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Abstrakt 

Syftet med det här examensarbetet var att få en bättre inblick i hur unga vuxna/vuxna 
har påverkats av att växa upp i en familj som medberoende. Fanns det problem som 
levde med dem nu i det vuxna livet och hur handskas man med de problemen i så fall, 
gick det så långt att de någon gång bröt kontakten med sin förälder, fick de stöd från 
någon under sin uppväxt och vad var deras största prioriteringar nu i vuxen ålder.  
 

Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervjustudie för att ta del av 
personliga upplevelser och erfarenheter, kunna se deltagaren i ögonen och tolka 
eventuella känslor och uttryck. Sen analyserade jag med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys. Informanterna bestod av tre kvinnor och två män, de krav jag hade var 
att de skulle ha vuxit upp med alkoholberoende förälder/föräldrar och att de skulle ha lite 
varierande uppväxt med en gemensam faktor, medberoende. Som teoretisk 
utgångspunkt använde jag mig av Erikssons (1994) teori, lidande.  
 
I resultaten framkom många likadana upplevelser och känslor trots varierande bakgrund. 
Det som de flesta hade gemensamt var tillitsproblem, ilska och oro. Nu i vuxen ålder 
prioriterade alla ärlighet och ett tryggt nätverk runtomkring sig. Samtidigt som det fanns 
en bakomliggande rädsla för att bli övergiven. En slutsats som kan dras utifrån studien är 
mera stöd i vardagen för barn och unga som växer upp bland alkoholberoende föräldrar, 
stöd från anhöriga, skola och verksamheter, eftersom det i vuxen ålder annars kan leda 
till väldigt svåra problem i vardagen och i nära relationer.  
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Abstract 

The aim of this thesis was to get a better insight into how young adults/adults have been 
affected by growing up in a family as co-dependent. Are there problems living with them 
now in adult life and how to deal with the problems in that case, did it go so far that they 
at some point broke contact with their parent, did they get support from someone during 
their upbringing and what was important to them now as an adult.  
 

I chose to use a semi-structured interview study to take part of personal experiences, be 
able to look the participant in the eye and interpret any feelings and expressions. Then I 
analyzed using a qualitative content analysis. The informants consisted of three women 
and two men, the requirements I had were that they would have grown up with alcohol 
dependent parent/ parents and that they would have a little varying upbringing with a 
commonfactor, co-dependence. As a theoretical starting point, I used Eriksson's (1994) 
theory, suffering.  
 
The results revealed many similar experiences and feelings despite varying backgrounds. 
What most people had in common were trust problems, anger and anxiety. Now in 
adulthood, everyone prioritized honesty and a secure network around them. While there 
was an underlying fear of being abandoned. One conclusion that can be drawn from the 
study is more support in everyday life for children and young people who grow up among 
alcohol dependent parents, support from relatives, school and activities, because 
otherwise in adulthood it can lead to very difficult problems in everyday life and in close 
relationships. 
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1 Inledning 

Enligt Vasabladet, (2020) så visar statistik att var femte barn i en skolklass lever 

som medberoende. Ninni-verksamhetens utveckling skedde våren 2020, det har 

gjort att flera av de bortglömda barnen har sökt hjälp av Ninni-verksamheten. Under 

det senaste halvåret har det kommit sexton nya barn till verksamheten, jämför man 

med tidigare år så har det varit bara fyra barn. Distansundervisningen som 

påbörjades i våras gjorde att flera medberoende identifierades. Orsaken till det var 

att skoluppgifter lämnades till sidan eller var halvfärdiga, eftersom de inte hade 

något stöd hemifrån. I dagsläget får Ninni-barnen delta gratis i stödgrupper, 

aktiviteter och läger. Det krävs inte ett invecklat terapeutiskt samtal för att hjälpa 

dessa barn, utan det räcker med att se dem. Verksamheten ska göras mer synlig 

så att människor vet vart man kan vända sig ifall de misstänker att det finns barn i 

deras omgivning som far illa, allt som krävs för att synliggöra verksamheten är vanlig 

medmänsklighet. Bidrag från stiftelsen har gjort att verksamheten kan 

vidareutvecklas i form av fortbildningar och att synliggöra verksamheten mera för 

att hitta och se de bortglömda barnen.  

 

Innan år 2007 ökade alkoholkonsumtionen i Finland drastiskt, enligt THL, (2018) så 

var det 12,7 liter alkohol för varje invånare i över 15 år. Sen dess så har 

alkoholkonsumtionen sjunkit med cirka en femtedel. Trots detta så finns det ännu 

ungefär 560 000 finländare som dricker så pass mycket att det utför en hälsorisk i 

deras liv. Riskkonsumtion innebär att man dricker över en viss mängd alkohol per 

vecka i berusningssyfte, vilket är vanligt förekommande och utgör cirka 78% av all 

alkohol som dricks.  

 

Den förändring som har skett är att andelen män och kvinnor som dricker varje 

vecka har minskat, andelen nyktra män har ökat med 2% och andelen nyktra 

kvinnor har ökat med 5%. Dessutom har alkoholkonsumtionen minskat bland både 

ungdomar och pensionärer. Trots detta så ökar skador till följd av alkohol, under 29 

år så har andelen dödsfall beroende på alkoholrelaterade sjukdomar ökat med 37%. 

Enligt en undersökning så är det mest vanligt att finländare konsumerar sin alkohol 

i hemmamiljö tillsammans med sin partner (THL, 2018).  
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Barn som växer upp i en missbrukarfamilj har större risk för att själv falla i ett 

missbruk. Det är ingen som säger att fallet är så att de kommer att bli missbrukare, 

men det finns en större risk för att det kan bli så. Ifall båda föräldrarna är missbrukare 

så ökar chansen med dubbelt. Oftast så är det så att endera börjar barnen dricka 

för mycket i vuxen ålder eller så dricker de inte alls. Familjemedlemmarna hanterar 

situationen på olika sätt, vilket leder till att det kan utvecklas missbruk hos vissa och 

medberoende hos andra. Ett alkoholberoende och en medberoende bildar en ond 

cirkel. Den alkoholberoende lever i en illusion om att hen kan fly familjens smärta 

genom alkohol, medan den medberoende lever i en illusion om att hen kan avlägsna 

smärtan genom att försöka få den alkoholberoende att bryta sitt mönster (Nakken, 

1996).   

 

Genom att läsa och försöka förstå texten ovan så inser man hur allvarligt problem 

alkohol är runt om i hela världen, det är både en hälsorisk som leder till många 

dödsfall och skador per år, men också ett familjeproblem. Statistiken säger att 

alkoholkonsumtionen har minskat, dock vet man inte ett exakt antal på hur mycket 

eftersom det förekommer en hel del mörkerantal. Det är en av många 

nackdelar med alkoholberoende, många familjer är utsatta, inte alla väljer 

att erkänna sitt beroende och söka hjälp, vilket leder till att flera barn runt om i 

världen utvecklar ett medberoende som kommer att följa med dem och forma dem 

resten av livet, det går vi mera in på senare i arbetet.  

 

Orsaken varför jag valde att skriva om medberoende är främst för att ämnet 

intresserar mig eftersom jag själv är medberoende. Det finns frågor som jag har 

obesvarade och som jag gärna vill ha svar på. Bland annat hur och varför ett 

beroende uppstår, hur mycket formas vi och utvecklas av vår uppväxt, varför vi 

känner och agerar som vi gör. Jag vill gärna veta hur andra personer som upplevt 

alkoholberoende inom familjen har påverkats och hur de har hanterat/hanterar 

situationen.  

 

I mitt examensarbete kommer jag att använda mig av en kvalitativ intervjustudie för 

att få dela andra personers åsikter, tankar och erfarenheter. Syftet är att få en bättre 

inblick och förståelse i hur de som är medberoende påverkats av att växa upp bland 

alkoholberoende föräldrar, hur de ser tillbaka på sin uppväxt och vad som är viktigt 
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för dem i det vuxna livet. Samt hur man kan främja den psykiska hälsan hos 

medberoende.  

2 Bakgrund 

I det här kapitlet har jag skrivit om alkoholberoende, vad det är och vad det innebär, 

när varningsklockorna bör börja ringa och skillnaden mellan ett missbruk och ett 

beroende. Senare i kapitlet får ni läsa om medberoende och hur det är att leva med 

alkoholberoende föräldrar. Det påverkar var och en individuellt eftersom vi är egna 

individer som tacklar saker på eget sätt, det är dock viktigt att ta upp vad ett 

medberoende innebär, hur barnen påverkas och vilka konsekvenser det kan föra 

med sig i vuxen ålder.  

2.1 Fakta om alkoholanvändning 

Enligt WHO, (2016) så är intag av alkohol väldigt vanligt, det förekommer ofta i 

sociala sammanhang, vilket har lett till att det är lätt att förbise eller missbedöma de 

sociala- och hälsoskadorna som det medför eller bidragit till att dricka. Alkohol leder 

till över 3 millioner dödsfall per år runt om i världen och 10% av alla dödsfall 

bland 15-49 åringar beror på alkohol. Människor som är mera utsatta har högre 

andel alkoholrelaterad död och mera sjukhusvistelser.  

  

Alkohol påverkar det centrala nervsystemet och har många skadliga effekter på 

människokroppen och det sociala beteendet. Orsaken till många olika cancertyper 

beror på alkoholkonsumtion. Olagligt producerade alkoholprodukter ökar 

hälsoriskerna mer än vanligt. Det är en folkhälsoprioritet att försöka minska på intag 

av alkohol hos befolkningen med tanke på dess risker. WHO har flera viktiga kriterier 

som följs för att minska på alkoholkonsumtionen världen över. Bland annat att höja 

skatterna på alkoholhaltiga drycker, att förbjuda alkoholrelaterade reklamer och att 

minska risken för återfall hos personer med alkoholproblem. Man bör även särskilt 

uppmärksamma personer som är utsatta för skadlig användning av alkohol, som 

t.ex. barn och ungdomar, gravida och ammande kvinnor och människor med svåra 

ekonomiska problem (WHO, 2016).  
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2.2 Vad är ett alkoholberoende 

Ett beroende definieras genom tre element, medicinska, sociala och 

psykologiska. För att kunna förstå ett beroende så bör man kunna skilja på 

missbruk och beroende. Personer som dricker sig fulla flera gånger i veckan under 

en period i livet så missbrukar alkohol, men de kanske inte hinner utveckla 

ett beroende. Ifall missbruket av alkoholen fortsätter under en längre tid 

i personens liv så är chansen stor att han eller hon utvecklar ett 

beroende (Agerberg, 2004).  

 

De personer som druckit intensivt under en längre tid så utvecklar oftast 

abstinenssymtom ifall de är tvungna att vara nyktra. Följderna av 

abstinenssymtom är oftast illamående och negativa känslotillstånd, vilket kan bidra 

till att personen bara börjar dricka mera för att undvika dessa känslor. Vid långvarigt 

alkoholmissbruk så uppkommer både psykiska och fysiska 

symtom (Folkhälsoinstitutet, 2006).  

 

Alkoholberoende och stor alkoholkonsumtion är en av de främsta orsakerna varför 

människor behöver levertransplantation. Sjukdomen kan förorsaka mycket skador i 

våra kroppar, toleransen för alkohol ökar, vilket i sin tur leder till att man behöver 

mera för att känna sig berusad. Då man utreder ett alkoholberoende så har 

alkoholmängden stigit med cirka 50% för att man ska känna samma rus som man 

gjorde under den första tiden då man drack (Beresford, 2007).  

 

När man ställer en beroende diagnos inom sjukvården så använder man sig av ICD-

systemet. Det finns sex kriterier var av tre bör vara uppfyllda för att man ska kunna 

diagnostiseras. Kriterierna är stark längtan efter drogen, personen har svårigheter 

att kontrollera konsumtionen, personer fortsätter ta drogen trots dess skadliga 

effekt, prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser, ökad 

tolerans och fysiska abstinenssymtom (Pixnekliniken, u.å).  

 

Det finns många tecken på ett alkoholberoende. Personen vänjer kroppen och tål 

mera alkohol, dricker ofta och känner att han eller hon dagligen vill bli full. 

Abstinensbesvär kan uppstå vid tillnyktring och personen försöker sluta dricka men 

lyckas inte. Intag av alkohol påverkar dagliga aktiviteter negativt, som skola eller 

jobb, minnesluckor uppstår och personen fortsätter dricka trots att han eller hon mår 
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dåligt. Att berätta till andra om problemet är inte ett alternativ och personen ser till 

att det alltid finns en anledning att dricka. Det förekommer även att han eller hon 

dricker i smyg och omgivningen börjar kommentera alkoholintaget (Pixnekliniken, 

u.å). 

 

Den som är alkoholberoende börjar snart märka av sitt beroende. Han eller hon 

lägger märke till att det dricks mer än planerat och vid olämpliga tidpunkter, han eller 

hon dricker i sin ensamhet och oftast flera dagar efter varandra, personen försöker 

sluta men klarar det inte, det händer sig att den som är beroende dricker sig full och 

somnar. Sömnstörningar uppstår, abstinenssymtom som skakningar, svettningar, 

oro, ångest, stresskänsla och behov av en återställare. De negativa följderna kan 

vara att personen gör bort sig framför andra då han eller hon är full. Olycksfall eller 

sjukdomar kan uppstå till följd av berusning, även gräl med vänner eller anhöriga 

och rattfylleri förekommer (Pixnekliniken, u.å).  

 

De flesta personer dricker för att de känner att det har en avslappnande effekt, de 

släpper stressen och alla påfrestningar från vardagen. Det här blir en ond cirkeln, 

man känner press från arbetslivet och att man inte kan stå upp för alla krav som 

livet sätter, vissa får sömnsvårigheter och tänker att det underlättar ifall man 

dricker. En del personer känner även att de behöver dricka för att skapa nya 

kontakter, de känner sig tryggare i sig själv med lite alkohol i kroppen. Blygheten 

försvinner och man vågar socialisera sig mera (Björkqvist & Eriksson, 1990). 

  

Alkoholberoende är genetiskt, det ökar risken med 50%. Vissa personer med 

psykiska och sociala störningar har ökad risk för ett alkoholberoende. Ett beroende 

kan uppstå vid vilken tidpunkt som helst i ditt liv, vare sig ålder. Enligt studier så är 

alkoholberoende vanligare hos män än hos kvinnor (THL, 2015).  

2.2.1 Förlust av kontroll 

Förlust av kontroll innebär att man mister kontrollen över sitt drickande. Man dricker 

mera och längre än man tänkt sig, man klarar inte av att sluta då man har tänkt 

sluta och det leder till att personen känner sig misslyckad. Jobbet och fysiska 

aktiviteter blir lidande. Man fortsätter att dricka trots att man vet att man utsätter sig 

själv och andra för både fysisk och psykisk skada. Alkoholen har orsakat skador på 
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hjärnan som gör att det är svårt att motstå eller inte få ett återfall. Det här innebär 

att alkoholen har tagit kontrollen över personens liv (Agerberg, 2004).  

  

De som är alkoholberoende kan inte skilja på ifall de dricker för lite eller för mycket, 

de känner istället oftast att de tappar kontrollen över sitt drickande. Det innebär 

alltså att ifall man väljer att inte dricka så har man kontroll, men ifall man dricker så 

har man mist kontrollen. Det här startar en konflikt inom personen, hen vill dricka 

men samtidigt inte. Alkoholberoende är en sjukdom, det förklarar beteenden som 

kanske annars skulle ses som felaktiga till icke-frivilliga. Vid ett missbruk så är det 

inte längre personen som dricker som agerar, utan det är missbruket som agerar åt 

personen (Järvinen, 2013).  

2.2.2 Missbrukaren och Jaget 

De som blir beroende av en substans eller ett ämne utvecklar en 

missbrukarpersonlighet. Den personligheten som utvecklas hos personen tar oftast 

övertaget och den som är beroende bör vara medveten om att den får leva med den 

missbrukandepersonligheten vid sin sida resten av livet. De som vuxit upp bland 

alkoholberoende har fått se familjemedlemmar och sig själv behandlas som objekt 

istället för människor, eftersom det är en del av personlighetsförändringen hos den 

beroende (Nakken, 1996).   

 

Förändringen i personligheten hos en beroende utvecklas genom att gång på gång 

ge upp sig själv och tillåta berusningen ta över, till sist har 

missbrukandepersonligheten tagit makten från den som är beroende. Eftersom 

personlighetsförändringen oftast kommer smygande under en lång tid så blir även 

beroendet värre på vägen. Under processen så börjar den beroende känna en 

större känsla av emotionell rastlöshet, oftast uppstår även skam. All den skam som 

den beroende känner leder till förlust av självrespekt, personen börjar se ner på sig 

själv, ser sig själv som en dålig människa med dålig självbild, personen mister sin 

självdisciplin och självkontroll och känner ingen kärlek till sig själv. Den beroende 

glider från sina nära kontakter och sociala nätverk vilket leder till att hen börjar känna 

sig ensam, vilket i sin tur leder till dåligt välmående (Nakken, 1996).   

 

I det här skedet av beroendet så börjar det uppstå smärta inom personen, något 

som gärna undviks. Smärtan gör att personen börjar använda sig av mera alkohol 
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för att försöka dölja smärtan, vilket i sin tur enbart leder till en ond cirkel. I den här 

stunden har den beroende gått igenom många emotionella nivåer som lett till att 

alkoholen har vunnit varje gång. Alkoholen har tagit över känslorna och 

personen känner sig emotionellt rastlös, olustig och skuldmedveten. Dock så 

försöker de hitta en utväg från att behöva känna dessa känslor, vilket oftast leder till 

förnekelse. En förnekelse av verkligheten och Jaget (Nakken, 1996).   

 

Då den beroende förnekar verkligheter och väljer att se bort från hur det egentligen 

är så uppstår ytterligare smärta inom personen. Bortförklaringar blir en del av 

vardagen. Tankarna går iväg till något annat än de borde och beroendet segrar ännu 

en gång, förlusten av kontroll blir allt större, och den nya personlighetsutvecklingen 

blir allt svårare att ta sig ur. Sällan hjälper samtalsterapi för en alkoholberoende, 

eftersom det mesta inom personen sker på ett emotionellt plan och inte 

tankemässigt (Nakken, 1996).   

 

Det blir en ständig strid om kontroll inom den beroende, mellan Jaget och 

Missbrukaren. Jaget förlorar alltid vid argumentationer, eftersom Missbrukaren är 

mycket starkare. Jaget ger ofta löften och försöker tygla Missbrukaren, men slutligen 

blir Jaget beroende av Missbrukarens personlighet. Ju längre samspelet pågår, 

desto starkare blir den nya personligheten. Nära relationer går i kras på grund av 

beteendet, medberoende kan inte förstå och frågar oftast varför den beroende inte 

bryr sig. Dock så är det en fråga som den beroende har ställt sig själv många gånger 

redan innan familjemedlemmarna börjat ställa den. Det är ofta en stor lättnad för 

beroende att få svart på vitt att de inte är dåliga människor, det är inte individen det 

är fel på, utan det är missbrukarpersonligheten som gör dem till de människor de är 

och det utvecklas till följd av deras sjukdom (Nakken, 1996).   

2.3 Medberoende 

Medberoende har väldigt många definitioner. Alla svarar olika på hur det är att vara 

medberoende, eftersom olika personer har upplevt det individuellt. Vissa beskriver 

smärta, andra symtomen och en del orsaken. Men det kan förklaras genom hur en 

person påverkas av att vara engagerad i någon med ett kemiskt beroende. 

Alltså hur man påverkas genom att bo eller ha en nära relation till en 

alkoholberoende. Det kan handla om barn, maka eller make och andra 

familjemedlemmar (Beattie & Larsson, 2008).  
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Medberoendet ligger inte i den andre personen. Alltså den alkoholberoende i det 

här fallet. Utan det ligger i oss själva, personen som är medberoende. 

Hur vi som individer har tillåtits påverkas av den alkoholberoende. Den låga 

självkänslan som uppstår, hjälpandet mot den andre, skuldkänslorna, svikandet av 

sig själv och den ständiga sorgen som den medberoende känner. Vissa påstår att 

medberoende är en sjukdom, och vissa påstår att det inte är det. Det finns studier 

som säger att medberoende söker sig till personer som är sjuka, personer med ett 

beroende. På grund av att man känner ett behov av att hjälpa. Dock säger andra 

studier att det inte är så, eftersom man har fått nog, medberoende väljer att inte 

utsätta sig själva för det igen (Beattie & Larsson, 2008).  

 

De som är medberoende vill oftast hjälpa. Det är naturligt, man bryr sig om de 

personer som står en nära och det gör ont i en att se den beroende skadar sig 

själv. Man reagerar oftast genom att känna stress över situationen, hur verkligheten 

ser ut. Ibland så överreagerar man, reagerar på den andra personens beteende och 

problem, även på ens eget lidande och problem. Dock är det sällan man agerar, 

vilket vore mera sunt för ens välmående (Beattie & Larsson, 2008).  

 

Risken med ett medberoende är att barnet börjar behandla sig själv som han eller 

hon har blivit behandlad av sina föräldrar. Får man inte bekräftelse för sina känslor 

och behov av sina föräldrar så blir det svårt för barnet själv också att identifiera och 

bekräfta sina egna känslor och behov. Man förnekar barnet inom sig, känslor, behov 

och sårbarheten gräver sig djupare ner i individen. Allt det här tyder på förnekelse, 

en överlevnadsstrategi. Man förnekar sin barndom och allt det som sårat så att man 

ska kunna leva ett fysiskt liv trots en traumatisk uppväxt (Hellsten, 1993).  

 

Det finns olika kännetecken för en medberoende. Ett av de viktigaste kännetecknen 

är att en person som är medberoende reagerar mera på omgivningens behov och 

känslor än på sina egna behov och känslor, alltså att personen styrs mera av 

faktorer utifrån än inifrån. Personen lär sig att lugna ner uppgivna personer i sin 

omgivning, många gånger omedvetet. Det här kan vara en positiv, bland annat inom 

vårdyrket. En annan viktig förmåga att känna till hos en medberoende är 

kontrollbehov. Behov av att kontrollera sina egna känslor, andra människor och ett 

tvångsmässigt kontrollbehov i vardagliga livet. Kontrollbehovet uppstår oftast i 
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samband med tillitsproblem. Personer med kontrollbehov förekommer ofta inom 

vårdyrket eller socialhjälpare (Hellsten, 1993).  

2.3.1 Tillitsproblem hos medberoende 

Tillitsproblem har ofta sin grund redan i barndomen. Barn kännetecknas oftast 

genom att lita på andra människor, de tror att alla människor vill väl. Men motbevisar 

vuxna människor i barnets omgivning det så leder det till sist till skepsis, barnet får 

svårare att lita på andra. För att kunna jobba bort sina tillitsproblem så bör man 

kunna inse att det inte beror på en själv, utan faktorer utifrån, andra människor som 

gjort en illa. För att kunna känna närhet till en annan människa så bör man även 

kunna känna tillit, det här är något som många medberoende har problem med. 

Många äktenskap saknar närhet på grund av att det finns en brist på tillit (Hellsten, 

1993). 

 

Tillitsproblem upplevs oftast som negativt av samhället. Upplever man att samhället 

ser ner på en negativt så leder det oftast till en känsla av skam och otillräcklighet. 

Det är vanligt att personer med tillitsproblem behöver upprepade bevis på att 

ageranden stämmer överens med det verbala (Bång, 2012).  

 

2.3.2 Barnets påverkan av föräldrarnas alkoholberoende 

Det första som ett barn tar efter sina föräldrar är beteendet. Barnet kommer att 

reagera och bli formad efter hur föräldrarna beter sig mot varandra och mot andra. 

Oavsett vilka förutsättningar ett barn har i sitt hem så kommer de att påverkas av 

miljön, dock så påverkas alla på olika sätt, eftersom man upplever och handskas 

med saker individuellt (Bäckman-Mosén, 1984).  

 

Ett barn ska aldrig behöva välja sida då det kommer till sina föräldrar, barnet har rätt 

till ett tryggt och stabilt hem. Dock så har tyvärr inte alla barn de förutsättningarna. 

Ifall en förälder är alkoholberoende men den andra är nykter, så uppstår oftast 

konflikter mellan föräldrarna som gör att barnet hamnar i kläm. Barnet vet inte hur 

det ska bete sig och försöker finnas där för den förälder som blir sårad, det är inte 

alltid så lätt för ett barn att veta vem som har rätt och vem som har fel, vilket ett barn 

inte ska behöva veta. Alla dessa grunder kommer följa med ju äldre barnet blir, även 
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i det vuxna livet. Ifall man växt upp bland alkoholberoende personer och i ett otryggt 

hem så har man en tendens som vuxen att bära på en rädsla som går ut på att man 

inte vill vara till besvär, man är rädd för att såra andra människor eller säga något 

fel. Detta kan förekomma i allt från parrelationer till arbetsrelationer. De flesta bär på 

skuldkänslor, det är svårt att själv gå runt med ett lidande och ha en tendens att 

även lida med andra (Bäckman-Mosén, 1984).  

 

En förälder finns oftast där ända från födseln. De formar oss till de personer vi blir, 

de ska vara vår trygghet. Ju äldre barnet blir så lägger de märke till hur föräldrarna 

beter sig mot andra vuxna personer i sin omgivning. Tillexempel mot andra 

familjemedlemmar, släkt, vänner och lärare. Barnet kanske blir tillsagd och till och 

med hotad att inte säga något om hur det är hemma, att föräldern/föräldrarna 

har ett alkoholberoende. Det ligger i barnets natur att ha en väldigt stor lojalitet till 

sina föräldrar, det är svårt att söka hjälp till sig själv samtidigt som man har blivit 

tillsagd att inte säga ett ord om sanningen. Då ett barn bryter kontakten med sin 

förälder så har det oftast gått väldigt långt, föräldern har sårat sitt barn under en lång 

period, det kan handla om många år. Barnet känner stora aggressioner och till och 

med hat mot sin förälder. Medan föräldern oftast känner skuldkänslor för vad han 

eller hon har utsatt sitt barn för (Bäckman-Mosén, 1984).  

 

Det är viktigt att poängtera att barnen inte alltid pratar om problemen i hemmet, på 

grund av lojaliteten till sina föräldrar. Närstående och yrkesmänniskorna som är 

medvetna om situationen kan många gånger känna sig otillräckliga eftersom de inte 

vet hela sanningen då både barnen och föräldrarna är tysta om problemet. Får att 

hjälpa barnet att öppna upp sig kan det räcka med att man visar att man bryr sig, 

ger stöd och närhet. Ett barn ska aldrig behöva ta ansvar eller engagera sig i sina 

föräldrars problem. Att tala om dessa förekommande problem i hemma bör göras 

redan i daghem och skola (Saarto, 2010).  

2.3.3 Känslor hos medberoende 

Man kan säga att de barn som växer upp med alkoholberoendeföräldrar har blivit 

fråntagna sin barndom. De kan bli djupt påverkade av sin uppväxt, vilket följer med 

dem ända in i det vuxna livet. Speciellt de psykologiska och känslomässiga 

konsekvenserna kan bli förstörda i vuxen ålder. De psykologiska effekterna som 

uppstår på grund av att man växt upp i en familj med alkoholberoende kan vara till 
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exempel ångest, skuldkänslor, förvirring, ilska, depression, impulsivt beteende och 

i många fall missbruk av olika substanser. Barnen kan uppleva en känsla av att de 

är skyldiga till kaoset och problemen som uppstår i hemmet, trots att det är den 

alkoholberoende som är orsaken. Känslor av stress, ensamhet, låg självkänsla och 

rädsla för att bli övergiven är ofta förekommande (Murphy, 2018).   

Förekomst av alkoholberoende inom familjen ökar spänningen mellan 

familjemedlemmarna vilket ofta ger sig uttryck i rädsla hos barnet. Det är viktigt att 

barnet får utlopp för sina känslor, att man kan prata om rädslan som befinner sig 

inom en. Känslorna blir oftast mycket starkare ifall de inte ges uttryck. Lyssna på 

barnet och ge bekräftelse (Black, 1993). 

Ilska eller vrede är väldigt vanligt förekommande bland barn som vuxit upp bland 

alkoholberoende föräldrar. Även här är det viktigt att barnet blir medveten om sin 

frustration och får uttrycka ilskan. Barnet får svårt att veta hur han eller hon ska 

uttrycka sin ilska ifall man inte pratar om det, vilket oftast leder till att barnet gör som 

sina föräldrar då de är arga, vilket kan bli problematiskt. Det är viktigt att hitta ett 

hälsosamt sätt att få utlopp för sin frustration. För att barnet ska lära sig det så bör 

han eller hon få vetskap om vad som är en rimlig reaktion i en viss situation. Hos de 

som vuxit upp bland ett alkoholberoende gör att en ilsken känsla oftast känns som 

förträngd eller förvriden, man känner oftast att ilska inte löser några problem eller 

att det enbart skapar flera problem. Känslan tar sig uttryck på många olika sätt, det 

kan vara genom ätstörningar, sömnproblem och psykosomatiska symtom.  (Black, 

1993).  

2.3.4 Förnekelse hos medberoende 

Förnekelse är något vi alla kan leva med, förnekelse av olika saker. Man kan välja 

att avvisa, bortse från eller förneka förälderns beteende. Genom att förneka 

problemet så försvinner traumat från barndomen tillfälligt. Känslorna av skuld, skam 

och förnedring maskeras för en stund. Som medberoende skyddar man ofta sin 

förälder från att behöva uppleva alla konsekvenser orsakade av deras handlingar. 

Till följd av det så fortsätter oftast den alkoholberoende med sitt destruktiva 

beteende. Ibland känner man att genom att göra sin förälder nöjd eller gömma 

undan alkoholen så hjälper man till med att få ett stopp på beroendet, dock så är 

det något som väldigt sällan fungerar, istället leder det sorgligt nog till känslor av 
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skuld och otillräcklighet i ett bittert försök att få sin förälder att sluta dricka (Murphy, 

2018).   

2.3.5 Vuxna barn till alkoholberoende 

Tyvärr så uppstår oftast problem i den vuxna åldern hos de som vuxit upp bland 

alkoholberoendeföräldrar. Under åren så har man utvecklats fysiskt och emotionellt, 

dock så lämnar man ofta kvar i barndomen psykiskt och andligt. Det har aldrig riktigt 

utvecklats ett ‘’normalt’’ sätt att tänka på, känna och reagera. Det är vanligt 

förekommande att man som medberoende kritiserar sig själv väldigt mycket, vilket 

i längden kan leda till ångest och depression. På grund av kritiken man utsätter sig 

själv för så kan man känna ett behov av att bli bekräftad utav andra människor. Man 

vill ofta göra andra människor nöjda och är rädd för att få negativ kritik riktad mot 

sig. För att undvika kritik och en arg alkoholberoendeförälder så blir ofta 

medberoende överpresterare eller perfektionister. Det kan även hända sig att de blir 

motsatsen, ansvarslösa och rebelliska (Murphy, 2018).   

 

Intima förhållanden kräver att man känner ett visst beroende till den andra partnern, 

känslomässig anknytning, uppfyllelse av behov och ömsesidighet. På grund 

av emotionell försummelse, förnekelse, tillitsproblem och brist på kärlek som är 

vanliga kännetecken från en familj med alkoholberoende, blir det svårt för den 

medberoende att klara av och möta alla dessa krav i ett förhållande. Med andra ord 

så kämpar de oftast med intima förhållanden för att få det att fungera. Eftersom de 

växt upp med att lögner, förnekelse och att undanhålla hemligheter är normalt så 

finns det en stor risk för att utveckla tillitsproblem. Det finns även en risk att man 

som medberoende stannar kvar i ett osunt förhållande för att man inte vill bli 

övergiven och känner en rädsla över att behöva vara ensam (Murphy, 2018).   

 

Har man vuxit upp bland alkoholberoende föräldrar så blir synen på hur man ska 

lösa sina problem väldigt skeva. En person som är alkoholberoende ’’löser’’ oftast 

sina problem och livskriser med att dricka sig full. Vilket kan påverka barnets syn på 

alkohol som vuxen. Det visar sig att medberoende löper fyra gånger så stor risk att 

bli alkoholberoende i det vuxna livet. Men trots den biologiska ärftligheten så finns 

det ingen specifik gen som skulle göra en människa dömd för att bli 

alkoholberoende, utan det ökar benägenheten. Vilket på många sätt kan förebyggas 

(Saarto, 2010).  
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2.3.6 Stress som vuxen medberoende 

Många barn som växer upp bland ett alkoholberoende har i sin vuxna ålder en 

tendens att utveckla psykologiska besvär som liknar PTSD (post-traumatic stress 

disorder). Exempel på eventuella symtom är svart-vitt tänkande, hypervaksamhet, 

ångest, skam och ouppklarad ilska från barndomen. Man känner ofta förvirring och 

att man behöver ha en viss kontroll. Många håller sig till tre regler 

som de blivit intalad som barn, att inte berätta för någon, att inte lita på någon och 

att inte ha några känslor. Den smärta som man växte upp med kan bryta ut i den 

vuxna åldern, vilket oftast leder till dessa psykologiska besvär. Det finns en risk att 

man bär med sig den smärtan från gamla förhållanden in i nya förhållanden, 

eftersom den smärtan man kände som barn aldrig blev identifierad, bearbetad eller 

förstådd. Intima förhållanden i vuxen ålder kan trigga rädslor från barndomen 

(Murphy, 2018).   

2.4 ACA – Adult Children Of Alcoholics 

ACA är en grupp som arbetar med de 12 stegen som utvecklas av AA, anonyma 

alkoholister. Men i den här gruppen så jobbar man istället med vuxna barn till 

alkoholberoende eller barn som vuxit upp i dysfunktionella familjer där man varit 

omgiven av beroende eller andra störda förhållanden. De 12 stegen är 

karaktärsdrag som medberoende har gemensamt, de finns som stöd för att tillfriskna 

från effekter av uppväxten. Bland de 12 karaktärsdragen som medberoenden har 

gemensamt förekommer bland annat att vi söker bekräftelse och förlorat identiteten 

på vägen, vi skräms av arga människor och personlig kritik, vi lever med en rädsla 

av att bli övergiven, vi bär på en stor ansvarskänsla som gör det lättare för oss att 

engagera oss i andra än i oss själva, vi blandar ihop kärlek och medlidande, vi 

förnekar våra egna känslor från den traumatiska barndomen eftersom det gör ont, 

vi har en mycket låg självkänsla och dömer oss själva, vi reagerar snarare än agerar 

(ACA, 1991).  

På dessa möten så lär man sig att prata om sin barndom, vilket gör att det väcker 

många känslor inom den medberoende. Det väcker känslor både från barndomen 

och de känslor som uppstått nu i vuxen ålder. Känslor som kan uppstå är bland 

annat erfarenheter som blivit förnekade, rädsla och ilska. Det viktigaste är att vara 

medveten om att alla känslor är tillåtna (ACA, 1991).  
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2.5 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett väldigt omfattande ord som används både vid psykiska besvär 

som påverkar ditt vardagliga liv och psykiska sjukdomar. Något som blir allt 

vanligare i dagens samhälle bland alla olika åldersgrupper är sömnsvårigheter, 

ångest, oro och nedstämdhet. I det stora hela så handlar det om hur vi reagerar på 

saker runt omkring oss, vår tillvaro, hur vi hanterar motgångar. Har vi tillräckligt med 

vänner och nätverk runtomkring oss, är kontrasten mellan privatliv och arbetsliv 

tillräckligt stor för att jag ska kunna slappna av, känns livet meningsfullt? Allt detta 

inverkar på vår psykiska hälsa (Fspc, u.å.).  

 

De flesta av oss känner någon gång under livet att vi mår dåligt. Det kan vara 

tillfälligt, oftast kan det bero på sorg, separation, vi har för många saker som 

förändras runtomkring oss. Det finns många orsaker som spelar in på hur vi mår 

under perioder i våra liv. Vissa stunder kanske vi bara vill stanna upp och rannsaka 

oss själva. Det är väldigt lätt hänt att man börjar jämföra sig med andra, vilket i sin 

tur kan leda till att man inte känner sig tillräcklig. Andra orsaker som kan orsaka 

psykisk ohälsa är stress, missbruk, mobbning, arbetslöshet, för stor arbetsbörda 

eller våld. Det är viktigt att våga be om hjälp ifall man mår dåligt, endera av en vän 

eller av en professionell. Även fast det kan kännas jobbigt i stunden så bör man 

påminna sig själv om att det inte alltid kommer att vara så. Det finns väldigt många 

olika typer/sjukdomar som omfamnar begreppet psykisk ohälsa. Bland dem är b.la. 

depression, nedstämdhet och ångest, bipolär sjukdom, posttraumatiskt 

stressyndrom, kris och sorg, alkohol- och drogberoende, psykos och schizofreni 

(Fspc, u.å).   

 

2.6 Psykisk ohälsa hos medberoende 

I det här kapitlet får ni läsa om psykisk ohälsa hos medberoende. Depression och 

ångest är de två vanligaste typerna hos medberoende, det förekommer även hur de 

behandlas. Dock så är behandlingen individuell, eftersom en behandling som 

fungerar för en person kanske inte alls fungerar för en annan.  

 

Barn till föräldrar med alkoholproblem tenderar att vara mera impulsiv, mera 

hyperaktiv och ha risk för beteendestörningar. De har även större risk för att 
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utveckla psykisk ohälsa så som ångest, låg självkänsla och 

depression (Jääskeläinen, 2016).  

 

Det har gjorts flera studier om hur barn påverkats av föräldrars alkoholberoende. I 

en studie så undersöker man hur barnens psykiska hälsa påverkas och ifall de 

någonsin i sitt unga/vuxna liv kommer kunna hantera att ha växt upp bland 

alkoholberoendeföräldrar. Många barn får två olika typer av livslånga depressioner 

i sitt vuxna liv. Ena typen är mera diskret, man känner sig nedstämd och har inte 

riktigt lust med fysiska aktiviteter och andra vardagliga sysslor, det förekommer i 

perioder. Medan den andra typen är kronisk, dock mildare, den håller i sig 

åtminstone 2 år under det vuxna livet. Båda typerna förorsakar någon typ av ångest. 

Många vuxna söker inte hjälp för sin depression som beror på föräldrarnas 

alkoholberoende eftersom det finns en skyddande mekanism och rädsla 

bakom. Bland annat att det ska bildas en negativ uppfattning om orsaken till 

depressionen. Detta leder till bristande kunskap om hur man ska behandla unga 

vuxna som söker hjälp (Thapa, 2017).  

2.6.1 Depression 

Det finns många saker som kan leda till depression hos en individ. Det går aldrig att 

sätta fingret enbart på en bidragande orsak. Det kan vara allt från ärftlig benägenhet 

till negativa livshändelser och olika personlighetstyper. En deprimerad person 

känner nedstämdhet under en längre period i sitt liv. Det kan leda till problem med 

insomningen, själva sömnen och även aptiten. För vissa personer så uppstår ett 

ökat sömn- och aptitbehov. Självkänslan sänks och personen har ofta en negativ 

självbild. En del personer som lider av depression kan ha självdestruktiva tankar 

som tyvärr även kan leda till handlingar (Terveyskirjasto, 2016).   

 

Vid diagnostisering så är det viktigt att personen uppfyller minst 4 av 10 kriterier. 

Symtom på depression bör ha varit minst 2 veckor varje dag innan man kan 

diagnostisera. Utifrån hur många symtom patienten har så bedöms det vilken typ 

av depression hen lider av. Det kan vara lindrig, medelsvår eller svår depression. 

Innan behandlingen påbörjas så bör man reda ut den bakomliggande orsaken. Hos 

många personer så gömmer sig en sjukdom bakom depressionen. Till exempel 

bipolär sjukdom, cancer eller missbrukarproblem. Behandlingen kan indelas i akut 

behandling, efterbehandling och uppehållsbehandling (Terveyskirjasto, 2016).  
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2.6.2 Farmakologisk behandling av depression 

Målsättningen med den akuta behandlingen är att patienten ska bli symtomfri. Den 

effektivaste akuta behandlingen är antidepressiva läkemedel och terapi. Vilket 

läkemedel och vilken terapi som väljs beror på svårighetsgraden av depressionen 

och den bakomliggande orsaken. De största skillnaderna mellan de olika 

läkemedlen är verkningsmekanismer och biverkningar. Dock så är biverkningarna 

väldigt individuella. Det är viktigt att personer som behandlas med antidepressiva 

läkemedel följs upp med en till tre veckors intervall, ännu oftare ifall 

självdestruktiviteten är stor (Terveyskirjasto, 2016).  

Målet med efterbehandling är att minska risken för att symtomen återkommer. Det 

är viktigt att gradvist avsluta läkemedelsbehandling och inte genast ta bort 

medicineringen. Risken för en relaps är stor ifall behandlingen avslutas utan 

nedtrappning. Andra typer av biverkningar som kan uppstå är ångest, 

sömnsvårigheter, illamående och huvudvärk (Terveyskirjasto, 2016).  

Målet med uppehållsbehandling är att minska risken för att depressionen ska 

återkomma. Det rekommenderas ifall depressionen tidigare varit återkommande 

och ifall patienten har lidit av depression minst två gånger innan. Under 

behandlingen så ges samma dos läkemedel som under det akuta skedet. Patienten 

bör följas upp minst en gång per år, även ifall inte symtom uppstår. Efter några år 

kan man i samråd med patienten överväga att stegvist avsluta medicineringen, 

under den tiden och efteråt bör patienten följas upp mera än tidigare 

(Terveyskirjasto, 2016).  

2.6.3 Psykoterapeutisk behandling av depression 

Man diskuterar med patienten olika behandlingsalternativ och hur länge 

behandlingen bör fortgå. Patienten och dennes önskemål ska alltid tas i beaktan 

innan ett beslut görs. Psykoterapi innebär att man fokuserar på tankemönster, 

sinnebilder, hur man upplever vissa känslor, hur man ser på sig själv och 

beteendevanor. Målet är gemensamt för alla och det är att patienten återhämtar sig 

från sin depression och att funktionsförmågan förbättras (Terveyskirjasto, 2016).  

 

Det finns olika typer av psykoterapeutiska behandlingar. Till exempel kognitiv, 

interpersonell och psykodynamisk kortterapi och beteendeaktivering har visats vara 
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goda behandlingsmetoder. Vid lindriga depressioner kan man använda sig av 

problemlösningsterapi, lösnings- och resursfokuserad terapi och acceptans- och 

engagemangterapi (Terveyskirjasto, 2016).  

2.6.4 Ångest 

Ångest är en naturlig reaktion, oftast ett tecken på något skrämmande. Det kan 

kännas obehagligt och skrämmande, men är inte farligt. Det är en reaktion från vårt 

nervsystem som vi inte har någon kontroll över. Hjärnan skickar ut signaler i kroppen 

och ökar stresshormoner i blodet, vilket i sin tur leder till att musklerna späns, 

andningen blir tätare och pulsen ökar. Det krävs inte så mycket för att ångest ska 

uppstå, det kan räcka med en tanke, vare sig det är ett hot eller inte. Hjärnan kan 

inte skilja på vad som är rädsla och vad som är hot, utan kroppens reaktion blir 

likadan vare sig det är en rädsla eller ett hot (1177, 2019).  

Ångest är något som tillhör livet. Det är en signal som säger att vi bör stanna upp, 

se oss omkring och en känsla som kan uppstå i hotfulla situationer. Ångestkänslor 

kan väckas inför stressiga eller nervösa situationer, till exempel ett läkarbesök, 

förändringar i livet, inledning av studier eller en flytt. I tonåren är det vanligt med 

ångest vid separation från föräldrarna och trycket från sociala medier som gör att 

man jämför sig med andra. Ångest ger ofta en känsla av nervositet, orolighet, 

rolöshet eller ängslighet. I tankarna snurrar olika bekymmer och problem, vilket kan 

leda till att huvudvärk, hjärtklappningar och svettningar uppstår. Långvarig ångest 

kan ha en negativ effekt på det vardagliga livet och leda till försämringar i 

funktionsförmågan. Man bör alltid ta tag i sin ångest och prata om den med någon 

(Mielenterveystalo, u.å.).   

Ångest kan vara långvarig för vissa personer och leda till negativa konsekvenser. 

Då man triggar sin ångest kan panikanfall uppstå, anfallen uttrycker sig i form av 

darrningar, hjärtat börjar rusa, personen kan få problem att andas och känner oftast 

ett tryck över bröstet. Panikanfall kan leda till att personer börjar undvika situationer 

som triggar anfallen, det kan vara allt från social samvaro till traumatiska händelser. 

Ångestsyndrom är en term som man använder sig av om ångesten är stark, 

långvarig och påverkar dagliga funktioner (Käypähoito, 2019).  

Ångest kan gå från svagt till starkt och kan uppstå endera med förvarning eller utan 

förvarning. Den kan vara så kraftig att personen känner sig svimfärdig, det kan leda 
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till en känsla av att man tappar kontrollen och är rädd för att dö. Det är viktigt att 

komma ihåg att ångest inte är farligt, ångest är inget man dör av, utan den går oftast 

över av sig själv. Då man lägger märke till vad som triggar ångesten så börjar man 

lätt undvika dessa situationer och platser, vilket leder till att man inte kan leva ett 

fullt funktionellt liv och ångesten förvärras. Det blir en ond cirkel. Långvarig ångest 

orsakar oftast rastlöshet, otålighet, irritabilitet och stresskänslighet (1177, 2019).  

2.6.5 Farmakologisk behandling av ångest 

Läkemedelsbehandling vid ångest kan ordineras ifall den är långvarig och väldigt 

jobbig. I första hand erbjuds läkemedel som inte är beroendeframkallande. Exempel 

på läkemedel som kan användas mot ångest är antidepressiva läkemedel, oftast 

SSRI eller SNRI läkemedel. Det tar oftast en tid innan läkemedlen ger någon effekt, 

upp till några veckor. Det kan även leda till att man känner sig mera nedstämd och 

mår sämre under de första behandlingsveckorna (1177, 2019). 

Ändra läkemedelsalternativ är till exempel de som innehåller det verksamma ämnet 

hydroxizin. Dessa läkemedel kan hjälpa till med att lindra oro och ångest, utan att 

utveckla ett beroende (1177, 2019). 

2.6.6 Psykoterapeutisk behandling av ångest 

En del av behandlingen kan vara att personen får tips och stöd angående vad man 

kan göra för att må bättre. Det kan vara allt mellan kost, fysisk aktivitet och sömn. 

Små förändringar kan göra stor skillnad (1177,2019). 

Psykoterapi hjälper personen att hantera sin ångest, oftast med hjälp av kognitiv 

beteendeterapi, KBT. Personen får hjälp med att möta och tillåta de känslor som 

väcker ångest, man jobbar på att möta situationer som man oftast brukar undvika 

eftersom de orsakar ångest inom individen. Det är dock väldigt individuellt vilken 

behandlingsform som fungerar för vilken person, KBT kanske fungerar väldigt bra 

för en medan psykoterapi kanske inte alls fungerar för en annan. Våga alltid be om 

att få prata med någon annan ifall personkemin inte känns rätt, så att man kan 

komma fram till vilken behandling som skulle passa just dig (1177, 2019).  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt valde jag att använda mig av Erikssons, (1994) teori 

om lidande. Barn som vuxit upp med alkoholberoende föräldrar eller andra 

dysfunktioner i uppväxten får oftast många följder i vuxna livet, vilket kan ses som 

ett lidande. Problem som följer med en resten av livet eller problem som är väldigt 

svåra att hitta en utväg ifrån. Känslor som blivit obesvarade, tillit som brustit, rädsla 

och känslor av skam. Även kontrollbehov som kan vara väldigt jobbigt att leva med 

i vissa situationer. Jag ansåg därför att det var en relevant teori till min studie.  

3.1 Lidande 

Lidande är ett begrepp som i många fall uttrycks i andra termer, till exempel ångest 

eller smärta. Förut så ansåg man lidande som en plåga. Numera beskriver man 

lidande som en sjukdom eller smärta. Vi bör vara medvetna om att smärta kan 

förekomma utan lidande, såsom lidande kan förekomma utan smärta. Lidande kan 

förekomma i både positiva och negativa dimensioner. Motsatsen är lust. Lust 

förekommer oftast i positiva sammanhang, man har en längtan efter något eller en 

djup kärlek till någon. Den lidande människa offrar sig oftast, eller blir ett offer. 

Lidande och lust hänger ihop, båda två har betydelse i både människans hälsa och 

ohälsa. Lidande eller lust kan bli en drivkraft, som kan driva människan in i något 

ont. (Eriksson, 1994). 

Att lida är att stå ut med något eller kämpa emot något, det förekommer då något 

gör ont i en människa, man har blivit utsatt för något negativt som orsakar smärta, 

man måste leva i en ständig kamp. Individen bär på rädsla, ångest och oro. Ångest 

kan också bli en orsak till lidandet, då människan inser att han eller hon har ångest 

så leder det till att man automatiskt går in i lidandet. De som lever i ett lidande ser 

oftast två utvägar, att kämpa eller att ge upp. Beroende på faktorer i omgivningen 

så slår man fast beslutet vid det första eller andra alternativet. Här kan man dela 

upp det i den goda och den onda lusten. Den goda lusten innebär positivitet och 

livsglädje, medan den onda lusten innebär negativitet och hopplöshet (Eriksson, 

1994).  

Den lidande människan ställer sig själv oftast frågan: varför? Ibland kanske vi vet 

var vårt lidande beror på, man det förekommer även att vi inte får något svar. Då 

individen inte längre söker reda på orsaken till sitt lidande så blir han eller hon oftast 
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mera ensam i sin kamp. Vi hanterar lidandet på olika vis eftersom vi är egna 

individer, en del försöker bli av med sitt lidande och kämpar dagligen med att lyckas, 

andra försöker lindra sitt lidande eller finna en mening med lidandet. Oberoende av 

svaret vi får eller inte får så är det viktigt att frågan ställs. Eftersom det leder till att 

vi måste tänka efter på djupet, på så vis kanske vi får ett svar som gör att vi kan 

förstå lidandet på ett annat sätt och kanske bli av med det (Eriksson, 1994).  

Lidande kan ta sig uttryck på många olika sätt. Man kan känna sig ensam eller 

kanske inte känner sig förstådd, man får inte sina behov uppfyllda. Vi kan inte alltid 

uttrycka vårt lidande verbalt, vilket tar sig uttryck i form av smärta, ångest eller 

fysiska uttryck. En form av lidande kan kallas relationslös lidande, vilket innebär att 

människan bär på ett lidande som har sin grund i att man känner sig otillräcklig, man 

dömer sig själv och har inte förmågan att leva ut sitt liv som man önskar (Eriksson, 

1994).  

Ett lidande uppstår oftast till följd av relationer med andra människor. Avsaknad av 

en meningsfull relation kan orsaka det största lidandet. Genom att inte bekräfta den 

andra människan eller genom att trycka ner den vi möter psykiskt leder oftast till ett 

lidande. Det är inte alltid medvetet orsakat, utan det kan också förekomma att 

människor orsakar andra människors lidande omedvetet. Lidande kränker en 

människas värdighet, vilket leder till en ond cirkel med mera lidande. Människan vill 

oftast inte prata om den inre smärtan. Skam är vanligt förekommande eftersom man 

skäms över att vara olycklig, vilket den lidande människan är. På grund av känsla 

av skam och sänkt värdighet behöver människan få bekräftelse, det är väldigt 

betydelsefullt då omgivningen ser den lidandes behov och begär och ställer upp 

utan att man behöver be om hjälp (Eriksson, 1994).  

Människan behöver få kärlek och bekräftelse, det är något av våra djupaste behov 

som individer. Att inte få det och att inte kunna ge det innebär ett lidande för 

personen. Blir man inte tagen på allvar eller inte känner sig behövd så kan det leda 

till en hopplös känsla av lidande. Människan kan bli ensam i sitt lidande, trots att 

man har många personer runtomkring sig så känns det som att man är helt ensam 

(Eriksson, 1994).  



 21 

3.1.1 Medlidande 

Att uppleva ett medlidande genom att lida med en annan människa är inte det 

samma som att själv lida. Medlidande förutsätter mod och ansvar. Mod att ta ansvar 

för en annan människa och offra någonting av sig själv, offrandet kommer inifrån, 

man känner att man vill göra något för den som lider. Medlidande kan tolkas som 

känslighet för andras smärta eller lidande. Vilket hjälper oss att försöka lindra det. 

Skillnaden mellan medlidande, förmåga att lida med en annan människa och 

upplevelser av eget lidande kan ha en hårfin gräns (Eriksson, 1994).  

3.1.2 Lindra lidandet 

Att lida är väldigt påfrestande och människan gör allt i sin makt i hopp om att lindra 

sitt lidande. På så vis utvecklar människan olika överlevnadsstrategier. Människan 

försöker bli av med sitt lidande eller vinna över det, det förekommer även förnekelse 

av smärtan eller hopp om att finna en mening med lidandet. Oavsett orsak till 

lidandet så försöker människan alltid lindra det. Genom att finna hopp i vårt lidande 

så kan vi också övervinna det. Hopp är ofta bundet till att ge och ta, att hjälpa och 

att bli hjälpt. Vilket kanske ger oss tillräckligt med styrka för att ta oss an lidandet 

(Eriksson, 1994).  

Grunden till lindrandet av lidandet ligger i kärleken. Man behöver tro och finna en 

tillit till livet, viljan att lindra räcker inte eftersom viljan oftast är kopplad till fruktan 

och ångest. Hur jobbigt lidandet än är så bör människan alltid ha kvar sin värdighet. 

Att ha en trygghet runtomkring sig, ett stabilt nätverk där det finns en famn att gråta 

i eller krypa nära intill då man söker trygghet, det ger oss mod att kämpa. Att få gråta 

ut utan att behöva förklara sig kräver att man behöver en ödmjukhet och kravlös 

kärlek från sina medmänniskor. Då vi finner en människa att lita på så kan vi öppna 

upp oss och dela med oss av våra djupaste hemligheter och rädslor (Eriksson, 

1994). 

4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete var att få en bättre inblick och förståelse i hur 

personer som växt upp bland alkoholberoende föräldrar har påverkats och hur 

de ser på sin uppväxt. Samt hur den psykiska hälsan hos medberoende kan 

främjas. Orsaken varför jag ville undersöka det här var för att jag ville få mera 
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kunskap kring ämnet. Även ta reda på hur personer som står vid sidan om kan 

hjälpa. Medberoende kan föra med sig svåra konsekvenser i vuxen ålder ifall barnet 

inte får tillräckligt med stöd och hjälp från omgivningen.  

 

Frågeställningar som jag valde att använda mig av var:  

1. Hur påverkas barnen av att växa upp bland alkoholberoende föräldrar?  

2. Vilka typ av stöd har de fått? 

3. Vad värderar de i livet nu som vuxen? 

5 Metod 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ intervjustudie och en kvalitativ 

innehållsanalys. Det går ut på att man ställer enkla och raka frågor till personen som 

man intervjuar, personen kommer med åsikter och egna erfarenheter. Man finner 

förhoppningsvis ett mönster i svaren som man fått från olika intervjuade 

personer och får ett arbete med känsla i det hela (Trost, 2010).   

En kvalitativ metod går ut på att man beskriver ämnet istället för att mäta det. Vi tar 

del av personers åsikter, erfarenheter och synpunkter. Man går på djupet med 

ämnet, analyserar det och försöker förstå det som finns under ytan. För att kunna 

lyckas med det så samlar man information om människors tankesätt, erfarenheter 

och attityder till ämnet. Resultaten blir svårare att analysera eftersom personerna 

får svara ganska fritt och använder sig av individuella ord och fraser för att beskriva 

sina tankar, känslor och åsikter (SurveyMonkey, u.å).  

5.1 Urval av informanter 

Syftet med att intervjua unga/unga vuxna personer som är medberoende var att få 

ta del av erfarenheter, egna tankar och upplevelser, samt hur de såg på sin uppväxt 

i dagsläget. Eftersom det var ett känsligt ämne att prata om och kunde riva upp 

gamla eller oläkta sår hos den intervjuade så erbjöd jag mig som stöd i form av 

pratstunder efter intervjun. Under intervjuerna förstod vi varandra på ett bra sätt 

eftersom jag själv är medberoende. De som intervjuades kände att de inte behövde 

förklara så mycket utifrån frågorna. Efter varje intervju så hade vi en pratstund 

efteråt.  
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Jag fick tips om personer som kunde tänka sig att ställa upp och personligen hade 

jag vetskap om några, på det viset hittade jag några som var villiga att bli 

intervjuade. Jag tog personligen kontakt med de personer som jag intervjuade, via 

e-postmeddelande och telefonsamtal. Personerna fick information om mitt 

examensarbete, hur intervjuerna skulle gå till och hur materialet skulle behandlas 

och förvaras. Jag försökte välja personer med så olika bakgrund som möjligt för att 

få lite variation i studien, det enda gemensamma de hade var medberoendet. Jag 

intervjuade tre kvinnor och två män. För att skydda deras integritet så ges ingen 

specifik information om personerna. Deltagarna var i åldern mellan 20 och 35 år.   

5.2 Intervju 

Som datainsamlingsmetod valde jag mig av en kvalitativ forskningsintervju. Det 

innebär att både den intervjuade personen och intervjuaren är delaktiga i 

samtalen. Man låter intervjupersonen svara på frågorna med egna ord och ger 

personen den tiden som han eller hon behöver för att kunna svara på frågan (Patel, 

1991).  

 

Det finns olika typer av intervjuer. Den jag valde att använda mig av var en individuell 

semistrukturerad intervju. Vilket innebär att intervjuaren och den intervjuade pratar 

om ämnet, intervjuaren har vissa frågor färdigt upplagda som ställs till alla 

intervjuade, men man kan även ställa följdfrågor som man bestämmer 

utifrån vad den intervjuade personen svarar (Olsson, 2008).  

 

Deltagarna kontaktades individuellt, både via e-post och telefon. Via e-post så 

skickade jag ut ett informationsbrev där det förekom vad jag gjorde för studie och 

varför. Jag säkerställde även att de var anonyma under hela studiens gång och även 

efteråt. Intervjudeltagarna fick själva välja var de ville träffas så att de kunde känna 

sig så bekväma som möjligt. En deltagare ville mötas upp på ett café och de fyra 

andra deltagarna ville träffas i sitt hem.  

 

Då jag mötte upp dem en i gången så presenterade jag mig och vi skrev tillsammans 

under ett samtycke, deltagaren fick det ena pappret och jag tog det andra. Intervjun 

påbörjades och deltagaren fick i lugn och ro besvara frågorna varpå jag ställde 

några följdfrågor vid behov för att utveckla svaren de gav. Jag valde att skriva ner 

svaren som gavs så att det skulle bli mera avslappnande för intervjudeltagarna. 
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Intervjuerna gick väldigt bra eftersom vi hade mycket att prata om kring ämnet, vilket 

gjorde deltagarna mera avslappnade.  

 

Intervjufrågorna baserade sig på frågeställningarna i studien. Frågeställningarna, 

intervjufrågorna och samtycket skickades in till min handledare för godkännande 

innan intervjuerna. Nödvändig information till studien framkom och jag fick väldigt 

utförliga och personliga svar. Ifall flera personer hade deltagit i intervjun hade jag 

förmodligen kunnat dra säkrare slutsatser. Men eftersom jag gjorde studien ensam 

så hade det varit för mycket material att ta itu med ifall jag skulle ha intervjuat flera 

personer.  

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys eftersom jag har sökt 

efter människors åsikter och erfarenheter. En kvalitativ innehållsanalys går ut på att 

man ska bearbeta informationen som man fått, planera upplägget av informationen 

och även att analysera och tolka svaren som de intervjuade personerna har gett 

dig (Trost, 2010).  

 

I en kvalitativ innehållsanalys ska man följa tre steg. Det börjar med att man samlar 

in data, i det här fallet genom intervjuer. Efter att man har samlat in data och 

renskrivit intervjuerna analyserar man informationen. Analysering av 

datainsamling innebär att man granskar informationen, man försöker väcka tankar 

om vad man såg och hörde under intervjuns gång. Man plockar ut det viktigaste och 

mest intressanta av intervjun, vilket gäller att vara kreativ och låta fantasin flöda. Till 

slut så tolkar man datamaterialet. Dessa tre steg behöver inte alltid komma efter 

varandra, eftersom man redan vid insamling av data oftast börjar 

tolka materialet (Trost, 2010).  

 

Då jag hade intervjuat alla och samlat in allt material började jag renskriva 

materialet. Jag delade upp svaren i olika kategorier utifrån mina frågeställningar. 

Jag plockade ut de mest intressanta och viktiga svaren från varje intervju sen 

började jag tolka svaren och se över vad som passade ihop med fakta i bakgrunden, 

för att få en så utförlig och säker studie som möjligt. Allt material förvarades självklart 

anonymt och jag var den enda som hade tillgång till det.   
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5.4 Etiska överväganden 

Det är väldigt viktigt att följa de etiska principerna. Vad etik innebär i en intervju är 

att personer har rätt till sin egen integritet och den ska skyddas från att avslöjas. Det 

här är något man bör tänka på redan från första kontakten med personen. Det 

gäller under intervjun, under arbetet, förvaringen av materialet och efter att arbetet 

är klart. Det är ingen annan än forskaren som ska kunna identifiera den intervjuade 

personen, i vissa fall kan personen som blivit intervjuad känna igen sig själv i 

arbetet, det är inget som man kan undvika. För att säkra personen integritet så ska 

endast information som behövs för arbetet förekomma, och informationen från 

intervjun ska förvaras bra och säkert så att ingen annan kommer åt materialet.  För 

att en intervju ska kunna genomföras så krävs ett godkännande från din 

yrkeshögskola (Trost, 2010).  

 

Den person som ska intervjuas ska grundligt informeras om syftet med intervjun, hur 

resultatet kommer att användas, att det är frivilligt att delta och att de får bryta 

intervjun precis när de vill. Även att personen som intervjuar har tystnadsplikt och 

att deras integritet kommer att skyddas från omgivningen. Personerna ska ge sitt 

samtycke till att delta och inte känna att det är något måste. Alla dessa faktorer kan 

vara bra att informera den intervjuade personen vid flera tillfällen innan intervjun, 

vilket kan göras endera skriftligt, muntligt eller både och. Annan information som bör 

förekomma är att den intervjuade har tillgång till examensarbetet då det är klart 

och även att han eller hon har rätt till mina kontaktuppgifter så att det går att nå mig 

ifall det behövs (Olsson, 2008).  

 

Jag skickade ut ett informationsbrev till alla deltagare där det förekom information 

om mig och vad min studie handlar om. I brevet hade jag mina och min handledares 

kontaktuppgifter. Vid första träffen skrev vi under ett samtycke tillsammans och gick 

även igenom principerna. Jag klargjorde både muntligt och skriftligt för deltagarna 

att allt material kommer förvaras anonymt, jag var den enda som hade tillgång till 

det under hela studiens gång och materialet förstörs efteråt. Jag informerade även 

om att personerna inte behöver delta och ifall de känner att de vill avbryta sin 

medverkan så kan den avbrytas när som helst under studiens gång. Alla deltagare 

fick mina kontaktuppgifter i informationsbrevet och även efter intervjun så att de 

kunde kontakta mig ifall de ville avbryta sin medverkan, hade några frågor kring 

studien eller annars bara ville diskutera. Jag informerade även alla att då studien är 
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klar och har publicerats så meddelar jag dem så att de får läsa mitt examensarbete 

ifall intresse finns.  

6 Resultat 

I det här kapitlet har jag skrivit om intervjuresultatet. Resultatredovisningen 

innehåller tre huvudkategorier baserade på frågeställningarna. Huvudkategorierna 

är: Barnets påverkan, Stöd och Vad värdesätter du idag. Huvudkategorierna 

delades därefter in i kategorier som går lite djupare in på deltagarnas upplevelser 

kring alkoholberoende föräldrar, stöd i vardagen och tillitsproblem. Det förekommer 

citat som är skrivet med kursiverad stil.  

  

Här nedan ser ni hur kategorierna har blivit strukturerade för att få en bättre 

helhetsbild. De tre huvudkategorierna är sammankopplade med tillhörande 

kategorier: 

 

6.1 Barnets påverkan 

Min första frågeställning handlade om hur barn påverkas av föräldrarnas 

alkoholberoende, den här frågeställningen handlade hela studien om i grund och 
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botten. De som intervjuades fick berätta om sina egna upplevelser. Det kom upp allt 

från känslopåverkan till vad som kändes jobbigt i vardagen, än i vuxen ålder. 

Frågorna handlade om hur relationen med föräldrarna såg ut och ifall relationen 

möjligtvis sett annorlunda ut ifall det inte fanns ett alkoholproblem med i bilden, vilka 

känslor som uppstod och vilka problem som förekom mellan föräldern och barnet, 

även vad som kändes särskilt påfrestande av att föräldern/föräldrarna drack. 

Baserat på svaren gjorde jag tre kategorier: känslor, relation och påfrestande saker 

i vardagen.   

6.1.1 Känslor 

Trots att alla hade väldigt olika bakgrund så hade de flesta likadana 

känsloupplevelser kring föräldrarnas alkoholberoende. De vars pappa var 

alkoholberoende svarade att det skulle kännas jobbigare ifall mamman var 

alkoholberoende. Och de som hade båda föräldrarna som var alkoholberoende sa 

att det kändes jobbigare då mamman drack, främst för att en mamma har så stor 

roll i ett barns liv. Två deltagare svarade att många anser att pappan oftast jobbar 

och mamman tar hand om barnet och hemmet, lite av en stereotypisk bild av 

fadern. Flera deltagare hade svårt att förstå varför de aldrig varit prioritet nummer 

ett. Alla deltagare hade en gemensam känsla - besvikelse. Två eller flera kände 

ilska.   

 

‘’Då jag var liten var det främst rädsla, i tonåren blev det mera ilska och 

besvikelse, nu som vuxen anser jag att det är upp till honom att reparera det han 

gått miste om’’  

 

‘’Mest besvikelse. Men än idag uppstår ilska, t.ex. i farliga situationer som rattfylleri 

och personlighetsförändring’’  

 

‘’Hopp och besvikelse har gått hand i hand hela livet’’  

 

‘’Svårt att greppa varför man alltid blev satt i andra hand som barn, eftersom 

alkoholen alltid var det viktigaste’’  

 

‘’Ens mamma har så stor roll i livet, ända sen födseln. Känns som att hon borde 

vara där för att trösta och allt vad mammor gör’’  
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‘’Många har en stereotypisk bild av fadern i huset. Han jobbar och ser till att 

familjen har mat på bordet. Dock har inte alla det så’’  

 

6.1.2 Relation  

Alla intervjudeltagare fick frågan hur relationen med föräldrarna såg ut då de 

var barn, hur den såg ut i dagsläget och ifall det någon gång gick så långt att de bröt 

kontakten med sin förälder eller sina föräldrar på grund av alkoholberoendet. Alla 

intervjudeltagare hade under någon period i livet haft mindre kontakt med sin 

förälder eller sina föräldrar på grund av deras alkoholberoende. En deltagare 

svarade att det förekom främst bråk mellan föräldrarna, två deltagare svarade att 

man såg på föräldrarnas beroende på ett annat vis då man var liten. Två eller flera 

svarade att relationen med mamman var bråkig. En av deltagarna svarade att 

beroende på vilken förälder man har närmst relation med ju mera sårad blir man då 

han eller hon dricker.  

 

Flera av deltagarna hade i dagsläget egen familj och alla de svarade att de hade en 

helt annorlunda syn på föräldrarnas alkoholberoende nu då de själva har barn, de 

hade heller inte lika bra kontakt med sina föräldrar i dagsläget då de har en egen 

familj att ta hand om, på grund av föräldrarnas alkoholberoende.  

 

‘’Vi var nära trots att han drack, han dolde det inte och han var alltid snäll mot oss 

barn. Det var främst bråk mellan föräldrarna’’  

 

‘’I barndomen och tonåren såg man det på ett helt annat vis än nu som vuxen. Då 

var man nöjd över att man fick mer fria tyglar. Nu tar man det på mera allvar och 

verkligen inser deras problem’’  

 

‘’Min och mammas relation var väldigt bråkig eftersom jag inte var rädd att säga 

emot och ljög inte om hennes drickande till anhöriga, som hon ville att jag skulle 

göra, så är det nu i vuxen ålder också’’   

 

‘’Den jobbiga känslan som uppstår då en förälder är alkoholberoende tror jag även 

ligger i vem av dem man har närmst relation med’’  
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‘’Nu i vuxen ålder har jag en egen familj att ta hand om, vilket innebär att jag inte 

är lika nära med mina egna föräldrar. Man tar ett helt annat ansvar nu då man 

själv är förälder’’  

 

Det kom även på tal ifall deras relation möjligtvis skulle sett annorlunda ut i 

dagsläget ifall föräldern/föräldrarna inte skulle ha varit alkoholberoende. Tre eller 

flera svarade att relationen definitivt hade sett annorlunda ut idag ifall 

föräldern/föräldrarna inte hade varit alkoholberoende. Relationen med föräldern 

skulle vara mera trygg och nära och man skulle kunna ty sig till sin förälder på ett 

helt annat sätt. En person påpekade även att mammans personlighetsförändring vid 

alkoholintag gjorde att personen inte vill ha någon kontakt.  

 

‘’Skulle föräldrarna inte ha alkoholproblem så skulle man ha lättare att ty sig till 

dem i svår livskris eller problem i vardagen, nu känns det som att man ger dem 

flera problem genom att prata om sina egna, vilket leder till mera drickande’’  

 

‘’Vi skulle ha en betydligt närmare relation i dagsläget ifall han inte skulle vara 

alkoholberoende. Hela vårt liv skulle se annorlunda ut’’ 

 

‘’Vet med säkerhet att vår relation skulle se annorlunda ut idag ifall hon inte skulle 

vara alkoholberoende, vi är så lika på så många vis, vi skulle resa tillsammans och 

allt vad man gör med sina mammor’’  

 

‘’Alla vi syskon har fått stöd av henne då hon haft nyktra perioder. Men hennes 

personlighetsförändring då hon dricker gör att man inte vill ha något med henne att 

göra. Så jag är säker på att vår relation hade sett annorlunda ut om hon varit 

nykter på heltid’’  

6.1.3 Påfrestande saker i vardagen 

Alla deltagare upplevde skam eller tillitsproblem på grund av föräldrarnas 

alkoholberoende, vilket ledde till att vardagen påverkades. Tre eller flera skämdes 

att ta hem sina kompisar, hobbyer blev lidande, man grubblade och var orolig över 

föräldern/föräldrarna. Även skolgången påverkades hos flera. En deltagare fick en 

ny fadersfigur som blev en ny trygg punkt i livet.  
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‘’Mina föräldrar skilde sig, vilket ledde till att jag fick en ny fadersfigur att se upp till. 

Han kom på kalas, ställde upp vid mina hobbyer och deltog på examensfesten’’  

 

‘’Man blev lovad en sak men man visste innerstinne att det aldrig riktigt kommer bli 

som hon lovat’’  

 

‘’Gick inte riktigt att läsa till läxor eftersom det hela tiden fanns störande moment i 

omgivningen och i huvudet’’  

 

‘’Oroade mig hela tiden vad som skulle hända, t.ex. då mamma körde full’’  

 

‘’Ville inte ta hem kompisar eftersom jag skämdes’’  

 

Två av deltagarna svarade att det var väldigt svårt att släppa personer nära ens 

hjärta nu i vuxen ålder, vilket innebar att relationer kunde bli lidande. Flera kände 

sig otrygga och hade en konstant rädsla för att bli övergiven. Även självbilden och 

självförtroende var negativt påverkat hos flera av deltagarna.  

 

‘’Jag känner mig otrygg, självbilden och självförtroendet är dåligt vilket leder till att 

jag börjar tvivla lätt på mig själv’’ 

 

’’Jag har svårt att släppa in människor, speciellt i romantiska sammanhang’’  

 

‘’Tillitsproblem är något av de största problemen nu i vuxen ålder, för föräldrarna 

speciellt, men det uppstår även i kärleks, - och vänskapsrelationer’’ 

 

‘’Känner en rädsla att bli övergiven’’  

 

‘’Jag känner tillitsproblem, främst till mamma, men det förekommer nog 

i andra relationer också. Upplever att jag är skeptisk till nya människor’’  

6.2 Stöd  

En av frågeställningarna i den här studien lyder: Vilka typ av stöd har du fått? 

Svaren som intervjudeltagarna gav var ganska individuella eftersom alla sökte stöd 

i vad de upplevde var en trygg punkt just för dem. Frågorna som ställdes 
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innefattade vilken typ av stöd de fått, ifall de hade någon att prata med eller någon 

person som det tydde sig lite extra till. Utifrån svaren skapade jag fyra kategorier: 

Familj, vänner, skola och stödgrupper.   

6.2.1 Familj 

Alla som deltog i intervjun kände att de hade någon i sin familj som de kunde tyda 

sig till, det var allt från syskon, partner, mor- och farföräldrar till faddrar. Det största 

stödnätverket låg utan tvekan inom familjen. Alla syskon i familjen gick igenom 

samma sak, vilket gjorde det hela lättare att diskutera då de förstod varandra på ett 

helt annat sätt, trots att de ofta hade olika syn på föräldrarnas problem – beroende 

på ålder, vilken förälder de stod närmst och personlighet. Mor- och farföräldrarna 

visade ofta sitt stöd genom att fråga om övernattning och genom att fråga hur det 

var, ibland räckte det till genom att de bara fanns där. Fadderparen fanns där som 

extra föräldrar då det kändes som tuffast. En deltagare upplevde att hen kunde ty 

sig till sin mamma, eftersom det var pappan som hade alkoholproblem.  

 

‘’Jag fick reda på först i tonåren att det var våld inblandat mellan mina föräldrar. 

Mamma, syster och mormor fanns då där som stora stöttepelare’’  

 

‘’Min partner och mina syskon fanns där som stöd’’  

 

‘’Ett av min och min systers fadderpar var som stödfamilj, de är än idag som våra 

extra föräldrar’’  

 

‘’Det var så stor åldersskillnad mellan mig och mina äldre syskon att vi såg på 

situationen på olika vis. I dagsläget har vi mycket stöd från varandra’’  

 

‘’Farfar var min trygga punkt, han bara fanns där och fortfarandes finns där. Man 

behöver inte säga så mycket, det räcker med hans närvaro’’  

 

6.2.2 Vänner 

De flesta upplevde att vännerna fick deras tankar på annat. Trots att de flesta 

skämdes över att ta hem sina vänner och visa hur föräldern/föräldrarna var så kunde 

man hitta på annat som fick oron och tankarna att glömmas bort för stunden.  
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‘’Jag hade en nära vän sen vi var små, hon var den enda av mina vänner som 

visste hur det var hemma hos mig och hon fanns alltid där som stöd’’  

 

‘’Hade roligt då jag umgicks med vänner, vilket ledde till att tankarna och 

oron kring hemmet försvann för en liten stund’’  

 

Det förekom två deltagare som inte kunde diskutera förälderns/föräldrarnas 

alkoholproblem med sina vänner, eftersom de inte hade någon erfarenhet av 

alkoholproblem och kunde på så vis inte sätta sig in i situationen.   

 

‘’Det var så enkelt för dem att säga: varför slutar din förälder inte att dricka 

bara?’’   

 

‘’De förstod inte varför jag inte slapp iväg vissa kvällar, vi bodde en bra bit utanför 

stan och ingen kunde skjutsa mig eftersom föräldrarna drack’’  

 

6.2.3 Skola 

Stöd från skolan var väldigt varierande eftersom flera av deltagarna inte berättade 

om sin hemmasituation för skolpersonalen. Två deltagare gick till skolkurator, även 

där förekom det delade åsikter i upplevelser. Det fanns även deltagare som önskade 

att de hade sökt professionell hjälp tidigare eftersom många känslor, tankar och 

personlighetsdrag från barndomen lever med nu i vuxen ålder. Frågorna lydde: Gick 

du till kurator/psykolog under skolgången och vilket typ av stöd fick du i så fall.   

 

‘’I tonåren gick jag till skolkurator, vilket hjälpte mig mycket’’  

 

‘’Jag kände att jag inte ville öppna upp mig för psykologen, kände ingen bra 

personkemi’’  

 

‘’I tonåren gick jag varken till kurator eller psykolog, vilket jag ångrar nu i vuxen 

ålder eftersom jag inser hur mycket det finns att jobba på som ligger i grund från 

föräldrarnas alkoholproblem’’  
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6.2.4 Stödgrupper 

En person fick hjälp genom socialarbetare och stödgruppen ‘’se mej’’, nuvarande 

Ninni-verksamheten. De ordnar läger, samtalsgrupper, anonyma chattar via internet 

och träffar. De hjälper barn och unga som har familjemedlemmar eller anhöriga med 

missbruk och/eller psykisk ohälsa.  

 

‘’Se mej gruppen var ett väldigt bra stöd för mig’’  

 

6.3 Vad värdesätter du idag 

Det här var den sista frågeställningen i studien. I svaren förekom det hur de vuxna 

i dagsläget värdesätter saker beroende på deras uppväxt. Svaren var väldigt 

varierande, men samtidigt så lika. Fyra av deltagarna hade ett gemensamt svar 

- familjen. Ärlighet var viktigt för alla intervjudeltagare. I den här kategorin förekom 

även frågan ifall det fanns något som lever med dem ännu i vuxen ålder från 

barndomen.  Utifrån svaren gjorde jag två kategorier: Ärlighet och familj och vänner.  

6.3.1 Ärlighet 

Alla deltagare upplevde att ärlighet var väldigt viktigt för dem nu i vuxen ålder. Flera 

trodde det berodde på att man levt med så mycket oärlighet runt omkring sig under 

uppväxten, föräldrar som ljög och undanhöll sitt drickande, löften som alltid 

splittrades, man blev lärd att ljuga för andra då någon frågade hur det var hemma. 

Det byggdes upp av många olika faktorer.  Alla deltagare värdesatt ärlighet. Flera 

deltagare svarade att de har utvecklat en avsky mot alkohol. En deltagare svarade 

att hen var tacksam för sitt jobb eftersom det annars fanns en stor risk att hen skulle 

utveckla psykisk ohälsa om personen skulle få för mycket tid över att tänka på sin 

barndom.  

 

‘’Jag värdesätter ärliga människor’’  

 

‘’Jag är tacksam över att ha ett jobb, utan det så tror jag att jag hade tänkt för 

mycket och utvecklat psykisk ohälsa’’  
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’’Jag fick aldrig berätta hur det var hemma för någon, så jag var tvungen att ljuga 

ofta till de som frågade’’ 

 

‘’Jag har tillitsproblem, därför är ärliga människor väldigt viktigt för mig’’ 

 

’’Jag har utvecklat en avsky mot alkohol’’  

 

’’Ärlighet är väldigt viktigt’’ 

6.3.2 Familj och vänner 

Alla deltagare kände att familjen, vänner och ett tryggt nätverk runt sig var de 

viktigaste verktygen till att må bra nu i vuxen ålder. De deltagare som hade barn i 

dagsläget kände att de absolut inte kan dricka alkohol framför sina barn eftersom 

det inte skulle kännas rätt med tanke på hur de själva har växt upp. Tre deltagare 

kände även en trygghet i den kristna tron och dess nätverk.   

 

‘’Jag skulle inte kunna dricka alkohol framför mina barn’’ 

 

‘’Allt man har byggt upp’'  

 

‘’Det lilla fina i livet, det krävs inte så mycket’’  

 

‘’Tron är viktig för mig och har funnits som en trygghet genom min uppväxt’’  

 

‘’Familjen och de personer som står mig nära är jag väldigt mån om’’  

 

‘’Mina barn och min partner’’  

 

7 Diskussion 

Syftet med den här studien var att få en djupare förståelse i hur unga och unga 

vuxna har påverkats av att växa upp bland alkoholberoende föräldrar, även hur det 

de hade påverkats, vad som lever kvar ännu i vuxen ålder och hur de gör eller vad 

de gör för att ta sig vidare i livet. Redan i bakgrunden gick jag ganska grundligt in 
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på medberoende så att läsaren skulle få ett bättre perspektiv i vad det är och vad 

det innebär innan man når fram till intervjuerna och deras svar.  

Jag började med att ta upp allmänt om vad ett alkoholberoende är och eventuella 

orsaker till alkoholberoende, utifrån det gick jag vidare till medberoende och hur 

barn som växer upp med alkoholberoende föräldrar påverkas. En liten del av 

bakgrunden handlade om psykisk ohälsa, eftersom en del barn som vuxit upp som 

medberoende ofta drabbas av psykisk ohälsa, endera i unga år eller på äldre 

dagar. I det här kapitlet diskuteras studiens metod och resultat med syftet och 

frågeställningarna i baktanke.   

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen ser man över datainsamlingen och hur den har fungerat i 

studien, ifall du har fått tillräckligt med material, vad som har gått bra och vad som 

har gått mindre bra, man bör även förklara varför. I studien bör det förekomma hur 

man har gått tillväga då man har granskat sin datainsamlingsmetod. I 

metoddiskussionen så reflekterar man över den studie man har gjort, till skillnad från 

metodkapitlet där man förklarar hur man har genomfört sin studie. För att få en bra 

metoddiskussion så bör man vara självkritisk, diskutera metoden, genomförandet 

och saker som har påverkat din studie. Du kan som författare visa i 

metoddiskussionen att du kan kritiskt granska din studie (Specialpedagogiska 

institutionen, 2016).  

 

Jag bestämde mig redan tidigt då jag påbörjade mitt examensarbete att jag ville 

göra en intervjustudie. Främst för att jag ansåg att jag kommer få ut mest 

information, personliga upplevelser och diskussioner ifall jag intervjuar. Även 

eftersom det var ett väldigt känsligt ämne för många att prata om så kändes det bra 

med en intervju, jag kunde på så vis stanna en stund efter intervjun och prata med 

personen och finnas som stöd ifall det väckte ångest eller obehagliga känslor.   

 

Jag valde att skriva ner intervjusvaren eftersom det hjälpte mig att ta in 

informationen bättre, det gjorde deltagarna mera avslappnade och för att jag på så 

vis kunde kontrollera efter att jag hade skrivit ner mina anteckningar ifall det uppstått 

något missförstånd, deltagarna kunde då bekräfta efter varje svar att mina 

anteckningar var korrekta eller ifall de ville att jag skulle ändra på någonting. Alla 
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intervjuer gjordes ansikte mot ansikte, det hjälpte både mig och deltagarna att få en 

djupare diskussion genom att se personen i ögonen, uppfatta uttryck och få en 

djupare förståelse i vad deltagaren ville få fram.   

 

Till en början upplevde jag det lite svårt att hitta deltagare, orsaken till det var för att 

jag var mån om att de skulle ha olika bakgrunder med en gemensam faktor, 

medberoende. Jag hade personligen vetskap om två personer som ville ställa 

upp som deltagare i mitt examensarbete. Efter andra intervjun fick jag tips om flera 

som kunde tänka sig att medverka. Till slut hittade jag fem personer som var villiga 

att delta, tre kvinnor och två män i åldern 20 - 35 år. Alla deltagare hade olika 

bakgrunder, det ända gemensamma var att deras förälder/föräldrar var 

alkoholberoende. Det här ledde till att jag som intervjuare fick ett bredare och ett 

mer tillförlitligt resultat trots att den här studien är väldigt liten.   

 

Innan jag utförde intervjuerna så skrev jag bakgrunden för att känna mig lite mera 

påläst. Trots att jag själv har vuxit upp som medberoende så var jag ändå inte så 

påläst. Att fördjupa sig i det här ämnet är ingen vanlig fredagsläsning, utan det 

kräver mera tid för att få kunskap. Därför tyckte jag att det var en utmärkt idé att 

göra en studie om det. Information till min bakgrund hittade jag i böcker och internet 

i form av bland annat vetenskapliga artiklar och statistiker från THL och 

WHO. Erikssons, (1994) teori om lidande valdes som teoretisk utgångspunkt.   

 

Intervjufrågorna baserade sig på mina frågeställningar och utifrån svaren valde jag 

att kategorisera dem med hjälp av tre huvudkategorier. Främst för att få en större 

överblick och bättre förståelse, det underlättade både för mig själv och kommer även 

att underlätta för läsaren. Jag var väldigt nöjd med svaren jag fick, de besvarade 

mina frågeställningar och knöt sig samman med bakgrundsmaterialet. Vilket gjorde 

att det framkom en röd tråd genom studien.   

 

Resultatet i studien påverkade mig självklart personligen. Inte på ett negativt sätt 

utan snarare tvärt om. Resultatet visade att man som medberoende hade väldigt 

många gemensamma känslor och upplevelser, vilket också gjorde att man kunde 

relatera till varandra på ett helt annat sätt och finner en viss tröst i varandras 

upplevelser. Trots att en uppväxt kan skilja sig otroligt mycket från en annan.   
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7.2 Resultatdiskussion 

I det här kapitlet så diskuteras resultatet och kopplas ihop med min bakgrund och 

teoretiska utgångspunkt för att se sambandet med intervjudeltagarnas svar och 

information och forskning om medberoende.   

 

I början av resultatet så nämnde jag att en gemensam faktor som de flesta 

intervjudeltagarna kände var ilska. Murphy, (2018) och Black, (1993) skriver att de 

psykologiska effekterna som kan uppstå hos medberoende är bland annat ilska och 

förvirring. Främst för att barnet inte har fått någon lärdom kring vad som är en rimlig 

reaktion, vilket gör att känsla av ilska kan ta sig utlopp på flera olika sätt, allt från 

ätstörningar till psykosomatiska symtom. Ilskan kan förekomma både i ung och 

vuxen ålder. I vuxen ålder beror ilskan oftast på uppklarade saker från barndomen.  

 

Vad gällde relationer så hade alla deltagare någon gång brutit kontakten med deras 

förälder/föräldrar, endera under kortare perioder eller under en längre tid. Det här 

har Bäckman-Mosén, (1984) skrivit om. Det ligger ofta i barnets natur att känna en 

stor lojalitet till sina föräldrar. Så för att kontakten ska brytas så har föräldern sårat 

sitt barn gång på gång under en längre tid, det kan handla om många år. Då 

kontakten bryts så känner barnet oftast en väldigt stor aggression.   

 

 

Hur intervjudeltagarna påverkades av sin barndom och hur det formade dem att 

växa upp bland alkoholberoende föräldrar var till viss del varierande. Men även det 

berodde på deras olika bakgrunder. Bäckman-Mosén, (1984) beskriver orsaken till 

det här väldigt bra. Oavsett vilka förutsättningar barnet har så kommer de att 

påverkas av miljön, man handskas med saker och upplever dem på olika sätt. 

Barnet kommer att reagera och formas av hur föräldrarna beter sig mot 

varandra och barnet ska aldrig behöva välja sida mellan sina föräldrar, vilket kan 

vara svårt då det uppstår konflikter mellan föräldrarna och barnet hamnar i kläm. Det 

här kan orsaka att man som vuxen blir rädd att göra fel och trampa på någons tår, 

man vill vara alla till lags.  

  

I intervjuerna framkom det att man hade blivit lärd att ljuga som barn, man fick inte 

berätta om alkoholproblemen som förekom i hemmet. Bäckman-Mosén, (1984) 

skriver att barnen blir ofta tillsagda i hemmet att de inte får berätta om situationen 
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för någon. Eftersom barnen oftast känner en stor lojalitet för sina föräldrar så kräver 

det ganska mycket för att den här lojaliteten ska brytas och för att barnet ska våga 

berätta om föräldrarnas alkoholberoende. Det är svårt att söka hjälp ifall man blir 

tillsagd, och till och med hotad i vissa fall, att inte berätta för någon om sanningen.  

 

Tillitsproblem och att bilda nära relationer var något som nästan alla 

intervjudeltagare kämpade med nu i vuxen ålder. Det förekom även en rädsla för att 

bli övergiven. Murphy, (2018) och Hellsten, (1993) beskriver att barn oftast litar blint 

på vuxna personer, men då de flera gånger blir motbevisade så leder det till skepsis. 

Det finns en risk att man i vuxen ålder drar med sig smärtan in i nya relationer, 

smärta från barndomen som aldrig blev uppklarad eller förstådd. Vilket kan leda till 

att nya relationer triggar känslor från barndomen. Ifall man har växt upp 

bland alkoholberoende föräldrar så är det vanligt att man som barn inte har fått den 

trygghet, omtanke och kärlek som ett barn behöver få, vilket leder 

till att tillitsproblem och förnekelse uppstår och det blir svårt att anknyta sig 

känslomässigt till en annan person. Har man inte fått alla behov fyllda som liten så 

blir det svårt att uppfylla alla krav som vuxen. Risken att stanna i ett osunt 

förhållande förekommer, eftersom rädslan för att bli övergiven väger tyngre.  Många 

äktenskap saknar närhet på grund av brister i tilliten.  

 

Flera av deltagarna svarade att de har svårt för att släppa in nya människor, både i 

kärleks- och vänskapsrelationer. Det ligger till viss del i grund i tillitsproblem, men 

Murphy, (2018) beskriver att intima förhållande kräver ett visst beroende till den 

andra partnern, en känslomässig anknytning. På grund av brister i tilliten, brist på 

kärlek, förnekelse och emotionell försummelse i barndomen så leder det ofta till att 

man som vuxen har svårt att möta dessa krav i en intim relation, vilket gör att man 

måste kämpa för att få det att fungera.  

 

En ständig rädsla av att bli övergiven förekom bland flera som deltog i intervjun. 

Enligt ACA, (1991) är rädslan av att bli övergiven en av de 12 förekommande 

personlighetsdragen hos medberoende. Det viktigaste är att vara medveten om 

rädslan och finna orsaken till det, då vi närmar oss personer som vi kan känna tillit 

till så minskar även rädslan för att bli övergiven.  
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Det förekom även andra typer av rädslor. Inte bara en rädsla för att bli övergiven 

utan även en känsla av ren rädsla som barn. Black, (1993) skriver att 

alkoholberoende inom familjen oftast ökar spänningen mellan föräldrarna och 

familjemedlemmarna vilket oftast leder till rädsla hos barnet. Det är viktigt att barnet 

får utlopp för sina känslor och kan prata om sin rädsla, lyssna till barnet och ge han 

eller hon bekräftelse.  

 

Personlighetsförändring bland föräldrar var vanliga orsaker som de medberoende 

intervjudeltagarna kände igen. Personlighetsförändring hos en förälder till följ av 

alkoholintag eller beroende kan vara väldigt jobbigt att se då man står vid sidan om 

och inte kan påverka det. Enligt Nakken, (1996) så uppstår en 

missbrukarpersonlighet hos någon som är beroende av ett ämne eller en 

substans. Personlighetsförändringen är inte något som försvinner av sig själv, utan 

det lever vid sidan av den beroende hela tiden. Känner man som barn att man blir 

behandlat som ett objekt istället för människa så har oftast förälderns 

missbrukarpersonlighet en stor bidragande orsak till det. Personlighetsförändringen 

kommer smygande, den är väldigt falsk, till sist så har den övertaget om den 

beroende. Den som är beroende lever i en ständig inre kamp mellan Missbrukaren 

och Jaget.   

 

I intervjuerna förekom det någon form av psykisk ohälsa hos nästan alla deltagare. 

Thapa, (2017) och Jääskeläinen, (2016) beskriver att det har gjorts många studier 

som visar hur barn påverkas av att växa upp bland alkoholberoende föräldrar. I flera 

studier så undersöker man barnets psykiska hälsa, som kommer att påverkas i det 

vuxna livet. Vilket kan ta sig form i depressioner eller att man känner sig nedstämd 

eller inte riktigt orkar med fysiska aktiviteter. Båda typerna förorsakar ångest hos 

individen. Psykisk ohälsa till följd av föräldrarnas alkoholberoende gör också att 

många inte söker hjälp eftersom det förekommer en skyddande mekanism och 

rädsla bakom. Medberoende har större benägenhet att utveckla psykisk ohälsa, så 

som ångest, låg självkänsla och depression. Det kan även förekomma 

hyperaktivitet, beteendestörningar och impulsivitet. I intervjuerna var det främst låg 

självkänsla, självförtroende och ångest som var ett problem nu i vuxen ålder.  

 

Murphy, (2018) beskriver att medberoende inte har haft möjligheten att lära sig ett 

sunt sätt att tänka, känna och agera, vilket gör att man oftast lämnar kvar i 
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barndomen, psykiskt eller andligt. Det är vanligt förekommande att medberoende i 

vuxen ålder har höga krav på sig själv och kritiserar sig själv, vilket i det långa loppet 

kan leda till ångest och depression. Man kan även känna att man behöver en viss 

bekräftelse av andra människor och har svårt att få negativ kritik riktad mot sig. Det 

här är en förklaring som kan kopplas ihop med resultatet, flera deltagare har nu som 

vuxen ångest och psykisk ohälsa, en deltagare svarade att hen är tacksam för sitt 

jobb eftersom det får personen att tänka på annat, skulle hen inte ha ett jobb så 

skulle hens psykiska hälsa bli ett problem. Det kan även kopplas ihop med dålig 

självkänsla och självförtroende.  

 

Vad gällde stöd i vardagen så var det väldigt varierande svar. De flesta tydde sig till 

familjemedlemmar. Som Saarto, (2010) skriver, så vill barnen oftast inte prata om 

sina problem i hemmet på grund av deras lojalitet mot föräldrarna. Så nätverket 

runtomkring känner sig ofta otillräcklig eftersom de är medvetna om situationen men 

vet inte hela sanningen då barnet inte vill öppna upp sig om hur han eller hon 

upplever det. För att barnet ska kunna öppna upp sig så bör man ge trygghet, 

omtanke, stöd och närhet. Ett barn ska aldrig behöva bära ansvaret för sina 

föräldrars problem och det här är ett problem som bör åtgärdas redan i daghem och 

skola.  

 

Att känna oro över sin förälder var vanligt förekommande bland deltagarna i 

intervjun. Ett flertal påpekade att man var konstant orolig för vad som skulle ske 

föräldern/föräldrarna och ifall de skulle utsätta någon annan för fara, till exempel 

genom att köra full. I det här fallet har man fått leva med en oro under många år, en 

oro som man inte kan påverka. Enligt Eriksson, (1994) så tar sig lidande form i 

ångest och oro i många sammanhang.  

 

Eriksson, (1994) beskriver hur viktigt tillit till en annan människa är för att kunna 

skapa nära relationer och lindra sitt lidande. Många i intervjun påpekade att de är 

rädd för att släppa människor nära inpå, vilket påverkar både deras vänskaps, - och 

kärleksrelationer. För att vi ska kunna handskas med vårt lidande så behöver vi ett 

tryggt nätverk runtomkring oss, det kräver att vi gång på gång blir bevisade att vi 

kan lita på de personer som vi har i vår närhet.  
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7.3 Slutsats 

Jag upplevde att jag fick bra svar på mina frågeställningar. Den första 

frågeställningen som handlade om hur barn och unga påverkats av att växa upp 

med alkoholberoende föräldrar var den bredaste frågeställningen av alla, enligt mig 

själv. Men den frågeställningen var även den viktigaste, eftersom det 

egentligen är det som hela examensarbetet handlade om, medberoende, hur 

barnen påverkats och saker som lever med dem ännu i vuxen åldern. De främsta 

problemen som lever med personerna nu i vuxen ålder är tillitsproblem, otrygghet 

och en känsla av att bli övergiven. Därför upplevde alla att ärlighet och ett tryggt 

nätverk runtomkring dem var väldigt viktigt.  

  

Den andra frågan som gällande stöd i vardagen gav ganska olika svar, vilket var 

helt förståeligt eftersom alla individer tyr sig till olika personer i jobbiga lägen. Det 

som var gemensamt bland alla svar var att de hade någon inom sin familj som de 

kunde vända sig till. Syskonen uppgav en stor roll i stödet. Även vänner hjälpte till 

mycket att få tankarna på något annat för en stund.  

   

Den tredje frågan berörde värderingar i livet som vuxen, med uppväxten i åtanke. 

Jag upplevde att jag fick väldigt hastiga och klara svar på den frågan, från alla 

intervjudeltagare. Jag minns från varje intervju att det var den frågan som ingen 

behövde tänka särskilt länge på att besvara. Ärlighet och ett tryggt nätverk runt 

omkring sig var vanligast förekommande bland alla svar.   

 

Något som jag ännu vill påpeka och tycker är väldigt viktigt är stöd i vardagen. Som 

flera intervjudeltagare nämnde så varken sökte de eller fick någon professionell 

hjälp som barn, vilket har lett till svårigheter nu som vuxen. Ett tips som jag vill ge 

till alla vuxna som jobbar i skolor och läser det här – ifall det förekommer problem 

hemma som ni är medvetna om, ta er tiden att fråga eleven hur det är hemma, en 

sådan enkel fråga kan göra så mycket, det är inget som tar mycket tid och det kan 

vara väldigt betydelsefullt. Det är även viktigt att alla elever och barn överlag med 

svåra hemmaförhållanden får vetskap om möjliga stödgrupper, man kan som 

privatperson, lärare, kurator, psykolog, hälsovårdspersonal informera personligen 

om olika stödgrupper. Som hälso- och sjukvårdspersonal har man alltid en 

skyldighet att göra en barnskyddsanmälan ifall man misstänker att barnet växer upp 

i ett otryggt hem där han eller hon kan ta skada. Både hälso- och sjukvårdspersonal, 
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privatpersoner, skolpersonal kan diskutera med barnet hur det är hemma. Istället 

för att ställa ja eller nej frågor så kan man istället fråga till exempel hur det är där 

hemma. Genom att bygga upp en tillit mellan parterna så gör det att barnet har 

lättare för att öppna upp sig och på så vis kan man lättare hjälpa.  

 

Ninni-verksamheten är ett väldigt bra exempel på stödgrupper, de gör ett sådant 

fantastiskt och viktigt jobb. De finns där för barn och unga som växer upp bland 

föräldrar eller anhöriga med missbruk och/eller psykisk ohälsa. De riktar sig till barn 

i hela Svenskfinland, ordnar samtalsgrupper, läger och aktiviteter för barn och unga. 

Under samtalsgrupperna klargör man att det inte är barnets fel att föräldern har 

insjuknat och att barnet inte kan fixa deras problem, man behöver inte skämmas 

eftersom det är en sjukdom och barnet är definitivt inte ensam i det hela. Det finns 

hjälp att fås och barnet bör veta om att han eller hon är värdefull. Ninni-

verksamheten kommer i kontakt med barnen via USM:s klienter, olika 

behandlingscenter i landet, social- och hälsovårdsenheter, barnskydd och skolor. 

Målet med verksamheten är att stärka barnets självkänsla, bryta det sociala arvet 

och ge barnet verktyg för att må bra. De ordnar även anonyma chattar som är öppna 

måndagar och onsdagar, där får barnen ställa frågor via chatten och 

verksamhetsledarna svarar (missbrukarvård, u.å).   

 

Vidare studier inom ämnet kunde vara att fokusera mera på olika former av stöd för 

medberoende, främst barn, för att kunna förebygga den psykisk hälsan och problem 

i vuxen ålder. Studien skulle eventuellt kunna göras utifrån skolans och social- och 

hälsovårdsenheters perspektiv. Möjligtvis tillsammans med Ninni-verksamheten för 

att ta reda på hur barnen upplever stöd de får därifrån och hur stödet har hjälpt dem 

i deras psykiska hälsa och vardag.  

 

Slutligen så kan jag konstatera att den här studien var väldigt intressant och lärorik. 

Trots att jag hade problem med att hitta varierande information om medberoende 

och hur det är att växa upp bland alkoholberoende föräldrar så hittade jag tillräckligt 

mycket information för att kunna se sambandet med det som står i vetenskapliga 

artiklar, böcker och personernas egna upplevelser, tankar och känslor. 
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Informationsbrev  

  

Bästa deltagare!   

Jag heter Sara Lindvall och studerar till sjukskötare vid Yrkeshögskolan Novia i 

Vasa. Jag skriver mitt examensarbete om medberoende, barn/unga vuxna som växt 

upp bland alkoholberoende föräldrar.   

 

Jag har valt att använda mig av intervjuer för att få en så bra inblick som möjligt i 

känslor och upplevelser kring hur det är att vara medberoende, samt hur man kan 

främja den psykiska hälsan hos medberoende. Eftersom det kan vara ett jobbigt 

ämne att prata om och kan väcka tunga känslor inom många så erbjuder jag stöd i 

form av pratstunder efter intervjun. Även jag själv är medberoende. 

  

Det är frivilligt att delta och du får avbryta din medverkan när som helst under 

processens gång. Du kommer att vara helt anonym och materialet förvaras säkert 

från andra och förstörs efter att examensarbetet är klart hösten 2020. Eventuellt så 

kommer citat med från intervjuerna. Mina kontaktuppgifter ser du här nedan. 

  

Tack för din medverkan!  

 

Sara Lindvall  

Tel. 0452319913  

Sarlin@edu.novia.fi   

 

Handledande lärare:  

Marlene Gädda  

Tel. (06) 3 285 341/ 0447805341  

Marlene.Gadda@novia.fi  

  

  

  

  

  

 

 

mailto:Sarlin@edu.novia.fi
mailto:Marlene.Gadda@novia.fi
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Informerat samtycke   

  

Jag godkänner att informationen jag utlämnar får användas i forskningssyfte till 

intervjuarens examensarbete. Jag som informant är anonym genom hela 

processen.  

Ort och datum: _______________________________________  

Underskrift: __________________________________________  

  

Sara Lindvall intygar att informationen som fås från intervjun behandlas anonymt 

och används enbart i forskningssyfte till mitt examensarbete. Allt material förstörs 

efteråt.  

Ort och datum: ________________________________________  

Underskrift: ___________________________________________  
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Intervjufrågor  

1. Kort bakgrund  

-Berätta lite om dig själv och om din uppväxt  

-Vilken ålder var du i då din förälder/föräldrar började dricka?  

-Ungefär hur gammal var du då du märkte att föräldern/föräldrarna hade 

alkoholproblem?  

2. Är du ensamt barn eller har du syskon?  

-Vilken roll tog du som barn? (t.ex. den rebelliska, tysta, duktiga, lugna m.m.)  

3.  Var det mamma eller pappa som var alkoholberoende?  

-Tror du att det är någon skillnad vem av föräldrarna det är som dricker?  

4. Hur såg er relation ut?  

-Gick det någon gång så långt att du bröt kontakten med din förälder/föräldrar?  

-Hur ser er relation ut idag?  

-Tror du att relationen hade sett annorlunda ut idag ifall föräldern/föräldrarna 

inte hade varit alkoholberoende? I så fall på vilket vis?  

5. Vilka känslor hade/har du kring din 

alkoholberoendeförälder/föräldrar?  

-T.ex. ilska, besviken, ledsen  

-Vad är/var de största problemen/svårigheterna mellan er?  

6. Vad upplevde du var särskilt påfrestande/jobbigt under din 

mammas/pappas alkoholberoende?  

-Vad upplevde du var svårast att klara av i vardagen?  

-Påverkade det ditt vardagsliv? T.ex. att ta hem vänner, ha en hobby, läsa på 

läxor m.m.  

-Hur hanterade du det?  

7. Upplevde du att du fick stöd från någon?  

-Vilken typ av stöd i så fall?   

-Pratade du med någon? T.ex. vän, kurator/psykolog m.m.  

-Någon person som du tydde dig lite extra till?  

8. Finns det något som lever kvar med dig från din uppväxt än 

idag?  

-Tillitsproblem, psykisk ohälsa m.m.  

-Hur hanterar du det i så fall?  

9. Vad värdesätter du i ditt liv?  


