna sig mer än vanligt (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; 

Linderborg, 2007). När barnen kommer upp i tonåren märker man även i vissa böcker att de har 

problem med relationen till en partner. Till exempel uttrycker de att de inte vågar släppa in 

partnern eftersom de har svårt att tro på att partnern verkligen älskar dem och finns där 

(Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Tafvelin, 1995). När det gäller relationer med 

vänner tycks det se aningen olika ut mellan de i böckerna framställda barnen. Två av författarna 

beskriver hur barnen uttrycker att de har lätt för att få vänner samt behålla fina relationer med 

dem (Eriksson, 2009; Pålsson, 2008). De övriga författarna beskriver, kan man tolka, att barnen i 

böckerna påverkas så mycket av föräldrarnas missbruk att de har svårt att skapa eller bibehålla 

vänskapsrelationer. Några av barnen är även mobbade under stora delar av barndomen (Dahlin, 

2007; Linderborg, 2007; Tafvelin, 1995). 

  

Tidigare forskning har visat att föräldrar som har missbrukarproblematik tenderar att vara 

inkonsekventa, oförutsägbara, och visa allt från hundraprocentigt engagemang till absolut noll 

engagemang för sina barn (Peleg-Oren, Rahav & Teichman, 2008; Stiftelsen Allmänna 

Barnahuset, 2007; Socialstyrelsen, 2009). Detta kan förklara varför de i böckerna återgivna 
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barnen kan tolkas hysa ambivalenta känslor för sina föräldrar.  Detta eftersom barnen kan känna 

på ett visst sätt när föräldern visar engagemang, och på ett annat när föräldern inte gör det. Det 

kan också vara så pass inlärt i barnen efter uppväxten med de missbrukande föräldrarna att 

föräldrarna skiftar så, så att barnen reagerar ambivalent även om föräldern är konsekvent. Att 

föräldern ibland har mindre regler eller unnar barnen mer, enligt författarnas berättelser, kan man 

tolka bero på föräldrarnas inkonsekvens att se till barnens behov. Föräldrarna som periodvis kan 

tillgodose eller inte tillgodose barnens behov, kan i de fall barnen unnas mer vara inne i en 

period när föräldern bara ser till barnens behov. Det kanske dock då hos barnet känns så ovant att 

det tolkas som att föräldern unnar barnet något, när det egentligen kan ses som en normal omsorg 

från föräldern. 

  

Barnens relationer, som man kan tolka det utifrån de vuxnas berättelser i de självbiografiska 

böckerna, med partners och vänner kan man se på ur olika perspektiv. Att barnen inte tycks våga 

släppa in partner eller vänner. Att de verkar känna att de är rädda för att de inte ska bli omtyckta 

för den de är eller att personen verkligen ska finnas där för dem, kan man härleda till att barnen 

tycks ha erfarit så stor inkonsekvens från föräldrarna. Många av barnen uttrycker även, utifrån 

tolkning av de vuxnas berättelser, att de är oälskade av sina föräldrar. Det är även mycket vanligt 

att barn som växer upp med missbrukande föräldrar får en känsla av att de är oälskade och 

värdelösa (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). En logisk tanke utifrån det kan då vara, att 

barnen kan tänka att om inte ens föräldrarna älskar en, vem kommer göra det då? Föräldrar med 

missbrukarproblematik beter sig som sagt även väldigt oförutsägbart mot barnet. Eftersom det är 

de erfarenheter barnet har känns det inte heller främmande att tänka att barnen tänker att andra 

personer ska bete sig likadant som föräldrarna. Man kan även koppla in barnens självkänsla här, 

då de i böckerna återgivna barnen kan tolkas ha uppvisat mycket låg självkänsla. Således kan 

även självkänslan spela in i att barnen inte tror att någon kan tycka om dem eller finnas där för 

dem. Även barnens tolkade känsla av skam kan man härleda detta till. När barn upplever mycket 

skam kring sin situation, sitt liv och uppväxt med föräldrarna, är det inte konstigt att de tvekar att 

släppa in folk i det, att låta folk se. De i böckerna framställda barnen känner troligen en stor oro 

inför att exempelvis bjuda hem vänner för att de kan märka av missbruket, samt märka av vem 

barnet ”egentligen” är som de ofta uttrycker rädsla för, enligt tolkning av författarnas berättelser 

(Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Tafvelin, 1995). 

  

4.4.6 Reflektioner kring anknytning 

Vid granskande och reflektion av dessa resultat kan man komma in på tankar om anknytning. 

Barn med otrygg anknytning uppvisar, som tidigare nämnt, antingen att de inte vågar lämnar 

föräldern alls och utforska omvärlden, eller att de helt slutat bry sig om sina egna behov 

(Ainsworth i Havnesköld et al, 2009). Det vi kunnat se hos barnen i narrativen, utifrån analys av 

de vuxnas berättelser, är att de tycks ha svårt att skapa nya vänner eller våga släppa in folk. 

Spekulerar man kring detta kan man tänka i banor att detta skulle kunna kopplas till barnens 

anknytning. I det fallet skulle man kunna resonera som så att barnen hypotetiskt sett har 
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utvecklat någon av de otrygga anknytningarna, då de inte törs ta steget och testa det nya eller inte 

känner något behov av det längre. 

  
 

 

4.5 Barnets reaktion/beteende som en trolig följd av förälderns missbruk 

En tolkning man kan göra vid analys av de vuxnas berättelser i de självbiografiska böckerna, är 

att de framställda barnen kan tänkas visa upp ett antal olika reaktioner/beteenden, vilka kan 

härledas är helt eller delvis en reaktion på förälderns missbruk och allt det medför för barnet. 

Detta eftersom barnen kan tolkas uppvisa olika strategier för att orka med. Dessa strategier anses 

mer påtagliga i vissa av böckerna, och även mer uttalade kring när barnen kommer upp i tidiga 

tonåren (Alakoski, 2006; Dahlin, 2007; Eriksson, 2009, Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; 

Tafvelin, 1995). Tre av författarna skildrar, utifrån tolkning, hur barnen i böckerna beskriver hur 

de använder sig av destruktiva, självskadande strategier. Till exempel att en av dem skadar sig 

själv för att hantera starka känslor. Medan två andra började skolka, dricka och/eller röka 

(Eriksson, 2009; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). 

  

På nedervåningen, som jag med springande steg flytt ifrån, pågick 

ett av mina föräldrars högljudda bråk. En lukt av alkohol kom från 

pappa och hysterin lyste i mammas ögon. Jag försökte tafatt skära 

upp ena handleden[…]Det var vid det tillfället det började. Det var 

då jag upptäckte den fysiska smärtans befrielse och blodets 

skönhet. Detta är en besatthet som genomsyrat mitt innersta under 

hela tonårstiden, Jag och rakbladen, som jag samlar på har en 

intensiv relation. […] Men oftast skär jag mig inte för att dö, utan 

för att överleva. Skärandet är mitt sätt att hantera alla starka känslor 

som överväldigar mig och som jag annars inte vet hur jag ska 

hantera. Självmisshandeln hjälper mig att hålla tillbaka obehagliga 

minnen och minska tomhetskänslan, men det är också ett sätt att 

straffa mig själv (Pålsson, 2008, sid 11). 

 

 

  

Några av författarna beskriver hur barnen använder sig av verklighetsflykt för att hantera 

tillvaron, då de i fantasin skapar sig ett annat liv, ett bättre liv och ett de trivs med (Dahlin, 2007; 

Pålsson, 2008). En annan författare berättar hur barnet beskriver att hon känner ilska gentemot 

föräldrarna, men hennes sätt att hantera denna är att rikta den mot sig själv. Ett annat uttryck för 

en reaktion på förälderns missbruk kan vara att barnet tidigt beskrivs utveckla olika fobier, och 

ter sig för att vara mycket inåtvänd och orolig som barn, enligt den vuxne författarens berättelse. 
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Barnet berättar, framställt av den vuxne i den självbiografiska boken, också hur det för henne 

känns som att hon som en följd av missbruket associerar sig med en skugga. Hon känner sig 

också både ensam och mycket rädd att förlora föräldrarna (Pålsson, 2008). 

  

Hemma var jag en skugga. Det var som om mina känslor inte fick 

plats, jag fick inte plats, ingen hade tid med mig, ingen hörde min 

gråt, ingen såg min ilska. Jag skulle vara skuggan, skuggan som 

satt bredvid och var tyst och snäll. Mamma var på något sätt så 

avlägsen. Och pappa var full. […] Det kändes som ingen av mina 

föräldrar var där, inte ens när de fysiskt faktiskt var där. När 

mamma var borta brukade jag sitta och lukat på hennes nattlinne, 

jag saknade min mamma. Jag var alltid rädd. Rädd för att mina 

föräldrar skulle försvinna[…]rädd, rädd, rädd (Pålsson, 2008, sid 

64). 

  

 

Ett av de barnen som utifrån den vuxnes berättelse tolkades ha utåtagerande, självskadande 

beteende som strategi, beskriver även hur hon använder skrivandet som verktyg för att hantera 

den smärta som uppstår i samband med mammans missbruk. Författaren skildrar hur barnet i 

boken berättar hur hon genom skrivandet kan hålla känslorna i styr genom att hålla dem inom 

sig. På så sätt slipper hon släppa fram dem så mycket, men att detta ändå ger henne ett visst 

utlopp för dem. En annan strategi, som man kan tänkas se det, som barnet tolkas använda sig av 

är försöka synas och höras mycket i skolan och socialt. På så vis får hon den uppmärksamhet hon 

inte får hemma. Barnet beskrivs dock berätta hur hon försökt söka hjälp hos sin mamma genom 

att förklara hur hon mår, men att mamman då inte lyssnat eller tagit till sig alls (Eriksson, 2009). 

  

Jag var helt tom, hade vänt ut och in på mig själv för att försöka 

förklara hur jag kände. Hade släppt lös mitt äckliga hav i magen för 

att än en gång försöka förklara för mamma hur ont det gjorde, att 

havet av känslor gjorde mig illamående, att jag ville att hon skulle 

ta bort det. Men hon hade inte lyssnat (Eriksson, 2009, sid 23). 

 

  

 

En författare skildrar hur det i boken återgivna barnet beskriver hur hennes värld är som byggd 

av lögner. Det enda sättet att klara vardagen är att ljuga, och att hon inte förstår hur det annars 

skulle gå till att finnas till i samhället. Barnet framställs beskriva hur hennes vardag består av 

lögner, då hon hela tiden behöver hitta på anledningar till att hon slutar på olika aktiviteter, att 

hon kommer för sent till skolan, att hon har sår och blåmärken. Det beskrivs också hur barnet i 

boken uttrycker att hennes pappa ljuger om precis allt. Till exempel att han lovar saker och aldrig 

håller dem, som till exempel att fira födelsedagar som utlovat eller sluta dricka alkohol, Hon 
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beskriver också hur detta till sist ledde till att hon förlorade förmågan att se vad som var sanning 

och vad som var lögn. Författaren framställer det som så att barnet till sist tror att alla människor 

ljuger om allt, och även hon börjar alltså ljuga, speciellt i skolan när hon vill fila på sanningen. 

Det beskrivs även hur barnet inte ser vad det ska tjäna till att tala sanning, och speciellt inte att 

tala sanning och berätta om missbruket hemma, och detta eftersom många vet men ändå inte gör 

något (Tafvelin, 1995). 

  

Tio år gammal hade jag förlorat tilltron till människor. Varför 

berätta sanningen egentligen? Eftersom många visste, men ingen 

gjorde något, så var det väl som det skulle (Tafvelin, 1995, sid 21). 

 

  

Vissa av författarna beskriver dock även vad man kan tolka som positiva eller bra strategier, vid 

tolkning av deras berättelser. Dessa författare framställer till exempel hur de i böckerna återgivna 

barnen uttrycker sina känslor i text genom att skriva dagbok. Andra strategier är till exempel att 

prata med en utomstående, exempelvis kurator, gå i stödgrupper. Eller senare i livet exemplevis 

försöka hjälpa andra barn och ungdomar i samma situation som de själva, gå i terapi och 

bearbeta jobbiga händelser och känslor från yngre barndomen (Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; 

Pålsson, 2008,Tafvelin, 1995). 

  

Många av författarna beskriver även i de självbiografiska böckerna, när man tolkar berättelserna, 

hur barnen uppvisar ett antal fysiska symtom som kan vara reaktion till följd av missbruket. 

Vissa av barnen upplever till exempel ständig huvudvärk, magont, samt sömnproblem som 

tidigare tagits upp (Alakoski 2006; Eriksson, 2009; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). 

  

4.5.1 Sammanfattning samt koppling till tidigare forskning 

Vid granskning av de sex narrativen kan man tolka, utifrån de vuxna författarnas berättelser, att 

barnen visar upp ett antal olika beteenden som man kan härleda är helt eller delvis en reaktion på 

förälderns missbruk. Eftersom barnen tycks uppvisa olika strategier för att orka med. Dessa 

strategier är mer uttalade kring när barnen kommer upp i tidiga tonåren (Alakoski, 2006; Dahlin, 

2007; Eriksson, 2009; Linderborg, 2007; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Vissa av författarna 

beskriver hur barnen i böckerna reagerade på föräldrarnas missbruk med destruktiva sätt, som 

exempelvis självskadebeteende eller att söka uppmärksamhet på dåliga/olämpliga sätt (Eriksson, 

2009; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Några av författarna beskriver hur barnen använder sig av 

verklighetsflykt för att hantera tillvaron (Dahlin, 2007; Pålsson, 2008). En annan författare 

framställer hur barnet beskriver hur hennes värld är som byggd av lögner. Hon menar att alla 

ljuger men även att hon själv känner att hon behöver ljuga för att klara sig i vardagen bland 

frågor, och då hon inte vill berätta sanningen (Tafvelin, 1995). Vissa av författarna beskriver 

dock, vid tolkning av deras berättelser, även vad man kan tolka som bra strategier. De framställer 

till exempel hur barnen uttrycker sina känslor i text genom att skriva dagbok, prata med en 
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utomstående, exempelvis kurator, samt gå i stödgrupper och/eller terapi. Eller lite senare i livet 

försöka hjälpa andra barn och ungdomar i samma situation som de själva och på så vis bearbeta 

sina känslor (Dahlin, 2007; Eriksson, 2009; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). Förutom dessa 

strategier för att hantera sina känslor kring föräldrarnas missbruk, kan man vid analys av 

författarnas berättelser tolka att vissa av barnen även uppvisar upprepade fysiska symtom så som 

huvudvärk eller magont. Vilket kan återges som en reaktion på förälderns missbruk (Alakoski 

2006; Eriksson, 2009; Pålsson, 2008; Tafvelin, 1995). 

 

Att barnen, som av de vuxna författarna återgivits i de självbiografiska böckerna, tycks ha en 

stark reaktion på föräldrarnas missbruk kan man tolka vara tydlig om man granskar ovanstående 

text. Tidigare forskning visar på att barn som växer upp med missbrukande föräldrar löper stor 

risk att få en försämrad psykisk hälsa. Barnets samspel med föräldern och den anknytning som 

skapas är det som tros ha störst betydelse för barnens psykiska hälsa (Stiftelsen Allmänna 

Barnahuset, 2007). Det som de i böckerna återgivna barnen/de unga vuxna uppvisar, kan man 

tolka utifrån de vuxnas berättelser, genom dessa beteenden, att deras psykiska hälsa inte är 

särskilt god. Barnen i böckerna uttrycker även att de mår mycket dåligt av föräldrarnas missbruk. 

Således skulle man alltså kunna tolka att barnens uppväxt, i de vuxnas berättelser, har resulterat i 

mycket dåligt mående som barn och som unga vuxna.  

 

4.5.2 Reflektioner kring anknytning 

Även kring dessa resultat kan man lyfta frågan om anknytning. Anknytningsteorin visar att barn 

under anknytningsprocessen använder sig av olika försvarsstrategier, ifall det skulle vara så att 

barnet inte får en trygg anknytning med en förälder, som tillgodoser hennes behov och ger henne 

trygghet. De otrygga anknytningarna är således de som kan visa sig i exempel av sådana här 

strategier. Dessa barn, som har skapat någon av de otrygga anknytningarna, använder sig av de 

så kallade försvarsstrategierna för att försöka hantera de känslomässiga bristerna som finns i 

omsorgen (Ainsworth i Havnesköld et al, 2009). Det man kan utläsa från de vuxnas berättelser i 

de självbiografiska böckerna, är som sagt att dessa barns beteenden kan tolkas som strategier, 

och många av barnen benämner även beteendena som just strategier. Hypotetiskt sett skulle man 

kunna spekulera kring att dessa strategier, som barnen/de unga vuxna i böckerna använder sig av, 

även här är sådana försvarsstrategier som barnen har använt sig av ända sedan de var spädbarn. 

Reflekterar man vidare skulle man således kunna tänka att dessa strategierna endast ändrar sig 

beroende av barnets ålder. Hur försvarsstrategierna yttrar sig kan då dels bero på barnets 

personlighet, dels bero på erfarenheter och tidigare skapat anknytningsmönster, om man 

hypotetiskt spekulerar kring resultaten.  
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5.  DISKUSSION 
  

I denna del presenteras först det avsnitt som behandlar diskussion av metodval. Därefter 

presenteras en konkret sammanfattande slutsats som förankras i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Slutligen återfinns praktiska implikationer för tillämpning eller vidare 

forskning. 

  

  

5.1 Diskussion av metodval 

  

Denna del kommer att diskutera den valda metodens lämplighet, utifrån aspekter som 

tillförlitlighet, för- och nackdelar samt jämförande diskussion av andra metoder. 

  

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att syftet med kvalitativ innehållsanalys av 

självbiografiska böcker är att komma så nära verkligheten som möjligt. Enligt Dahlborg-

Lyckhage (2006) skapas en bild av hur livsvärlden är upplevd av personen själv, när man i en 

studie utgår från självbiografiska böcker baserad på egna erfarenheter. Således får man lätt att 

sätta sig in i dessa människors upplevelser. Kvalitativa innehållsanalyser fokuserar alltså på 

originaltexter och det som författaren själv sagt i dessa. Därav kändes metoden lämplig för 

uppsatsens syfte, då detta är att undersöka hur självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa 

upp med missbrukande föräldrar. Tolkat utifrån de vuxna författarnas berättelser, med fokus på 

att försöka förstå hur barnet utifrån berättelserna upplevt sin uppväxt, barnets psykiska och 

fysiska mående, dess beteende. Respektive beskrivning av barnets relationer till andra, samt 

vidare att försöka förstå hur anknytningen mellan barn och förälder kan tänkas påverkas. Fokus 

har under hela uppsatsprocessen varit vad författaren, det vuxna barnet, själv berättar i böckerna 

gällande upplevelser och hur hon uttrycker sig angående barnets känslor.  Medan hur andra har 

tyckts reagera eller vad barnet uttrycks tro att andra upplever, har exkluderats från materialet. 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att man genom att konsekvent hålla sig till 

denna avgränsning uppsatsen igenom, så kan man tänka att det framkomna resultatet har en 

giltighet så nära sanningen som det är möjligt. Angående resultatets tillförlitlighet kan detta 

anses styrkt i och med att de båda uppsatsförfattarna var delaktiga i läsning av materialet samt att 

det analyserades av två personer och således två personers synsätt. I motsats till att endast en 

hade gjort detta. Författarna kompletterade varandra genom att först separat välja ut 

meningsenheterna och därefter jämföra och diskutera, för att slutligen välja meningsenheter 

frambringade av båda. Textmaterialet uppfattades på likartade sätt av båda författarna, gällande 

innebörd och innehåll, och således kan resultatet anses ha ytterligare tillförlitlighet. Författarna 

använde sig sedan av samma systematiska tillvägagångssätt vid analysprocessen, att kodning och 

kondensering värderades på nytt allteftersom processen fortgick. Därigenom ökas resultatets 
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tillförlitlighet än mer. För att minimera risken för feltolkningar jämfördes den ursprungliga 

texten med kondenseringen upprepade gånger. Detta leder även till att det urspungliga 

sammanhanget i texten bibehålls. Teman skapades sedan genom fritt tänkande, och att dessa 

därefter diskuterades samt omformades till kategorier och subkategorier, som allteftersom 

omplacerades och omvärderades kontinuerligt, visar på att förhållningssättet varit kritiskt samt 

format av materialreflektioner. Det är även tydligt beskrivet hur metod och dataanalysen gått till, 

vilket stärker uppsatsens tillförlitlighet ytterligare. Det sedan tydliga redovisandet av resultatet 

där citat vävts in för att förtydliga och göra det mer levande, leder även till att läsaren ges 

möjlighet att göra egna bedömningar och tolkningar av resultatets giltighet. En annan viktig del i 

datainsamling och analysprocessen är som tidigare nämnt uppsatsförfattarnas förförståelse 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). En viss förförståelse har skapats utifrån kännedom om 

tidigare forskning och teorier, vilket gör att författarna påbörjade datainsamling och analys med 

viss grad av förförståelse. Detta kan ha påverkat författarnas varseblivning vid läsning av 

textmaterialet. Eftersom författarna är medvetna om hur detta kan påverka materialets tolkning, 

kan man anse att det öppna sinnet ändå varit så stort som möjligt vid datainsamling och analys. 

Dessutom har författarna inga egna erfarenheter av att växa upp med missbrukande föräldrar så 

deras förförståelse är endast baserad på ofrånkomliga uppfattningar i form av fördomar, samt 

fakta som studerades till uppsatsens bakgrund och inledning. Således menar Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) att författarna kan gå in i arbetet med ett förhållandevis objektivt 

synsätt och ett öppet sinne. 

  

De sex böckerna som analyserades var alla självbiografier. Eftersom självbiografier innebär att 

författaren själv valt vilka känslor, tankar och situationer som ska beskrivas, kan man tänka att 

det är dessa upplevelser som torde framkomma och ge en bild som återspeglar verkligheten. 

Dock kan författaren ha glömt händelser och förträngt känslor. Dessutom kan upplevelser ha 

efterkonstruerats; eftersom narrativen handlar om barndomen men är återgivna först när barnen 

är vuxna. Det finns således ingen garanti att det som beskrivs i böckerna är en 

överrensstämmande återgivelse av vad som verkligen hände i det upplevda ögonblicket. Exakt 

hur barnen tänkte och kände eller hur föräldrarna agerade. Ett bättre alternativ hade således varit 

att göra en innehållsanalys av dagböcker eller polisförhör, då man skulle skådat text angiven i 

samma tid som händelsen ägde rum och därav undvika efterkonstruktioner (Dahlborg-Lyckhage, 

2006). Dock fanns inga självbiografier baserade på dagböcker eller förhör tillgängliga, då de 

fåtal som fanns inte stämde överens med uppsatsens kriterier. 

  

Ser man till andra metoder jämfört med den valda, kan flera aspekter diskuteras. Intervju är en 

metod som hade kunnat användas för att få fram de vuxna barnens upplevelser om tankar, 

känslor och beteenden till följd av att växa upp i ett hem där en eller båda föräldrarna lider av 

missbruksproblematik. Vid denna metod hade följdfrågor kunnat ställas vid oklarheter samt om 

man velat veta mer om något som inte framgått. Möjligheten att läsa av kroppsspråk hos den 

intervjuade hade även funnits. Detta hade kunnat leda till mer detaljerade eller omfattande 

beskrivningar. Ahlberg (2004) menar dock att en nackdel med intervjuer är att de kan leda till 
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styrning av vad det vuxna barnet berättar. Att använda sig av ett kvantitativt tillvägagångssätt, 

med till exempel enkäter, känns enligt uppsatsförfattarna inte fullt lika fördelaktigt då det 

troligen inte skulle fånga känslan hos målgruppen av det eventuella stigma som kan finnas, på ett 

sådant sätt som kvalitativa metoder kan göra. Frågorna i enkäten kan även vinkla de svar 

respondenterna ger. Med tanke på att uppsatsens syfte är att undersöka hur självbiografiska 

böcker avbildar hur det är att växa upp med missbrukande föräldrar, tolkat utifrån de vuxna 

författarnas berättelser. Vilket således möjligtvis kan ge en förståelse för upplevelser, tankar och 

känslor som den vuxne kan ha haft som barn, kan man tänka att det blir svårt att redogöra kring 

detta i enkätsvar då enkäten skulle bli mycket stor samt krävande. Det skulle kanske inte ge en 

särskilt målande bild ändå, och troligen inte en så uttömmande heller då det för detta skulle 

krävas en mycket omfattande enkät. I självbiografiska böcker väljer det vuxna barnet själv vad 

hon vill berätta, vad hennes mest påtagliga upplevelser, tankar och känslor är eller uttrycks ha 

varit. Innehållet är också förutsättningslöst eftersom det då är hon själv som styr vad hon vill 

dela med sig av (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Med anledning av detta anser vi därför att kvalitativ 

innehållsanalys av självbiografier baserade på de vuxna barnens berättelser, som således torde 

återge deras egna erfarenheter, tankar och känslor, vara den mest lämpade metoden.  

  

Ett av uppsatsens urvalskriterier var att böckerna skulle ha svenska som originalspråk. Dels för 

att undvika egna tolkningar som kan komma vid översättning av böcker, och dels då man valt att 

inkludera personer med svenskt ursprung för att inte dra in påverkan av andra kulturer. Detta kan 

man se som både en styrka och en svaghet. Resultatet skulle kunna blivit annorlunda om man 

även inkluderat personer från andra länder eller kulturer.  

 

De sex böcker som granskades och användes i uppsatsens analys var alla mycket omfattande i 

mängd textmaterial. En av böckerna var som en längre novell men resterande fem var att likna 

med skönlitterära böcker i textomfång. Således upplevdes mängden litteratur som tillräcklig för 

uppsatsens problemområde. Dock medförde det omfattande textmaterialet att det krävdes mycket 

noggrann datahantering för att minimera risken att det skulle förekomma bortfall, men trots detta 

förekommer denna risk (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Fem av böckerna som 

användes är skrivna på 2000-talet medan den sjätte är skriven 1995. Materialet anses ändå som 

aktuellt då det är känslor och upplevelser som skildras, och dessa torde inte ändras till allt för 

stor grad med åren. En svaghet är dock att det endast är kvinnor som representeras i uppsatsen. 

Då även män troligen tenderar att växa upp med missbrukande föräldrar i lika stor grad, saknas 

alltså resultat kring tolkande av deras upplevelser. Detta minskar resultatens generaliserbarhet. 

Ytterligare aspekter att betänka är att uppsatsen endast sett till de vuxna barn som valt att skriva 

en bok om sina upplevelser. Om just dessa individer är de som mår eller mått exempelvis som 

bäst eller sämst, går inte att avgöra och således har inte studien kunnat belysa hela målgruppen. 

Dock kan resultatet anses överförbart till viss del, då det ändå visar på stora likheter hos de i 

böckerna återgivna barnen emellan, utifrån tolkning av de självbiografiska berättelserna. 
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Författarna till uppsatsen anser följaktligen att genom ett öppet synsätt och ständig diskussion 

och reflektion, ha frambringat ett resultat som är tillförlitligt, giltigt och till viss del överförbart. 

 

  

5.2 Sammanfattande slutsatser med utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar 

  

Uppsatsens syfte var att reda på hur självbiografiska böcker avbildar hur det är att växa upp med 

missbrukande föräldrar. Fokus ligger på hur barnet beskriver sitt psykiska, fysiska mående och 

sitt beteende. Hur barnet beskriver sina relationer till andra, respektive hur anknytningen mellan 

barn och förälder eventuellt beskrivs relaterat till att växa upp med missbrukande föräldrar. 

  

Frågeställningarna som ställdes var hur författare till självbiografiska böcker avbildar hur det är 

att växa upp med missbrukande föräldrar inom områdena: Barnets välbefinnande och känslor, 

barnets beteende. Respektive hur författaren eventuellt avbildar anknytningen mellan förälder 

och barn, och barnets relationer till andra. 

  

Utifrån vår analys kan vi besvara frågeställningarna enligt följande: 

I självbiografierna skrivna av de nu vuxna barnen till missbrukare beskrivs det ofta att barnen 

känner känslor av skuld och skam. Ofta uttrycker de också en lägre framtidstro. De innehåller 

beskrivningar av fysiska symtom som exempelvis sömnsvårigheter. Det beskrivs också i 

narrativen att barnens primära behov så som hygien, mat med mera åsidosätts till följd av 

förälderns missbruk. De återfinns även beskrivningar av hur barnen ofta tar ett betydligt större 

ansvar än andra barn i samma ålder, och hur de tenderar att sätta sina egna behov åt sidan till 

förmån för förälderns behov. Det beskrivs också hur barnen ägnar sig åt en del destruktiva 

beteenden, så som att själva missbruka droger eller alkohol. Böckerna innehåller även 

beskrivningar om hur barnets relationer till andra ser ut, och eventuellt påverkas av förälderns 

missbruk, till exempel beskrivs det att barnen undviker att ta hem kompisar. 

  

 

Enligt beskrivningar i narrativen och vår tolkning av dessa, så kan man lyfta frågan om 

anknytning och reflektera kring att anknytningen mellan förälder och barn kan tänkas influeras 

till följd av missbruket. Detta genom analys som tycks visa på att det verkar som flera av barnen, 

enligt vår tolkning utifrån innehållsanalysen, skulle kunna ha utvecklat en otrygg eller 

desorganiserad anknytning, om man spekulerar hypotetiskt kring frågan. Denna presumtiva 

slutsats bygger främst på att barnen övervägande verkar ha negativa erfarenheter gällande hur 

föräldrarna tillgodosett deras behov av omvårdnad och tillgänglighet, enligt tolkning av 

beskrivningar i berättelserna. 
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 5.3 Praktiska implikationer för tillämpning eller framtida forskning 

  

Denna uppsats har skildrat den bild självbiografiska böcker ger av att växa upp med en eller två 

missbrukande förälder. Beskrivningar i narrativen av barnen ger uttryck för olika känslor som 

skuld och skam, och beskriver ofta hur deras relationer och mående influeras av förälderns 

missbruk. I uppsatsens bakgrund nämns att det finns lagar, paragrafer och liknande som bland 

annat reglerar barns uppväxtvillkor, som till exempel FN:s barnkonvention, lagen om 

Anmälningsskyldigheten och förbudet mot barnmisshandel vi har i Sverige. Trots dessa lagar 

finns det 200 000 barn i Sverige som lever med en missbrukande förälder. Till följd av detta 

efterlevs i många fall inte dessa viktiga lagar och bestämmelser. Därför anser vi att det är av stor 

vikt att ha en förståelse för dessa barns upplevelser, tankar, känslor och hur de kan påverkas till 

följd av förälderns missbruk. Inte minst i det praktiska sociala arbetet och i yrkesrollen som 

socionom. Vi vill därför med denna uppsats därför försöka bidra med en kunskapskälla för att 

kunna förstå barnets situation bättre, med förhoppning att då kunna hjälpa denne på ett 

skickligare sätt. 

  

För framtida forskning kan uppsatsen ligga till grund på så sätt att dess resultat kan ge en viss 

inblick i hur det kan vara att växa upp med en missbrukande förälder,enligt självbiografiska 

berättelser av nu vuxna barn. Vad en uppväxt med en missbrukande förälder kan innebära, och 

en inblick i de nu vuxna barnens beskrivningar av hur barnen i narrativen påverkats, bl.a. 

känslomässigt. Ytterligare studier skulle kunna visa på än starkare resultat, genom att exempelvis 

innefatta fler narrativer, samt innefatta andra metoder som exempelvis söka upp nu vuxna barn 

som växt upp med en eller två föräldrar som har ett missbruk, för intervjuer. 

  

Vidare forskning, som av uppsatsförfattarna känns relevant och intressant, är hur man kan hjälpa 

barnen att kunna må bättre och hantera eventuella konsekvenser av förälderns missbruk, både 

under barndomen men också senare i livet. Det vore bland annat intressant att undersöka hur 

effektiva olika terapimetoder är för barn som upplevt negativa konsekvenser av en uppväxt med 

föräldrar som har ett missbruk, och vill ha hjälp att hantera detta. Ytterligare aspekter som den 

framtida forskningen skulle kunna beröra är huruvida barnen påverkats längre upp i vuxenlivet, 

till exempel om deras egen föräldrafunktion påverkas. Det uppsatsförfattarna skulle förbättra om 

undersökningen skulle göras igen är dels att inkludera fler eller bredare psykologiska teorier. 

Detta för att kunna befästa resultaten på ett djupare plan vid analysen och således komma fram 

till mer ingående resultat, och dels att även fokusera på det vuxna barnet i nutid. Dock skulle det 

troligen blivit allt för stort för uppsatsens omfång, och således poängteras än mer att framtida 

forskning är att rekommendera för att få fram även dessa aspekter. 
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 Författarnas bidrag 

Författarna har på ett likvärdigt sätt, ca 50% vardera, bidragit till samtliga avsnitt. 
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BILAGOR: 
  

Bilaga 1. Presentation av studiens böcker 

  

SVINALÄNGORNA- Susanna Alakoski, 2006 

Leena växer upp med sina finska föräldrar som invandrat till Sverige. Hon har också två yngre 

bröder.  Båda föräldrarna missbrukar alkohol. De har ett så kallat periodmissbruk. När de är inne 

i en period är det rena misären hemma. Pappan misshandlar mamman och även Leena ibland. De 

är en väldigt ”alkoholtolerant kultur” de växer upp i, de flesta föräldrar som Leenas föräldrar 

umgås med missbrukar även de alkohol. 

  

  

Skammens boning: - Johanna Dahlin, 2007 

Johanna växer upp som ensambarn där hennes pappa lider av alkoholmissbruk och hennes 

mamma har mycket stort fokus på pappan och att ingenting ska synas utanför familjen. Johanna 

beskriver sin pappa som den bästa i världen, förutom när han dricker då men hon älskar honom 

ändå. Hennes uppväxt karaktäriseras av att hon tar mycket stort ansvar för att hjälpa sin mamma, 

försöka förhindra sin pappa att dricka, och hon åsidosätter sina egna behov och försöker istället 

tillgodose föräldrarnas. I boken får man följa Johanna genom hennes uppväxt och en lång bit in i 

hennes vuxna liv. 

  

  

VI HAR JU HEMLIGHETER I DEN HÄR FAMILJEN- Therése Eriksson, 2009 

Therése växer upp med mamma, pappa och en äldre bror i en svensk villaförort. Hon upplever att 

hon har en relativt idyllisk barndom tills hon är elva år, då hon förstår att mamman är alkoholist.  

Efter denna tidpunkt blir mammans missbruk allt värre. I boken får man följa Therese från litet 

barn tills ung vuxen ålder, hennes relationer och hur mammans missbruk påverkar henne. 

  

  

MIG ÄGER INGEN- Åsa Linderborg, 2008 

Åsas föräldrar skiljer sig när hon är liten, pappan som har ett alkoholmissbruk får 

huvudvårdnand av Åsa efter skilsmässan. I boken berörs främst Åsas uppväxt från litet barn till 

vuxen ålder och hennes upplevelser av hur det är växa upp med en pappa som missbrukar 

alkohol. 

  

  

 

VINGKLIPPT ÄNGEL – Berny Pålsson, 2008 

Berny och hennes fem syskon växer upp med en pappa som missbrukar alkohol och med en 

mamma som lider av depression.  Hon har en oerhört trasslig uppväxt och hennes psykiska 
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mående är dåligt, hon får flera psykiska diagnoser som manodepressivitet, ångest, psykoser, hon 

har självskadebeteende och begår flera suicidförsök. 

 

 

 

Ska jag våga berätta: - Maria Tavfelin, 1995 

Maria växer upp med sin lillebror och sin storebror, och båda deras föräldrar lider av 

alkoholmissbruk. Hon berättar att till en början av hennes uppväxt hade föräldrarna nyktra 

perioder ibland, men att de dessa senare uteblev helt. Maria och hennes bröder tar mycket ansvar 

för hemmets sysslor och sina grundläggande behov, samtidigt som hon beskriver sig ta ansvar 

för föräldrarnas mående, försöka få dem att sluta dricka, samt vara behjälplig på alla vis hos kan. 

Maria uppvisar hur hon sätter sina egna behov åt sidan, uppmärksammar dem knappt, och 

fokuserar på att hjälpa föräldrarna. Boken skildrar Marias uppväxt och liv fram till vuxen ålder. 
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Bilaga 2 – Deklareringsintyg 
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