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Abstract 

Authors: Carina Erhorn and Jenny Lindholm 
Title: “When mum and dad don’t drink the house of fear transforms into the house of silence.” 
– A study about children of alcoholics [translated title] 
Tutor: Anders Lundberg 
Assessor: Åsa Lundqvist 
 
There are today about 200 000 children living in families where either one or both parents are 
addicted to alcohol. These children often become young carers, as they are prematurely being 
placed in adult caring roles. The aim of this thesis has been to illustrate the situation for 
children of alcoholics and to examine how these children are coping when parents do not 
fulfil their parenting responsibilites as well as to focus on how social work can be 
implemented to support these children.  

A qualitative study has been carried out by analysing autobiographies written by children 
in disfuntional families with addiction problems and by interviewing professionals working 
with children and their families. Focus lied on the children’s own experiences and feelings of 
the situation along with the professionals’ opinion in that matter.  

By analyzing our material we found that children of alcoholics are taking on 
responsibilities, both by choice and more or less by force, not always suitable for their age. 
Considering the parent’s lack of engagement the children find themselves in roles such as 
taking care of their siblings and making sure they get to school on time as well as taking care 
of the bills and cleaning the house. Children of alcoholics often become the parents of their 
own parents and have to make sure everything is in order to make the best of the situation; 
they become young carers who are primay caregivers in their families due to parental illness, 
addiction or disability.  

To cope with their situation and seaking explanations on their parent’s behaviour the 
children develop different strategies such as self-blame, denial and humor. However, despite 
the complicated and demanding situation, most of these children are remarkable survivors, 
who have an ability to monitor exactly what is going on and therefore develop a capability to 
adjust to the situation and their parent’s illness.  
 
 

 
Keywords: children of alcoholics, coping, roles, survival strategies, defence mechanisms.  
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2 Inledning 

Genom vår socionompraktik på ett rehabiliteringscenter i Sydney, Australien, kom vi på ett 

symposium i kontakt med fenomenet Young carers1. Begreppet har fått stor uppmärksamhet i 

Australien och inbegriper barn och ungdomar under 26 år, vilka lever med en förälder med 

fysiska eller kognitiva funktionshinder så som sjukdom, funktionshinder, psykisk ohälsa 

och/eller drog- eller alkoholproblem (Carers Australia supporting Young carers, 2010). 

Young carers får utföra uppgifter som enligt Australian Government Department of Families 

inte hör till barns ”normala” vardagsliv. 

Young carers often perform tasks not normally undertaken by children of their age. 

Responsibilities may include preparing and cooking meals, looking after younger 

siblings, providing emotional support and taking care of medications or dressings. 

  These children need to know that help is available to them and be given 

information and support in accessing it. They also need to be able to have ‘time out’ 

from their responsibilities to enjoy activities with their peers. (Australian 

Government Department of Families…, 2007) 

Eftersom vi inte har observerat någon exakt motsvarighet till det utbredda fenomenet 

Young carers i Sverige, har vi istället valt att undersöka ett närliggande fenomen, d.v.s. 

situationen för barn till alkoholister. I Sverige avser begreppet barn alla individer under 18 år 

och vi använder oss därför av den definition som både FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Utrikesdepartementet, 2006) och Socialtjänstlag (2001:453), 1 kap 2§ uttrycker. 

Vi anser i och med ovanstående beskrivna problematik att det är viktigt att uppmärksamma 

dessa individer.  

2.1 Problemformulering 

I alla samhällsklasser och miljöer finns det barn som lever i familjer med missbruksproblem. 

Enligt Helsingborgs Stad hemsida (2010) lever idag cirka 200 000 barn i Sverige i ett hem där 

åtminstone en vuxen har alkoholproblem, vilket utgör cirka 10 procent av det totala antalet 

barn i landet (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2009:07) är det cirka 16 

                                                 
1Barn/Unga vuxna som hamnar i en vårdande roll i sin familj, som resultat av att någon familjemedlem 
exempelvis lider av kognitiva eller funktionella nedsättningar som berör hela familjens genomgående 
funktionalitet och bidrar till en ofrivillig involvering.  
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procent av papporna och 8 procent av mammorna som lever tillsammans med sina barn som 

kan ses ha en riskabel alkoholkonsumtion2. 

Det uppskattas att runt 300 000 män och 60 000 kvinnor dricker alkohol i sådana mängder 

att de får allvarliga medicinska och sociala skador (Arnell & Ekbom, 1996, sid. 9). Vad 

innebär detta för barnen? 

Missbruk är inte alltid synligt för utomstående och därför är det ofta komplicerat att 

upptäcka och identifiera vilka barn som lever i familjer med missbruk. Att dricka alkohol är 

socialt accepterat i dagens samhälle och cirka 90 procent av Sveriges vuxna befolkning 

konsumerar alkohol, vilket medför en betydande svårighet i att avgöra vad som ska ses som 

bruk och missbruk. Under det senaste året har alkoholkonsumtionen bland vuxna ökat kraftigt 

(Socialstyrelsen, 2009).  

När föräldrarna inte uppfyller de funktioner som vanligtvis förväntas av dem, är det 

sannolikt att barnen i familjen tar över de vuxnas plikter och ansvar. Att ta över vuxnas ansvar 

kan i många fall innebära att barnet ansvarar för saker som det inte självmant har valt. 

Ansvaret kan i många fall vara nödvändigt för att behålla en fungerande vardag, men kan 

även hänga samman med att barnet är rädd för att familjen ska splittras om utomstående hjälp 

sätts in. 

De funktioner som barnet övertar varierar alltifrån omsorgsuppgifter (uppgifter som 

inbegriper att den berusade föräldern inte tappar cigarettglöd på mattan eller förvissa sig om 

att modern eller fadern kommer i säng på kvällen) till mer praktiska uppgifter så som att städa, 

handla, tvätta, etc. (Mortensen, 1995, sid. 56). Barnen tycks ofta få höra konstanta löften om 

förbättringar ifrån den alkoholiserade föräldern och trots ständigt tvivel på förälderns ord 

lever hoppet om en förändring och kärlek till föräldern vidare. 

Barn som far illa kan ofta, efter långa utredningar, få hjälp och stöd i form av individuella 

eller familjeorienterade insatser, däremot får barn som befinner sig i fara ingenting, då 

insatser i Sverige vanligtvis kräver utredning och påvisad skada (Lindstein, 1995). 

Missbrukares barn har därför under 90-talet blivit föremål för statliga utredningar (se vidare 

SoU 1994:29, etc.) och deras situation har fått ökat intresse, vilket även tidigare forskning 

inom undersökningsområdet belyser.  

                                                 
2 Riskabel alkoholkonsumtion avser ett bruk som kan vara riskabelt för den som dricker, det vill säga det 
avgränsar vad som kan vara medicinskt hälsovådlig förtäring (Statens Folkhälsoinstitut, 2009:07). 
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2.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån självbiografier undersöka hur barn till alkoholister 

påverkas och hanterar situationen när föräldrarna inte uppfyller sina förväntade funktioner 

samt att genom intervjuer med socionomer och ideellt verksamma personer undersöka hur 

socialt arbete kan bedrivas med dessa barn. 

2.3 Frågeställning 

• Hur ser barnen på situationen att leva med en alkoholmissbrukande förälder? Hur   

                 påverkas barnen och hur hanterar de sin situation? 

• Vad anser de professionella om barnens situation i familjer med alkoholmissbruk?  

• Vilka stöd- och hjälpinsatser finns att tillgå för barn till alkoholister?  

3 Tidigare forskning 

Forskningen visar att barns vardag påverkas av den ständiga stress som föräldrarnas drickande 

innebär. Graden av påverkan varierar dock beroende på exempelvis missbrukets 

svårighetsgrad, missbrukets längd samt eventuellt återfall.  

Alkoholmissbruk hos föräldrar har inom forskning bland annat satts i samband med olika 

faktorer som kan påverka barnet, så som att senare utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa 

samt kognitiva och psykosociala störningar (Lagerberg & Sundelin, 2000, sid. 149).  

Idag finns det cirka 200 000 barn till alkoholister i Sverige (Helsingborgs Stad, 2010) och 

när det gäller barn i vårdande roller visar det sig att det finns mycket forskning att tillgå, 

närmare bestämt i form av avhandlingar och artiklar. Den forskning som har varit relevant för 

uppsatsämnet belyser bland annat barnens vuxenroll i form av vilken påverkan en 

alkoholmissbrukande förälder har på barnet, vilka strategier barnet utvecklar för att hantera 

sin situation samt vilken hjälp det finns att tillgå. Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2009:07) 

visar internationell forskning att det finns mellan 8 till 27 procent barn som lever i hem där 

minst en förälder har alkoholproblem. 

Det finns en rad olika namn inom forskning kring barn till alkoholister och deras 

levnadsvillkor, upplevelser och överlevnadsstrategier. Som stora internationella forskare 

räknas bland annat kände profilen Howard S Becker, en amerikansk professor i sociologi, 

Margaret Cork, socialarbetare med lång klinisk erfarenhet av alkoholister i England, och 

Claudia Black, fil.dr. med mångårig erfarenhet inom familjebehandling och egen verksamhet i 

USA, vilken har fått stor betydelse för hur man ser på barns situation i missbruksfamiljen och 

hur man kan hjälpa dessa i barngruppsverksamheter som exempelvis Children are People too 
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(CAP) och Kids are Special (KAS). I nordisk forskning dyker det upp namn som Thomas 

Lindstein och hans tidigare assistent Elisabeth Hagborg.  

Den tidigare forskningen utgör en viktig del i vår uppsats, då vi använt den i stor 

utsträckning tillsammans med självbiografier och intervjuer som utgångspunkt för att kunna 

belysa situationen för barn till alkoholister. Då vårt undersökningsområde omfattar barn till 

alkoholister i Sverige, kan det tyckas att fokus borde ligga på svensk forskning, men vi anser 

att det är viktigt att även inkludera internationell forskning, eftersom den forskningen ligger 

till grund för hur forskning och arbete med barn till alkoholister har utvecklats i Sverige.   

3.1 Internationell forskning 

Beckers forskning fokuserar på barn till alkoholister som tar på sig vuxenansvar samt deras 

familjer. Becker har i samarbete med Jo Aldridge (1999) gjort flera studier, bland annat kring 

barn med vuxenansvar och hur dessa påverkas av förälderns sjukdom och funktionshinder. De 

kom bland annat fram till att den ”utlösande faktorn” för barn som tar på sig vuxenansvar är 

just uppkomsten eller förekomsten av förälderns ohälsa eller funktionshinder, men att 

situationen inte alltid behöver leda till att barnet automatiskt hamnar i en sådan roll. Istället 

kan föräldern få hjälp av andra familjemedlemmar eller utomstående. Vidare kan de få 

tillgång till hjälpinsatser inom sjukvården, socialtjänst eller privata sektorer, där arbetet med 

familjer är en del inom öppenvårdens bestämmelser eller välfärdsinfrastrukturen, som just 

existerar för att skydda barn och stötta deras familjer (Becker & Aldridge, 1999, sid. 304).    

Corks (1985) undersökningar omfattar familjeinriktade behandlingsstudier. Hennes kanske 

viktigaste bidrag till framtida forskning var att hon visade på hur föräldrarnas intresse tenderar 

att fokuseras på dem själva och drogen samt hur även den ickealkoholiserade föräldern 

försummade barnen känslomässigt. I sin undersökning De glömda barnen (ibid., 1985) 

intervjuade hon 115 barn i åldrarna 10-16 år, som kom från hem där en eller båda föräldrarna 

var alkoholister, för att se hur dessa uppfattade sitt familjeliv och dess inflytande på dem. 

Genom att själv intervjua varje barn enskilt fick Cork en bra inblick i barnens känslor och 

attityder och barnen själva tycktes nästan känna en viss befrielse och tillfredsställelse av att få 

samtala med någon kring ämnet, som vanligen var tabu (ibid., 1985, sid. 30). 

Black (1995) beskriver hur det är att växa upp i en alkoholistfamilj och vilka konsekvenser 

det har för individens förmåga att leva ett fullvärdigt liv som vuxen. Forskningen bygger på 

hennes egna kliniska erfarenhet av arbete med alkoholister och deras anhöriga.  
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3.2 Svensk forskning 

Lindstein (1995), som är docent i socialt arbete vid Stockholms universitet, har genom 

observationsstudier utvärderat verksamheten Vändpunkten, som befattar sig med 

förebyggande arbete och behandling. Studien är den första av totalt tre och utvärderingen ger 

en beskrivning av program, metodik och ledarskap inom verksamheten samt en bred översikt 

över kunskapen och erfarenheten som finns om barn till missbrukare, närmare bestämt hur 

dessa barn lever, fungerar och deras upplevelser av skam, ångest, rädsla och social splittring. 

Lindstein kom bland annat fram till att barns uppväxtvillkor är präglade av omsorgssvikt och 

hög stressnivå, som hänger samman med rollförändringen, konfliktnivån och 

oförutsägbarheten i familjen. I tredje delen av studien (Lindstein, 2001) får barnen föra sin 

egen talan, dvs. att studien återger barnens berättelser av egna upplevelser och utveckling.  

År 2008 kom Ulla Forinders & Elisabeth Hagborgs bok Stödgrupper för barn och 

ungdomar, där de redogör för hur verksamhetsformen för stödgrupper har vuxit fram samt hur 

arbetet i en stödgrupp kan se ut. Detta stödgruppsarbete har även Ami Arnell och Inger 

Ekbom (1996) genom Rädda barnen tagit fram en handbok för, vilken är specifikt riktad till 

att fokusera på samtal med barn till alkoholister.  

I början av 2010 lanserade Hagborg metodboken Hela människan-hjulet, som är tänkt att 

fungera som en samtalsmodell för livskunskap och känsla av sammanhang (KASAM). 

Hagborg har en fil.mag. i socialt arbete, är handledare och konsult och har tidigare assisterat 

Thomas Lindstein (1995) vid hans observationsstudie av verksamheten Vändpunkten. Hennes 

samtalsmodell ska underlätta arbetet med stödgrupper för barn, unga, vuxna och/eller familjer. 

Den teoretiska kunskapsbasen baseras först och främst på FN:s barnkonvention och mänskliga 

rättigheter samt behandlar teman som bland annat alkohol och droger, livsåskådning och 

känslor (Hagborg, 2010). 

3.2.1 Vändpunkten 

Verksamheten syftar till att ge barnen större självförtroende samt att ge dem möjligheten att 

förstå mer om alkohol och de egna föräldrarnas missbruk. Barnen får också hjälp med att 

identifiera svåra vardagssituationer samt att hitta nya lösningar och förhållningssätt till dessa.      

På Vändpunkten används olika arbetsmodeller och metoder för att markera självständigheten 

hos den som lär sig eller går i behandling; en stark betoning ligger på barnet och barngruppen 

(Lindstein, 1995, sid. 8).  
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Studien syftar till att ge ökad kunskap om hur barn i olika åldrar kan förstå och hantera 

sina föräldrars alkoholmissbruk. Då det saknades fakta kring barns egna upplevelser och deras 

utveckling i tidigare gjord forskning, ansåg Lindstein (ibid.) att det var nödvändigt att veta hur 

problemen såg ut ur barnens synvinkel och vilka konstruktiva eller destruktiva strategier de 

utvecklar/kan utveckla inför föräldrarnas missbruk. Det andra syftet med studien var att 

beskriva, analysera och utvärdera barnverksamheten, där – som tidigare nämnt – barnets 

förståelse och kompetensen att hantera förälderns missbruk står i centrum.  

Det finns många skäl till att ge barnen det sista och avgörande ordet, inte minst för att hela 

verksamheten är skapad för barnens och ungdomarnas skull, men även då det först och främst 

handlar om individer med olika behov och olika erfarenheter; barn reagerar och handskas med 

likartade familjesituationer på helt olika sätt (Lindstein, 2001).  

Med denna forskning som utgångspunkt har Elisabeth Hagborg (2010) senare utvecklat sin 

samtalsmodell för alla som arbetar med stödgrupper för barn, ungdomar, vuxna och familjer, 

vilken i sin tur lägger en bra grund för stödgruppsverksamheten som stöd- och hjälpinsats för 

barn till alkoholister.   

3.2.2 Hela människan-hjulet 

Sedan stödgrupper för barn och unga presenterades i Sverige i slutet av 1980-talet, närmare 

bestämt via Vändpunkten och Rädda Barnen, har denna form av stöd numera blivit en 

självklar del i det sociala arbetet med barn.  

I de flesta stödgruppsammanhang handlar det om beskrivningar av barnens livssituation, 

hur arbetet ska läggas upp samt vilket stöd barnen behöver. Fokus har mestadels legat på de så 

kallade riskfaktorerna. Det som kan sägas i detta sammanhang är att barnens hälsa och 

utveckling kan äventyras om de lever och växer upp med föräldrar som befinner sig i en eller 

flera av dessa riskfaktorer, som exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller våld (Hagborg, 

2010, s 22). 

Utifrån detta har Hagborg utvecklat en tankemodell (ibid., sid. 27) som kan underlätta 

arbetet kring känsla, tanke och handling samt tillhandahålla en metod som utgångspunkt i 

arbetet med barn, ungdomar och unga vuxna samt med deras familjer och nätverk. Hela 

människan-hjulet kan ses som en cirkel som visar människans grundläggande behov och 

fungerar som en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner kring att skapa en mening 

med livet. Cirkelns olika delar samspelar hela tiden inom individen och samspelar även med 

andra i känsla, tanke och handling, som exempelvis nätverket (skola, vänner, familj, etc.). 

Hjulet framtogs för att förtydliga att alkoholismen inte enbart drabbar den som dricker på alla 
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livsområden – som exempelvis arbetet, familjen, etc. – utan även hur de anhöriga påverkas av 

någon annans drickande, både på individnivå och inom familjen (Hagborg, 2010, sid. 28). 

Tanken bakom konceptet är även att människan får hjälp att föra en inre dialog och att göra 

olika inventeringar i hjulets olika delar. Hagborg likställer processen med att öppna en 

skafferidörr för att se vad som finns eller vad som behövs, vad som saknas. Det är sannolikt 

att individen då funderar hur det ska anskaffas, tillagas och förtäras, dvs. vad man kan göra 

istället för att uppnå ett ”tillräckligt bra” mående (Hagborg, 2010, sid. 26). 

4 Teori 

4.1 Val av teori 
I val av teori har vi tagit hänsyn till att teorier möjliggör en viss förståelse i behandlingen av 

undersökningsmaterialet, men även att teorier kan utgöra hinder för förståelse (Aspers, 2007, 

sid. 35). Aspers syftar med detta till att teorier tenderar att lägga fokus på endast vissa 

aspekter och att det därmed förbigår andra. I vårt fall är det möjligt att förstå barnens 

berättelser och våra intervjupersoners observationer utifrån flera olika perspektiv med fokus 

på exempelvis barnens perspektiv, den missbrukande vårdtagarens perspektiv och den 

professionelles perspektiv. 

Det var möjligt för oss att behandla det undersökta materialet utifrån olika teoretiska 

utgångspunkter, exempelvis anknytningsteori, men för att belysa situationen för barn till 

alkoholister i denna uppsats har vi valt att använda oss av coping. En anledning till detta 

grundar sig i att coping bland annat kan kopplas samman med begrepp så som hantering, 

anpassning, identitet, roller, etc., vilket vi utifrån självbiografierna och intervjuerna kan föra 

en tänkvärd diskussion kring. 

4.2 Coping 

4.2.1 Definition och utveckling 

Många forskare har undersökt människors förmåga till coping i olika livssituationer och i 

deras forskning har olika definitioner av begreppet konstruerats (se vidare Lazarus, 1966; 

Lazarus & Folkman, 1984; Carver, Scheier & Weintraub, 1989; Carver, 1997; etc.). Lazarus 

och Folkmans definition av coping (1984, sid. 141) är den som vi valt att ha som grund i 

denna uppsats. De definierar coping på följande sätt: ”…constantly changing cognitive and 

behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as 



 

12 
 

taxing or exceeding the resources of the person”. Coping kan alltså ses som ständigt 

föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar av individen, vilka utförs för att 

klara av specifika externa och/eller interna krav. Dessa krav som individen behöver ta itu med 

ligger utanför individens normala resurser att hantera situationer. De situationer som Lazarus 

och Folkman alltså syftar till är de situationer som för den enskilde människan är specifika 

och som inte sker rutinmässigt (Lazarus & Folkman, 1984); det kan sägas vara avvikande 

situationer ifrån individens normala vardag. 

Begreppet coping har sitt ursprung i forskningen kring stress och är en form av 

stresshantering. Genom denna stresshantering behandlar individen kommande externa och 

interna stressmoment och hot (Lazarus & Folkman, 1984). 

I Lazarus och Folkmans definition av coping har deras val av formulering en stor betydelse. 

Betydande är den konstanta föränderligheten och specifikationen av krav och konflikter för 

den enskilde. Skillnad görs även mellan coping och automatisk acceptansbeteende genom att 

begränsa coping till krav som är betungande eller överskrider en individs resurser (”appraised 

as taxing or exceeding a person’s resources”). I och med denna begränsning avgränsas coping 

till att handla om psykologisk stress, vilket inkluderar mobilisering 3  och exkluderar 

automatiskt beteende och tankar som inte inkluderar ansträngningar. Genom att använda 

ordet ”efforts” utvidgas coping till att inbegripa vad som helst som individen gör eller tänker 

oavsett hur bra eller dåligt det fungerar i praktiken och genom att använda ordet ”manage” 

undviks coping att liknas med makt eller kontroll. Genom att bemästra en situation kan coping 

i stället handla om att minimera, undvika, tolerera och acceptera de stressiga situationer lika 

väl som att försöka kontrollera dem (Lazarus & Folkman, 1984, sid. 141-142). 

4.2.2 Indelning av coping 

Coping kan enligt Lazarus och Folkman (1984) delas upp i två huvudsakliga inriktningar, 

d.v.s. problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping 

syftar till att bemästra/hantera eller förändra problemet som orsakar bekymmer, närmare 

bestämt handlar det om individens hantering eller anpassningsförmåga som söks i individens 

förhållande till miljön/samhället. Problemfokuserad coping kan exempelvis vara en 

bedömning av skada/förlust, hot eller utmaningar, vilka individens personliga coping 

stimulerar och därefter bidrar till förändrad relation mellan individen och miljön/samhället. 

Emotionsfokuserad coping handlar däremot om emotionell respons till problemet, d.v.s. 

individens hantering eller anpassningsförmåga som söks i individens egna känslor. 
                                                 
3 Mentala resurser som aktiveras när en individ utsätts för stress. 
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Emotionsfokuserad coping handlar om en individuell reglering av emotionell oro hos 

personen i fråga (Lazarus & Folkman, 1984). Kortfattat kan problemfokuserad coping sägas 

handla om situationer där förhållandet är föränderligt, medan emotionsfokuserad coping 

uppstår när inget är möjligt att förändra för att minska skadan, hotet eller ändra förhållandet i 

miljö/samhället. Den nya situationen som individen infinner sig i efter copingansträngningen 

leder i sin tur till nya situationer och därmed nya bedömningar av individen och eventuell 

coping (Folkman & Lazarus, 1980, sid. 223-224). 

Dessa två inriktningar kan även främja och hindra varandra i copingprocessen. 

Inriktningarna kan exempelvis främja varandra när en student skriver en viktig tenta och 

känner stor oro. Oron avtar när fokus läggs på att lösa uppgifterna (problemfokuserad coping), 

vilket gör att den emotionella stressen minskar. Omvänt kan inriktningarna hindra varandra då 

exempelvis en person misstänker sig ha en svår sjukdom genom att ha samlat information och 

försökt utvärdera den. Oron om osäkerheten över sjukdomen ökar och personen fångas i en 

situation av att samla information och förstå den (problemfokuserad coping), samtidigt som 

den emotionella stressen kan artas och börja utvecklas till ett undvikande av att ta itu med 

problemet. Andra gånger kan undvikandet användas för att minska stress (Lazarus & Folkman, 

1984, sid. 153-154). 

Problemfokuserad och emotionsfokuserad coping har i vidare forskning setts som för 

övergripande och inte tillräckliga utan en tredje kategori har av ett flertal forskare utvecklats. 

Denna tredje inrikting av coping har benämnts och utformats på olika sätt, närmare bestämt 

som bedömningsfokuserad coping (Moos & Billings), undvikandeorienterad coping (Endler 

& Parker) (Andersson, 2009, sid. 127-129) och dysfunktionell coping (Carver, Scheier & 

Weintraub, 1986). 

4.2.3 Mäta coping 

Ett enhetligt sätt för att sedan analysera och mäta/gradera individens coping har inte tagits 

fram och forskare inom området har belyst svårigheten (Andersson, 2009, sid. 122-123). Ett 

flertal frågeformulär har dock utvecklats, bland annat Ways of Coping (WOC) (Lazarus & 

Folkman, 1984), COPE (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) och senare Brief COPE (Carver, 

1997).  

Brief COPE använder sig av fjorton subskalor, vilka används för att analyserar individens 

sätt att hantera sin situation. De fjorton kategorierna är: active coping, planning, positive 

reframing, acceptance, humor, religion, using emotional support, using instrumental support, 
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self-distraction, denial, venting, substance use, behavioral disengagement and self-blame 

(Carver, 1997, sid. 96). 

Vi har, för att kunna analysera vårt material, valt att ta hjälp av subskalorna i modellen 

Brief COPE (Carver, 1997) samt att som grund även använda Lazarus och Folkmans (1984) 

definition om coping och deras problemfokuserade och emotionsfokuserade coping. 

4.2.4 Avgränsningar i användningen av coping 

Att använda sig av coping som teori i denna uppsats anser vi har många fördelar eftersom det 

på ett övergripande och omfattande sätt fångar in hur barnens hantering av sin livssituation 

kan komma att skapa olika strategier för överlevnad, så som genom Brief COPE kategoriserar 

utifrån de fjorton subskalorna. Dessa strategier kan vidare kopplas ihop med andra möjliga 

teoretiska utgångspunkter, så som identitetsskapande, krishantering och skapande av roller. 

Ett problem med att använda coping som teori kan exempelvis vara att coping inriktar sig 

på individens hantering av specifika situationer och inte fokus på barnets utveckling till vuxen 

ålder eller att anknytning till föräldrarna riskerar att förbises. I vår analys kommer vi givetvis 

att diskutera vilken påverkan att växa upp med en alkoholiserad förälder kan ha på barnets 

framtid, men dock inte genom en grundlig diskussion utifrån teorier så som 

utvecklingspsykologisk teori eller anknytningsteori. Fokus i denna uppsats ligger i stället på 

hur barnets coping påverkar situationen det befinner sig i samt hur barnets val av coping kan 

påverka. 

5 Metod 

5.1 Arbetsfördelning 
Vi är två författare till detta arbete och vi har tillsammans kommit fram till uppsatsämnet om 

situationen för barn till alkoholister. Under arbetets gång har vi delat upp läsningen av 

självbiografier och forskningslitteratur för att sedan diskutera och analysera tillsammans. 

Under förarbetet och skrivandeprocessen har vi haft ett välfungerande samarbete sinsemellan, 

men även med våra intervjupersoner som är praktiskt verksamma inom vårt 

undersökningsområde. 



 

15 
 

5.2 Val av metod 
För att få ett perspektiv ur två synvinklar har vi genom intervjuer fångat upp både ideella och 

yrkesverksamma personers syn på situationen för barn till alkoholister samt genom 

analysering av självbiografier även gjort barnens röst hörda.  

Många barn till alkoholister har i vuxen ålder delat med sig av sina känslor och tankar 

kring sin uppväxt genom att publicera en självbiografi. För att sedan analysera dessa 

självbiografier har vi som metod tagit hjälp av avsnitt 5.4 om livshistorieanalys. Att prata 

direkt med utsatta barn har i denna studie tyvärr inte varit möjligt. 

För att sedan undersöka de professionellas syn på situationen för barn till alkoholister; om 

barnens hantering av sina livssituationer och ansvarstagande, samt vilka stöd- och 

hjälpinsatser som finns att tillgå har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie i form av 

semistrukturerade intervjuer 4  (May, 2001, sid. 150), även benämnd som tematisk öppen 

intervjuform (Aspers, 2007, sid. 137). 

5.3 Urval 

5.3.1 Självbiografier 

De självbiografier som vi valt att använda oss av har valts ut genom noggrann sökning och 

utifrån diverse rekommendationer. Utifrån det stora utbud som finns inom detta ämne har vi 

valt att använda oss av sex olika skildringar som på ett ingående sätt visar på hur 

livssituationen kan se ut för ett litet barn. De självbiografier vi valt att använda oss av är Den 

lilla fången (Elliot, 2007), Ensam i världen – en liten parvel på väg mot helvetet 

(Hammarberg, 2007), Bryta om (Anderberg Strollo, 2007), Maskrosungen (Gustafsson, 2006), 

Mig äger ingen (Linderborg, 2007) och Flickan som inte fick finnas (Ericsson, 2007). Vi anser 

vidare att dessa barndomsskildringar på ett omfattande och övergripande vis beskrivit ett 

barns tankar i en uppväxt med en alkoholiserad familjemedlem.  

Flera av självbiografierna omfattar dock inte bara en berättelse om att växa upp med en 

alkoholist utan även situationer av att vara ett barn i en familj med andra former av missbruk 

samt våld och/eller psykisk ohälsa. Våra självbiografier speglar alltså dysfunktionella familjer 

med ett flertal problem närvarande och kan därför analysera med olika syfte. 

                                                 
4 Intervjuform där frågorna är specificerade men intervjuaren har möjlighet att fördjupa svaren mer ingående.   
   Intervjuaren har även möjlighet att föra en dialog med intervjupersonen. 
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5.3.2 Intervjupersoner 

Vi har valt att genomföra fyra intervjuer med olika personer som genom sitt ideella eller 

yrkesverksamma arbete kommer i kontakt med barn till alkoholister. Intervjupersonerna har vi 

funnit genom grundlig sökning av närområdets information om tillgången av stöd- och 

hjälpinsatser för den utsatta gruppen och även genom vidarehänvisningar ifrån olika 

tillfrågade intervjupersoner. Två av intervjuerna utfördes med socionomer där en av 

intervjuerna var en gruppintervju med tre socionomer närvarande. En av de fyra genomförda 

intervjuerna gjordes med en ordförande på en ideell organisation för människor som vill 

komma ur sitt missbruk och ytterligare en intervju gjordes via telefon med en alkohol- och 

drogterapeut på en verksamhet för missbrukande kvinnor och deras barn. För att läsaren lätt 

ska kunna skilja på dessa personer och följa vårt resonemang i analyen har vi valt att benämna 

dem som Socionom, Gruppintervju, Ordförande och Alkoholterapeut. 

För att kunna analysera våra intervjuer på bästa vis samt för att förhindra missförstånd 

spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas. Intervjupersonerna gav oss ett omfattande 

material att utveckla till ett väl beskrivande empiriavsnitt om situationen för barn till 

alkoholister och hur socialt arbete kan bedrivas med dessa barn. De har vidare givit oss en god 

förståelse för hur ett arbete med barn till alkoholister kan utformas samt vilket behov av stöd 

och hjälp det finns för den utsatta gruppen.  

De svårigheter vi har haft i vårt urval har främst grundat sig i att få kontakt med 

intervjupersoner som varit passande för vårt ämne. Många av de tillfrågade har varit strängt 

upptagna med sitt arbete eller varit svåra att få tag på. Vi anser trots detta att de personer som 

vi intervjuade var betydande och mycket användbara kontakter. 

5.4 Livshistorieanalys 
Livshistorier eller livsberättelser kan vara muntliga eller skriftliga. Om en sådan berättelse 

skrivs i första person handlar det om en självbiografi, skrivs den av en annan person kallas det 

biografi (Johansson & Öberg, 2008, sid. 74). För att få en större förståelse för vår analys av 

självbiografierna har vi valt att använda oss av livshistorieanalys, närmare bestämt om hur 

man kan tolka det någon annan har tolkat.  

Livshistorieanalyser hjälper till att analysera personliga berättelser, där syftet är att 

undersöka socialt liv och kulturella mönster. Att göra en livshistorieanalys har den fördelen 

att det underlättar för skribenten att i sin analys relatera till hur biografier kan hänga ihop med 

det sociala livets komplexitet och vardagslivets relationer (ibid., sid. 73). Använder man en 

sådan analys inom ramen av socialt arbete eller sociologi, är livshistorier ett av de 
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framstående verktygen för att kunna framkalla ett uttryck för vad människor redan vet om 

socialt liv (Bertaux, 1981). En sådan analys tematiserar även en individs egen livshistoria i det 

vardagliga livet, där identitet, handling och interaktion spelar en avgörande roll och 

analysformen hjälper därmed även andra personer att förstå hur självbiografiska 

tematiseringar kan betraktas i sociala interaktioner. Andra personer får alltså en idé om vad de 

kan förvänta sig av individen och dess framtida handlingar (Kohli, 1981, sid. 65).  

Enligt vår tolkning återspeglar personliga berättelser en persons minnen av sin situation 

och sin uppväxt, vilket gör det möjligt att på ett mer djupgående sätt analysera komplexiteten 

i relationen mellan tidigare erfarenheter och senare rekonstruktioner hos en individ till 

en ”livshistoria”, d.v.s. att göra det möjligt att förstå en annan persons relation mellan sig själv 

och samhället. Vår analys grundar sig på tolkningar av en annan individs upplevelser och 

känslor utifrån självbiografier; analysen återspeglar våra tolkningar av personens livssituation 

och behöver inte nödvändigtvis tala för alla barn i svåra livssituationer.  

Genom att tolka det någon annan berättat eller beskrivit kan det uppstå missuppfattningar 

och/eller oklarheter, speciellt med tanke på att vi människor kan uppfatta någon annans 

beskrivningar på väldigt olika sätt. Människor gör olika tolkningar och samma berättelse kan 

på det viset få helt skilda innebörd och/eller betydelse beroende på hur läsaren uppfattar och 

tolkar det som skrivits. 

5.5 Metodens förtjänster & tillförlitlighet  
Att utifrån självbiografier belysa barnens situation har både sina förtjänster och brister, som 

avsnittet om livshistorieanalys påpekar. Förtjänster går att se i att författarna kan ha mer 

distans till sina upplevelser än vad ett barn har som lever mitt i berättelsen. En vuxen som 

berättar sin historia har givits tid att förstå, analysera och bearbeta det som varit, vilket 

självklart även ett barn som befinner sig i historien gör fast på en annan nivå. Ett barns 

historier kan dock riskera att dramatiseras eller omvänt normaliseras. 

Även brister är möjliga att se då självbiografier analyseras, eftersom vi som 

uppsatsförfattare tolkar utifrån oss själva och det därmed finns en risk för feltolkning av 

författarens känslor, upplevelser, situation, osv. Det finns även en risk att vi 

överproblematiserar eller tar för lätt på allvaret som skildras då det är lätt att sätta 

situationerna i förhållande till egen referensram. En annan bristfällig punkt i användandet av 

självbiografier är möjligt att identifiera, närmare bestämt i form av tidpunkten då författarna 

var barn. Samhället förändras ständigt och trots att de självbiografier vi använt oss av är 

relativt nypublicerade utspelar sig deras berättelse uppskattningsvis 20-30 år tillbaka i tiden 
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och deras beskrivning av stöd- och hjälpinsatser ifrån samhället kan därför vara svåra att 

förstå ur dagens utformning av samhällets sociala interventioner gällande denna utsatta grupp. 

Den valda intervjuformen har möjliggjort en mer öppen intervju med våra intervjupersoner 

och kunde därmed fånga betydande dialoger. Vi kunde ställa följdfrågor för att garantera att få 

svar på våra frågor eller ställa mer specifika frågor för att undvika missförstånd. Då 

intervjuerna i tre fall av fyra skedde i direkt kontakt med intervjupersonerna, underlättades 

förståelsen när kroppsspråk, ögonkontakt, etc. kunde tydas och observeras under intervjuns 

gång. Det fanns även utrymme för korrigeringar och utvecklande för att klargöra svar. Även 

den telefonintervju som gjordes kunde utföras utan större komplikationer. Kroppsspråk kunde 

tyvärr inte observeras, men en god kommunikation med förtydliganden och följdfrågor 

eliminerade betydande missförstånd. 

Trots ett noggrant arbete med intervjuerna är det möjligt att se risker som kan komma att 

påverka tillförlitligheten. Som ovan nämnt gällande självbiografierna är det lätt att vi som 

uppsatsförfattare analyserar utifrån oss själva och därmed tolkar på ett visst sätt, men även att 

det finns en risk att intervjupersonernas uttalanden kan ha missförståtts eller inte tolkats helt 

korrekt. 

5.6 Metodens begränsningar 
Intervjumetodiken gav oss möjlighet att tala direkt med erfarna personer inom området, men 

vår valda metod begränsande oss ändå i vissa avseenden. Med detta menar vi att möjligheten 

att undersöka alla barn till alkoholisters situation i Sverige inte blir möjlig. I vår undersökning 

har vi som ovan nämnt intervjuat ett fåtal yrkesverksamma personer i södra Sverige, vilket vi 

är medvetna om kan vara missvisande för andra geografiska områden i landet, exempelvis i 

form av förekomst och omfattning av problematiken samt i form av tillgången av stöd- och 

hjälpinsatser. Att undersöka barn till alkoholisters livssituation i hela landet och att göra 

jämförelser mellan olika geografiska områden hade varit intressant, men utrymme, tid eller 

syfte för detta finns inte i denna uppsats. 

Under perioden vi transkriberade och analyserade våra intervjuer upptäckte vi att vi utifrån 

vår valda intervjuform skulle ha haft möjlighet att ställa fler följdfrågor och därmed få 

ytterligare kunskap och perspektiv på det utvalda ämnet. Detta är dock som sagt inget vi 

uppmärksammade förrän senare. I användning av tematisk öppen intervjuform är det viktigt 

att ha i åtanke att det kan vara svårt att komma ihåg det som sagts i början på intervjun och att 

det därmed är lätt för intervjuaren att upprepa frågor eller ställa snarlika frågor i stället för att 

ställa följdfrågor på det som redan sagts. 
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5.7 Reliabilitet 
Reliabilitet står för den sannolikhet med vilken ett visst system fungerar vid en given tidpunkt 

(Nationalencyklopedin, 2010). Mer ingående betyder detta att säkerställa att dokument är vad 

de förefaller att vara samt att förhålla sig till verkligheten utanför texterna, dvs. hur noggrant 

personer eller sociala konstruktioner beskrivs (Lundström, 2008, sid. 124-125). Den gjorda 

studien måste vara genomförbar för en annan person och att denne ska kunna göra om 

undersökningen vid ett senare tillfälle för att komma fram till samma slutsats (Lagerberg & 

Sundelin, 2000).  

Reliabiliteten i vårt resultat gällande situationen för barn till alkoholister kan ses som svårt 

att genomföra vid ett senare tillfälle och få ett snarlikt reslutat, eftersom samhällets stöd- och 

hjälpinsatser till denna utsatt grupp tycks vara under utveckling. Dessutom är det av betydelse 

att ha i åtanke att författares självbiografiska skildringar är en tid i deras barndom och att 

tidsskillnaden från händelse till publicering onekligen får betydelse. Detta resonemang kan 

därmed visa hur en viss variation i undersökningens reliabilitet kan föreligga. 

5.8 Etiska överväganden 
När det gäller etiska överväganden är det viktigt att ställa forskningskravet och 

individskyddskravet emot varandra; d.v.s. samtidigt som det finns ett krav på att forskning 

bedrivs och tar upp betydande frågor samt är av hög kvalitet, finns även ett krav på att 

individen skyddas mot obefogad insyn i privatlivet och att den enskilde inte utsätts för några 

psykiska eller fysiska skador, förödmjukelser eller kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 

5). I vårt val av intervjupersoner har vi tagit detta i beaktning. Intervjupersonerna har alltså 

blivit noggrant informerade om undersökningens syfte och vad deras medverkan hade för 

betydelse. Dessutom poängterade vi för intervjupersonerna att medverkan var helt frivilligt 

och att deras utsagor skulle komma att behandlas med hänsyn till deras integritet 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12).  

Då vi ansåg att det inte vore etiskt försvarbart att intervjua barn angående deras 

livssituation och personliga känslor, valde vi att använda oss av publicerade självbiografiska 

berättelser, skrivna av numera vuxna barn som skildrar sina upplevelser och erfarenheter från 

en uppväxt med en eller två alkoholmissbrukande föräldrar. Fördelen med att intervjua barn 

skulle just vara det som May (2001, sid. 152) beskriver i kapitlet om ostrukturerade intervjuer, 

nämligen att barnen har en möjlighet att skildra situationen ur sitt perspektiv samt beskriva 

sina upplevelser och känslor, vilket i vuxen ålder kan tänkas ha förändrats till viss del. Genom 

att intervjua barn kan intervjupersonen visualisera för barnen att deras roll är viktig och 
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genom att uppmärksamma deras situation bekräfta att människor faktiskt bryr sig. Nackdelen 

å andra sidan kan visa sig genom att barnen kan uppfatta situationen som integritetskränkande 

då personliga frågor onekligen är i fokus. Vi har därför i denna uppsats valt att inte intervjua 

några barn, utan att istället använda oss av självbiografier för att få en inblick i och kunskap 

om barnens perspektiv. 

6 Analys 
I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera en sammanfattande analys av vårt 

undersökningsområde, bestående av självbiografier, intervjuer, vår teoretiska utgångspunkt 

och tidigare forskning. 

Sammanlagt har två huvudteman utkristalliserats från litteraturen och intervjumaterialet, 

vilka vi kommer att analysera med utgångspunkt i vår valda teori om coping. De teman vi har 

valt är: barnens situation – inre faktorer och barnens situation – yttre faktorer, både sett 

utifrån barnen själva och de yrkesverksamma intervjupersonerna. De självbiografier vi 

refererar till i vår analys är Den lilla fången (Elliot, 2007), Ensam i världen – en liten parvel 

på väg mot helvetet (Hammarberg, 2007), Bryta om (Anderberg Strollo, 2007), Maskrosungen 

(Gustafsson, 2006), Mig äger ingen (Linderborg, 2007) och Flickan som inte fick finnas 

(Ericsson, 2007). Vidare kommer vi att referera till våra intervjupersoner som Socionom, 

Gruppintervju, Ordförande och Alkoholterapeut. 

I analysen handlar teorin om coping framför allt om de 14 subskalorna i Brief COPE 

(Carver, 1997). Vi har inte tagit med alla 14 subskalor, utan istället valt att använda de delar 

som kunde knytas an till och styrka vårt resonemang. Barn hanterar sin situation på olika sätt 

och deras coping sker därför på olika nivåer. Vi har observerat två huvsakliga delar av coping, 

närmare bestämt barnets sätt att hantera sin situation utifrån känslor och upplevelser samt hur 

påverkningar och utomstående kan vara bidragande till barnets copingprocess. De olika 

delarna i analysen är alltså alla en del av barnets sätt att hantera situationen det befinner sig i.  

6.1 Barnens situation – Inre faktorer 

Utifrån självbiografierna är det möjligt att se att barnen har en omfattande medvetenhet om 

allt som försiggår i hemmet och vilken situation de befinner sig i, d.v.s. att de i vissa fall lär 

sig att läsa av sina föräldrar och känner igen när de befinner sig i hotande situationer och när 

de kan känna viss trygghet samt att de kan känna av eventuella ekonomiska bekymmer, trots 

att föräldrarna inte uttalar sig om dessa.  
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Barnen tycks kunna observera vissa beteenden, kroppsrörelser och analysera meningar 

eller ord som sägs, vilket Alkoholterapeuten (sid. 8) berättar om. Det är onekligen 

imponerande hur dessa barn har en förmåga att känna på sig när något obehag är på väg.  

... jag visste att jag skulle riskera allas vår säkerhet om jag var uppkäftig eller olydig 

mot honom. Barn känner på sig sådana saker instinktivt, precis som de vet vilka 

lärare som de kan driva med och vilka som aldrig skulle tolerera några dumheter. 

(Elliott, 2007, sid. 25) 

Att kunna läsa av situationen behöver dock nödvändigtvis inte betyda att barnen slipper 

undan eller avvärjer det identifierade hotet.  

Ibland testar hon mig. Hon ler. Jag ler försiktigt tillbaka. Då tar hon tag i mina 

kläder och ruskar om. Ibland trycker hon upp mig mot en vägg, genom att ta tag i 

kragkanten på min blus eller tröja och vrida om. [---] 

’Står du och hånflinar mot mig va?’ väser hon till mig, trasdockan i hennes grepp. 

[---] 

Mamma brukar testa mig på andra sätt också. Om hon ler och jag inte besvarar 

hennes leende (eftersom jag fick stryk förra gången när jag prövade den strategin) så 

kan hon rasa över det. 

’Vad får jag till svar? Inget annat än nonchalans och oförskämda miner. Så din 

mamma är inte ens värd ett leende?’ (Ericsson, 2007, sid. 11) 

Arnell och Ekbom (1996, sid. 29) poängterar att: ”Barnet ofta lever med en känsla av att en 

hotande katastrof närmar sig.” De menar vidare att barnet får det svårt att förbereda sig 

eftersom hoten ofta kommer oförberett, trots att en del barn, som ovan beskrivet, lär sig att 

känna igen vissa signaler. Barnen kan känna på sig faran, att något är på väg att hända, men 

kan sällan identifierar när den väntade smällen sedan kommer.  

Som ovan nämnt kan barnets förståelse även visa sig genom att vara medveten om andra 

aspekter, exempelvis skulder och ekonomiska problem som hänger samman med 

alkoholmissbruket.  

Pappa tjänar bra med pengar, men det räcker ändå aldrig. Ibland äter vi korv varenda 

dag hela veckan. Han köper saker som vi inte alls behöver, fast min lillebror behöver 

skor. Vi har alltid skulder, och mamma ber mig alltid att ljuga, när de ringer på och 

vill inkassera. Vi har aldrig pengar så att vi kan göra sånt som andra gör. (Cork, 

1985, sid. 75) 
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6.1.1 Barnets roll 

Den här delen omfattar barnets ansvar, rolltagande och identitet. Rolltagande i det här 

avsnittet avser den faktiska rollen som barnet hamnar i, d.v.s. den roll barnet utför för att ta itu 

med den givna situationen. Under tiden vi studerade författarnas barndomsskildringar blev det 

mer och mer tydligt att ovan nämnda tre begrepp kompletterar varandra, dvs. att genom 

barnets ansvarstagande i hemmet får det även en ny roll i familjen och därmed en ny identitet.  

När pojkarna blev äldre fick jag ta hand om dem mer och mer. [...] få de tre stora i 

ordning till skolan samtidigt som jag bytte blöjor på Les. Jag rostade bröd åt dem, 

knöt skorna, letade upp deras kläder och när de klädde på sig framför öppna spisen 

gjorde jag samtidigt i ordning mig själv. (Elliott, 2007, sid. 66) 

Barn som växer upp i en familj med alkoholmissbrukande föräldrar får sällan lära sig de 

roller som formar en sund personlighet, d.v.s. att exempelvis vara uppmärksam på andras 

känslor samt att vara hjälpsam mot andra. De fastnar istället i roller som grundar sig på deras 

uppfattning om vad som måste göras för att ”överleva” och ha någon form av stabilitet i livet 

(Black, 1993, sid. 24), vilket även kan sammankopplas med det som Lazarus och Folkman 

(1984) beskriver som problemfokuserad coping. Genom att utföra vissa uppgifter försöker 

barnet att lösa problemet och tar därmed på sig rollen som den alkoholiserade förälderns nya 

hjälpreda. Arnell och Ekbom (1996, sid. 68) beskriver hur barnet får en egen roll och plats i 

familjen samt hur de därmed får känna sig betydelsefulla och uppmärksammade. På detta vis 

hjälper barnet omedvetet familjen att hålla balansen, vilket bland annat Ericsson (2007) visar 

på när hon beskriver hur hon hjälpte till med hushållet. 

Enligt de professionella ser situationen för alla barn i svåra livssituationer – vare sig det 

handlar om missbruk, våld eller psykisk ohälsa – ungefär likadan ut. Enligt dem har barnen 

samma system, vad de ska göra i fall det inte håller. De måste ta hand om sina föräldrar och 

sina syskon, de har inget val (Socionom, sid. 25).  

6.1.2 Barnets känslor och upplevelser 

Vi har kunnat lägga märke till att barnen lär sig att undertrycka eller till och med helt stänga 

av sina känslor för att hantera sin situation, vilket även Arnell och Ekbom (1996) hävdar. 

Barnet har tillgång till sina känslor, men visar inte dessa för personer det inte litar på, 

eftersom det inte kan känna sig säker på att dess känslor får de gensvar som behövs eller 

vanligtvis förväntas. Att utelämna känslor blir i många fall barnens emotionsfokuserade 

coping (Lazarus & Folkman, 1984) samt en strategi för överlevnad och att kunna gå vidare i 
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livet. Utifrån Behavioral Disengagment i Brief COPE (Carver, 1997) kan detta ses som att 

barnet tappat orken i sina försök att handskas med problematiken. 

Jag sa ingenting. Hon var så liten, så liten. 

Jag kunde inte. Hon visste inte hur hon skulle bete sig, hon hade så fruktansvärt 

dåligt samvete, men jag kunde inte ta till mig hennes ord. 

Jag hade stängt av. (Gustafsson, 2006, sid. 117) 

Dilemman som bristande tillit samt upplevelser av skam, otillräcklighet, oro och ångest är 

också vanligt förekommande för barn till alkoholister. För att barn ska kunna känna tillit 

måste de känna sig säkra och kunna lita på att deras föräldrar ska ge dem omtanke och 

vägledning, men i hem med alkoholmissbrukande föräldrar finns oftast inga garantier på 

denna säkerhet (Black, 1993, sid. 50). Att barnen har svårt att hantera sina känslor och 

upplevelser är även ett faktum som våra intervjupersoner belyser (Socionom, Gruppintervju 

och Alkoholterapeut).  

Skam upplevs ofta som den största faktorn i samband med barnens livssituation och barnen 

berättar tydligt hur detta kan visa sig, både gällande skam inför personer utanför hemmet och 

skam över familjemedlemmar. Elliott (2007) berättar exempelvis om hur hon inte vågade 

bjuda hem kompisar på grund av rädslan för hur vännerna skulle reagera på hennes hemmiljö 

eller för att undvika att de ska få reda på hur situationen egentligen såg ut i hemmet. Enligt 

våra intervjupersoner (Socionom, Gruppintervju och Alkoholterapeut) är denna skam en 

vanlig reaktion hos barn i missbruksfamiljer, vilket dessutom Arnell och Ekbom (1996, sid. 

30) poängterar. 

Barnen skäms även ofta över föräldrarnas beteende, att de ska göra bort sig inför andra 

människor. Denna skamsenhet kan närmare bestämt bidra till att barnet inte vill att föräldern 

ska närvara på exempelvis skolavslutningar, samtidigt som barnen har en inre önskan om att 

föräldern ska vara där och fungera som en normal familj. Linderborg (2007, sid. 259) 

beskriver hur hon även i vuxen ålder intalade sig själv att anledningen till att hon inte ville att 

fadern skulle närvara vid hennes ceremoni, efter att ha slutfört sin avhandling, handlade om 

att han själv inte skulle behöva skämmas för att vara allmänt avvikande och att det var för 

hans egen skull som hon inte bjöd honom. Familjen är ofta väldigt mån om att dölja den 

faktiska situationen för omvärlden, det ses ofta som skamligt att vara annorlunda. De 

professionella menar exempelvis att dessa familjer inte söker hjälp i rätt tid utan att de döljer 

situationen in i det sista och att situationen därmed förvärras. Dessa familjer kan inte heller 

föreställa sig att andra människor kan ha det likadant och därför föredrar de att dölja och 
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hemlighålla deras livssituation så långt det är möjligt (Ordförande, sid. 4 och Socionom, sid. 

5). 

Känslan av otillräcklighet går ofta hand i hand med känslan av hopplöshet, vilket 

tydliggörs när barnen i självbiografierna talar om hur hopplös deras situation kan vara ibland. 

De visualiserar hur de känner att det i stort sett inte gör någon skillnad hur de än agerar, då det 

oftast ändå slutar med att alltihop blir fel. ”Det kommer att bli ett helvete – vad jag än gör – 

och straffet kommer att bli det vanliga, blickar som talar om för mig att jag inte finns, isande 

tystnad, eller båda, och definitivt stryk.” (Ericsson, 2007, sid. 54). Känslan av otillräcklighet 

inför den rådande situationen med missbrukande förälder/föräldrar som sedan kan utvecklas 

till hjälplöshet beskriver Linderborg (2007) på följande vis: 

Jag minns inte om det var höst eller vår, bara att vi tysta tittar på pappas klumpiga 

skor som letar sig hem uppför backen. Han hade etthundratrettio steg hem, jag hade 

etthundrasjuttionio. Han trampar snett och klarar av att hålla balansen. 

- Har du ont i fötterna? 

- Jag har ont överallt. 

Han hade så bråttom till skafferiet att han inte hann ta av sig. Det metalliska ljudet 

av skruvkorken for som en elektrisk stöt genom allt som var vårt. 

Han gick sönder mitt framför ögonen på mig. (Linderborg, 2007, sid. 179) 

Barnen beskriver även hur de med en blandad känsla av rädsla och kärlek ideligen försöker 

tillfredsställa sina vårdnadshavare, men att det alltid på något vis tycks bli fel. 

’Får jag gå nu?’ 

Inte om jag tolkar hennes uttryckslösa ansiktsuttryck, som säger att: ’Vad rätt du 

tänkte, men så fel det blev’, eller varför inte ’Den fågel som sjunger om morgonen är 

död på kvällen’, två av mammas favoritordspråk. Det ringer i mina öron där jag står. 

Jag är nu så rädd att jag håller på att börja gråta. Varför blev hon inte så där glad 

som jag trodde att hon skulle bli i mina drömmar? Varför gör jag bara fel, fel, fel 

hela tiden? (Ericsson, 2007, sid. 109) 

Vidare beskriver Linderborg (2007) ingående hur hon och hennes pappa alltid var ett team, 

hur orolig hon var för honom, hur hon såg honom förändras och hur hon såg honom försvinna. 

I sin självbiografi berättar Linderborg (ibid.) hur hon under sin uppväxt oräkneliga gånger 

försökt hjälpa sin pappa till ett bättre liv, men p.g.a. pappans förnekelse blev det hopplöst. 
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Han gick inte att prata med och jag saknade lust att göra det. Vi var båda så fixerade 

vid hans flaskor att vi inte längre såg varandra. Om vi pratade kändes det som när 

man säger något med munnen tryckt mot ett dricksglas. 

Vi drevs mot en avgrund. Alltihop gick så fort att man kunde räkna månader. 

(Linderborg, 174) 

Även skuldkänslor spelar in i barnens beskrivning av sina situationer. Det kan vara alltifrån 

att barnet känner skuld för hur situationen ser ut till hur barnet tar på sig ansvarigheten för 

föräldrarnas relation. Barnet kan uppleva att det är dennes fel att mamma eller pappa är som 

de är, att situationen är som den är på grund av att ” jag inte lyder” och att ”det är mitt fel att 

mamma och pappa bråkar”. Carver (1997) beskriver detta som Self-blame i Brief COPE. Self-

blame är den fjortonde av subskalorna och syftar till personens sätt att kritisera sig själv och 

ge sig själv skulden för det som hänt. 

Vi har vidare observerat att barn till alkoholister blir minimalt uppmärksammade i familjen 

eller att de blir som osynliga för den alkoholiserade föräldern. Arnell och Ekbom (1996) 

beskriver att barn, som växer upp i missbruksfamiljer, ofta inte får sina behov tillfredställda. 

De möter sällan någon empati och de får inte heller den bekräftelse som ett litet barn 

behöver. ”De kan vara övergivna av en fysiskt närvarande mamma eller pappa.” (ibid., sid. 

28). 

Jag har ofta funderat på om hon gick på något slags mediciner. Hon var där men inte 

närvarande. Det var som om hon var avstängd. Hörde hon mig, kände hon 

någonting? 

Såg hon mig överhuvudtaget? (Gustafsson, 2006, sid. 107) 

Barnen får ständigt konkurrera med alkoholen och i den kampen kommer det ideligen i 

andra hand. En känsla av att inte vara värdefull eller så viktig påverkar barnet genom hela sin 

uppväxt, vilket även kan ha betydelse för vuxenlivet (Arnell & Ekbom, 1996, sid. 28). 

Jag kom i andra hand. Hela tiden, överallt kom jag i andra hand. Jag byggde upp min 

mur, sakta men säkert, för att inte låta det göra mig illa, gräva sig in i min själ. Jag 

var där men jag var på min vakt. Inte öppna sig och bli sårad, inte förvänta sig något. 

(Gustafsson, 2006, sid. 128) 

Ericsson (2007, sid. 9) uttrycker önskan om att vara osynlig och liknar sig själv med 

en ”strykrädd hund” som försöker smälta in och smita undan utan att göra väsen av sig. Om 

det lyckades innebar det i det flesta fall att hon skulle slippa bli slagen. 
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Många av barnen till alkoholister har ofta blivit vana att tänka mer på andra än på sig själv. 

Utan att ifrågasätta anpassar sig barnet till familjens sätt att leva och invänder sällan i det som 

sker. Att ställa krav och uttrycka önskningar vågar sig barnet sällan på, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att barnet ger upp hoppet om att någon bryr sig om hur det har det 

(Arnell & Ekbom, 1996, sid 30). 

Barnen kan många gånger känna förvirring över vem de ska vara lojal emot och ofta 

hamnar de i svåra situationer när de tillfrågas att ta ställning. Socionomen (sid. 5) poängterar 

hur betydelsefullt det är i arbetet med barn att inte förvärra denna lojalitetskonflikt eller rentav 

skapa en ny. Linderborg (2007, sid. 168) beskriver exempelvis hur hon som liten såg upp till 

sin far, ville följa honom var han än gick och att hon inte ville svika honom. Hon berättar 

även hur hon vid ett tillfälle sprang fram och tillbaka mellan föräldrarna för att slutligen bli 

frustrerad och inte veta vem hon skulle sätta sig bredvid. 

I vår analys har vi upptäckt hur barnen på flera sätt beskriver hur de i flera avseenden 

utvecklar hat gentemot sina föräldrar, vilket nödvändigtvis inte behöver betyda att det är hat 

emot den föräldern som missburkar utan det kan lika väl vara riktat emot föräldern som inte 

missbrukar. Barnet har många gånger svårt att förstå varför föräldern som inte missbrukar inte 

agerar, vilket även personerna i Gruppintervjun poängterar. Utifrån Brief COPE kan hatet 

kopplas ihop med Venting, som bland annat kan syfta till att personen i fråga uttrycker sina 

negativa känslor. Hat må upplevas som ett värdeladdat ord, men återger exakt de känslorna 

barnen har uttryckt i både Corks intervjuer (1985, sid. 75) och självbiografierna. 

Jag hatade henne för att hon gjorde mig illa och jag hatade henne för att hon luktade. 

Jag hatade henne för att hon … inte fanns. (Gustafsson, 2006, sid. 21) 

En annan uppmärksammad känsla hos barnen är avsaknaden av respekt, mestadels för den 

alkoholiserade föräldern, men även för den icke alkoholiserade föräldern. Barnen visar detta 

genom att uttrycka sitt missnöje för hurdan föräldern är och hur svårt det är att respektera 

någon som beter sig på det sättet som den missbrukande föräldern gör (Cork, 1985, sid. 75). 

Men, trots kontinuerliga beskrivningar av svårigheter i barnets värld tycks barnen ändå 

acceptera situationen de befinner sig i eller åtminstone finna sig i den, vilket antagligen kan 

vara både självvalt eller valt utifrån en känsla av att det inte finns någon annan utväg. 

Acceptansen kan närmare bestämt ge sig uttryck i att barnen upplever ansvar för sina föräldrar, 

det blir nästan som en plikt att ta hand om det elände som föräldrarna ställer till med. Barnen 

tar ett stort ansvar och trots allt negativt verkar de fortfarande tycka om sina föräldrar. De 
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skyddar ofta sina föräldrar och letar efter anledningar till att föräldrarna beter sig på ett visst 

sätt och gör ursäkter för att vissa saker sker. 

Mamma. Åh, mamma. Hon har aldrig någonsin svikit Minna medvetet, det vet hon. 

Och skulle mamma bara kunna, skulle hon varit här nu, hos Minna. Ja, mamma är 

den finaste, den mildaste, den mjukaste. Alldeles för jävla mjuk bara, det är hennes 

stora problem. (Anderberg Strollo, 2007, sid. 39) 

6.1.3 Kognitiva faktorer 

Det visar sig bland annat att det är viktigt för barnen att ventilera över det som hänt, sluta 

använda det som utgångspunkt för allt negativt och lära sig leva vidare med detta 

(Hammarberg, 2007, sid. 8; Gustafsson, 2006, sid. 255). Vikten av att prata ut och få utlopp 

för sina tankar påpekar även de professionella, närmare bestämt handlar det om att få berätta 

det man upplever, det man har inom sig. För pratas det inte om vad som händer gör barnet 

sina egna sanningar och situationen kan då bli mycket värre. ”Ofta kan fantasier vara värre än 

sanningar” (Socionom, sid. 14). 

Barnets försvarsmekanismer och överlevnadsstrategier spelar en stor roll och 

problemfokuserad respektive emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkman, 1984) är en 

viktig faktor. För att barnet ska kunna hantera den nya situationen med all dess innebörd 

utvecklar det olika överlevnadsstrategier, där olika delar ur Brief COPE (Carver, 1997) kan 

kombineras. 

Begreppet roll har här en symbolisk innebörd, till skillnad från betydelse av rollen i 

avsnittet ovan om barnets känslor och upplevelser. Den ”rollen” som vi syftar till i det här 

sammanhanget kan alltså ses som en del av en överlevnadsstrategi. 

6.1.3.1 Överlevnadsstrategier 

Planning, den andre av subskalorna i Brief COPE (Carver, 1997), visar en persons förmåga 

att utveckla strategier för vad som ska göras samt dennes förmåga att tänka igenom 

tillvägagångssättet steg för steg och vilket steg som ska tas härnäst.  

Black (1993) pratar om fyra roller som barnet använder sig av som överlevnadsstrategier. 

Enligt henne antar de flesta barnen som är uppväxta i en alkoholistfamilj en, eller en 

kombination av tre roller: Den ansvarstagande, Anpasslingen, Den blidkande. Den 

ansvarstagande är den som strävar efter att skapa struktur och mönster i familjen, medan 

anpasslingen är mer situationsorienterad och tar allt som det kommer. Den blidkande försöker 

att avleda, trösta och få alla i familjen att må bättre; som om han/hon ansåg sig vara ansvarig 
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för allas smärta. Dessa tre roller är enligt Black roller som ger ett ”normalt” intryck utåt och 

drar inte uppmärksamhet till familjen. Hon visar dock även på en fjärde roll, Det utagerande 

barnet, som orsakar så mycket problem genom sitt beteende att det istället riktar all 

uppmärksamhet från föräldrarnas missbruksproblem till sitt eget uppförande. Det utagerade 

barnet är också en av rollerna som har uppmärksammats av de professionella i vår 

undersökning och är enligt dem en ganska typisk roll som barnet kan inta (Socionom och 

Gruppintervju).  Den duktiga, som hela tiden vill göra rätt och visa vad han/hon kan och hur 

duktig det är, var en annan roll som kunde observeras av Socionomen och i 

Gruppintervjun. ”Den sköna känslan av att vara en skötsam överlevare, trots all skit runt 

omkring.” (Anderberg Strollo, 2007, sid. 74). 

Arnell och Ekbom (1996, sid. 68-69) har också observerat fyra olika roller som är vanligast 

förekommande hos barn till alkoholister och med en viss skillnad från Black benämns dessa 

som: Den duktiga, Den osynliga, Den som medlar och Den som bråkar. Intervjupersonerna 

(Socionom och Gruppintervju) berättar även om rollen Clownen, d.v.s. det barnet 

som ”skämtar bort” obehagliga situationer och därmed drar uppmärksamheten ifrån det 

egentliga problemet. I Brief COPE (Carver, 1997) klassas detta som Humor, den tredje av 

subskalorna. Gustafsson (2006, sid. 20) visualiserar på följande vis hur hon kände sig ensam 

om sin situation, hur hon inte orkade med och därför pratade illa om sin mor, gjorde sig lustig 

över hennes beteende, samt stängde ute sina egna känslor:  

Jag imiterade hennes utbrott och knäppa kommentarer, vinglade runt som hon gjort, 

för att visa hur hon såg ut när hon var full. Jag orkade inte känna efter, känna efter 

hur fel det var. 

Så jag pratade illa om henne. Den där, hon som var annorlunda.  

Inte som andras mammor. 

Tyvärr är det många av de utagerade barnen som aldrig får hjälp. De som får hjälp riskerar 

dock att hanteras på fel sätt, då hjälpen enbart riktas mot problembeteendet och inte som en 

del av ett dysfunktionellt familjesystem, vilket egentligen ligger till grund för deras beteende 

(Black, 1993, sid. 38). Socionomen poängteras även detta då ett exempel ges om en kille som 

utåt sett beter sig som Clownen och därmed inte uppfattas som den smarta kille han egentligen 

är. 

För att få uppmärksamhet från omvärlden tycks det även inte vara ovanligt att ett rop på 

hjälp sker någon gång under barnets uppväxt. Ericsson (2007) beskriver exempelvis ingående 

hur hon som liten flicka får höra ett annat barn berätta om sin kusins blindtarmsoperation och 
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att hon fick ligga på sjukhus i en veckas tid. Ericsson (2007) berättar i självbiografin att hon 

såg detta som en möjlighet att få vara borta från sin moder och därtill bli ompysslad av 

trevliga sköterskor. På ett trovärdigt sätt lurar hon sig därför till en blindtarmsoperation.  

Ingen brusten blindtarm … ovanligt att psykosomatik tar sig så drastiska uttryck … 

har flickan det svårt hemma? Är hon mobbad? … Märkligt … helt frisk, fysiskt frisk 

alltså … Jag har aldrig sett något liknande. (ibid., sid. 54) 

Efter operationen sätts barnpsykologisk hjälp in. Att få lov att gå hos barnpsykologen var 

fruktansvärt för den lilla flickan, eftersom det betydde att hon och modern skulle frågas ut, 

vilket markant ökade risken för att säga något fel enligt modern och därför bidra till en 

anledning att få stryk när de kom hem (inte för att det behövdes då modern själv kunde finna 

anledningar). 

Magont kan alltså också vara ett faktiskt fysiskt resultat av barnets känslor, d.v.s. ett 

psykosomatiskt symptom. Ericsson (ibid., sid. 106-107) beskriver denna smärta på följande 

vis: ”Tanken på knytknuten föddes när jag såg ett program på TV. Där fick man se människor 

som knöt knutar som ingen mänsklig hand kunde knyta upp, eller dra isär. Knopar, hette de 

visst. Det är sådana knutar som nu bor i min mage. Jag är rädd för att göra eller svara fel, som 

vanligt.” Genom att sedan leta anledningar för att få utlopp för sin frustration genom att gråta 

och därmed få uppmärksamhet kan även ses som vanligt hos barnen. 

Det är vidare möjligt för barnet att både söka uppmärksamhet och utföra en form av coping 

genom att matstrejka (ibid.), hetsäta, beklaga sig över magont (Gustafsson, 2006), etc. 

En sommar nere på Österlen vaknade jag på natten av magknip, vilket jag hade ofta. 

Men nu var farmor på middag i huset på andra sidan gatan. Jag ringde dit och 

klagade så till den milda grad att hon till slut kom hem. Jag kved och suckade och 

slutade inte förrän på akutmottagningen i Simrishamn. Nödvändigt? För min fysiska 

hälsas skull: inte det minsta. Mentalt? Absolut.  

Det här var min strategi för att stå ut med livet. (Gustafsson, 2006, sid. 85) 

6.1.3.2 Försvarsmekanismer 

Ett annat sätt att hantera familjesituationen är att inte prata om eller diskutera det som händer 

hemma, närmare bestämt att helt enkelt ignorera problemet. Barn i familjer där missbruk inte 

förekommer skulle förmodligen prata om dessa problem med de andra familjemedlemmarna, 

men i familjer med alkoholmissbruk förnekas oftast missbruket och barnen får därför sällan 

erkännande. Själva problemet kvarstår alltså. Förnekelsen kan ses som en försvarsmekanism, 

d.v.s. om barnet/familjen inte låtsas om det, finns det ingenting att oroa sig över. Carver (1997) 
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kallar denna form av coping för Denial, den fjärde av subskalorna, vilket innebär att personen 

intalar sig själv att situationen inte är sann eller vägrar att acceptera det som hänt. ”Om vi 

ignorerar det gör det kanske ingen skada; om vi bara ignorerar det kanske det försvinner.” 

(Black, 1993, sid. 45). 

Inom familjens nätverk har vi kunnat fastställa att det är vanligt att allt ska se bra ut utåt 

och även att utomstående gärna ska beundra det ytliga som så noga upprätthålls oavsett vad 

som händer inom familjen. Att upprätthålla fasaden blir alltså därmed en del av familjens sätt 

att skydda och försvara hemmet. Självbiografierna beskriver ingående hur barnens föräldrar 

städar och donar för att inte avslöja familjehemligheten samt hur barnen själva får hjälpa till 

på de mest extrema sätten. Elliott (2007) beskriver ingående hur de som en daglig ritual 

ständigt städade huset och trädgården, även styvfaderns noggrannhet visualiseras. ”Richard 

hade full kontroll över sitt revir. Vårt hus var alltid det ’finaste’ i området. Vi städade och 

fejade jämt allihop. Inte en damm- eller smutsfläck undgick Richards falkögon.” (ibid., 

sid.24). 

Andra självbiografier beskriver hur vissa delar av huset/lägenheten eller trädgården 

ständigt behövde tillsyn. Linderborg (2007, sid. 35) exemplifierar detta på följande vis:  

Pappa sa att vårt fönster var som lucka 24 i en adventskalender. Han drömde om att 

folk gick förbi huset, tittade upp mot vår lägenhet och tänkte at där måste det bo ett 

duktigt fruntimmer.  

– Jävlar vad förvånade dom blev, kärringarna, om dom fick höra att här bor inget 

fruntimmer, här bor härdarmästare Leif Andersson! 

För Linderborgs far var det otroligt viktigt att ingen utomstående skulle kunna se eller 

misstänka att deras familj inte var som andra familjer. Även Ericsson (2007) berättar om hur 

hon under kvällar och nätter fick gå ut och rensa i rabatterna och fixa i trädgården samt hur 

viktigt det var att inte avslöja för utomstående hur skuldsatta föräldrarna var, hur mycket de 

drack, vilken klädstorlek modern hade, att modern började bli tunnhårig (även fast det syntes), 

att modern slog henne, etc. Viktigt var dessutom att komma ihåg olika lögner så som att 

föräldrarna får tillbaka massor på skatten, att fadern fått löneförhöjning, att modern vunnit 

skönhetstävling, etc. Lögnerna blir en viktig del i upprätthållandet av fasaden, de blir en del 

av själva problemet och därmed även en ny verklighet. ”Inte får Eddie ana oråd nu. [---] 

Perfekt! Den där lilla lögnen, den tog skruv.” (Anderberg Strollo, 2007, sid. 70,71).   

Black (1993, sid. 45) skriver att många barn får order ifrån föräldrarna om att inte prata om 

sådant som kan göra mamma eller pappa upprörda eller att de till och med lärde sig självmant 
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att allting blir mycket enklare när de upptäckte att de inte ”störde”. I familjer där 

alkoholmissbruk finns är det möjligt att finna både strängt uttalade och outtalade 

förhållningsregler som barnen måste följa slaviskt. När dessutom någon av föräldrarna eller 

båda föräldrarna blir oberäkneliga i deras beteende på grund av missbruk, ställs barnen inför 

svåra dilemman i hur de ska bemöta dem.  

En följd av dessa regler och lögner kan vara att barnen får det svårt att skilja mellan vad 

som är lögn och vad som är sanning. Barnen kan därför börja ljuga om både små och stora 

saker utan vidare eftertanke som egentligen inte behöver undanhållas för utomstående (Arnell 

& Ekbom, 1996, sid. 27). 

En ytterligare försvarsmekanism som är möjlig att identifiera handlar om att barnet 

självmant väljer att stöta ifrån sig och inte släpper in utomstående människor i deras 

verklighet (Gruppintervju, sid. 6). Barnen vågar inte lita på eller skapa tilltro till människor 

eftersom de ofta blir svikna. I detta sammanhang har vi kunnat observera att det i stället blir 

lättare för barnen att lägga fokus på något annat, på sig själv, och inte delge andra människor 

om sin situation. 

6.2 Barnens situation – Yttre faktorer 

I självbiografierna exemplifierar författarna hur stöd- och hjälpinsatser samt det 

omkringliggande nätverket både stöttat och svikit i deras uppväxt. Många gånger när barnen 

inte kan söka tröst eller stöd hos föräldrarna tycks de te sig åt vänner eller djur. Andra vuxna i 

barnets nätverk så som mor- och farföräldrar, vänners föräldrar, grannar, etc. kan agera stöd, 

men oftast utan att barnet berättar om sin levnadssituation.  

6.2.1 Stöd- och hjälpinsatser 

Barn som växer upp i familjer med missbruksproblem, exempelvis alkohol eller narkotika, 

kan genom både ideella organisationer och kommunala/statliga myndigheter få stöd och hjälp 

med att hantera sin situation (Socionom, Gruppintervju, Ordförande och Alkoholterapeut). 

Vissa ideella organisationer riktar sig direkt till den missbrukande föräldern, men barnen finns 

alltid med i bakgrunden och är välkomna att delta i olika sammankomster, möten, etc. 

(Ordförande). Hjälpens syfte är oftast att skuldbefria barnen och ungdomarna, att visa att de 

inte är ensamma, att det aldrig är deras fel att en vuxen missbrukar/har missbrukat, att barnet 

inte styr över förälderns val att missbruka, etc. Det är även viktigt i detta stödjande arbete att 

låta barnen känna att de kan prata och att det finns någon som lyssnar (Gruppintervju, sid. 1). 
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Ofta sker denna hjälp i form av åldersindelade stödgrupper för barnen och/eller genom 

enskilda samtal. Så som Alkoholterapeuten poängterar ett flertal gånger är det viktigt att 

barnets behov styr insatsernas omfattning och att detta alltid ska finnas i beaktning när arbete 

med barn utförs, vilket även Barnkonventionen styrker (Utrikesdepartementet, 2006). 

Stödgruppers betydelse och funktion har utretts av både Lindstein (1995) – utvärderingen 

av verksamheten Vändpunkt – och hans tidigare assistent Elisabeth Hagborg (2010). 

Lindstein poängterar att det i första hand handlar om att försöka vända hopplöshet till hopp; 

barnen ska få lära sig att inse sina begränsningar när det gäller att påverka den missbrukande 

förälderns beteende samt få uppleva att de själva är värdefulla och har rätt till hjälp. Hagborg 

(ibid.) utvecklade senare tanken ytterligare och uppfann modellen Hela människan-hjulet, 

som är avsett att underlätta arbetet för professionella i sitt sociala arbete med barn och 

stödgrupper.  

Hur barnen kommer i kontakt med dessa verksamheter och deras arbete varierar. Det kan 

exempelvis ske genom att barnen eller föräldrarna till yngre barn själva tar kontakt med 

verksamheten eller att stödgruppen är en intervention som ett resultat av ett bistånd ifrån 

socialtjänst (Socionom, Gruppintervju och Alkoholterapeut). Allting sker vanligtvis helt 

frivilligt och familjerna har rätt att bryta kontakten när de själv önskar.  

Alla våra intervjupersoner, utom Alkoholterapeuten (verksamhet i form av intervention 

ifrån Socialförvaltningen), berättade om vikten av att informera om sin verksamhet, vilket de 

ofta gjorde, närmare bestämt genom kontakt med skolor, kontakt med socialtjänst, genom 

broschyrinformation och genom att informera barnen direkt i deras klasser i skolorna. 

Som grund till stödgruppsarbetet nämner både Socionomen och personerna i 

Gruppintervjun Rädda Barnens handbok av Arnell och Ekbom (1996) När mamma eller 

pappa dricker… en handbok om att arbeta i grupp med barn till alkoholister. Arnell och 

Ekbom beskriver hur det är möjligt att arbeta med barn i grupp, hur kontakt med föräldrarna 

bör tas, hur upplägget av gruppträffarna kan utformas, etc. Intervjupersonerna i 

Gruppintervjun informerar oss grundligt om hur boken har fungerat som ett stöd och 

utvecklingsunderlag i deras utformning av gruppverksamheten. 

Det är viktigt att nämna att stöd- och hjälpinsatsernas vidd kan variera beroende på var i 

landet man befinner sig och vilka resurser det finns att tillgå. Socionomen (sid. 11-12) 

kommenterar exempelvis att det alltid finns ekonomiska aspekter med i bilden och att det 

skulle behövas många fler insatser där man fångar upp barnen tidigt, men att det är väldigt 

svårt då det inte finns tillräckligt med pengar. 
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Att dessa stöd- och hjälpinsatser finns att tillgå för barn i situationer där föräldrarna 

missbrukar alkohol har onekligen en stor betydelse för barnens coping av sina livssituationer. 

Intervjupersonerna berättar om hur de har många barn som kommer till dem och hur barnen 

känner en lättnad av att få prata. Även utifrån våra självbiografier är det möjligt att se 

betydelsen av stöd- och hjälpinsatser för barn till alkoholister då vi där får vittna om ett flertal 

brister och avsaknad av insatser. 

En annan, relativt ny stödinsats är föräldragrupper. Syftet med dessa är att ge föräldrarna 

utbildning i allt som rör föräldraskap och barnavård. Tanken är att hjälpa hela familjen, att 

ändra eventuella tanke- och rollmönster. Detta, påpekar Socionomen, är framför allt viktigt i 

familjer med flerkulturell bakgrund, då dessa oftast kommer från en kultur där 

rollfördelningen i familjen kan se annorlunda ut än i Sverige. I hemlandet kan rollerna vara 

tydliga, medan fördelningen av rollerna kan ändras i takt med att familjen flyttar till ett annat 

land, där alla familjemedlemmar sedan behöver lära sig ett nytt språk och lära sig det nya 

samhällets ”regler” och rättigheter. Det finns alla sorters familjer idag. ”Det finns inte 

en ’normal’ familj idag, d.v.s. mamma, pappa, pojke, flicka och gärna vita. Nej, det finns inte 

mer… det finns ingenting som inte är okej.” (Socionom, sid. 11, 21, 24, 25). 

6.2.2 Nätverk 

I nätverket har barnet ofta svårt att finna trygghet. Omkring fyra-fem personer – både vuxna 

och barn – påverkas direkt av en alkoholists missbruk (Arnell & Ekbom, 1996) och det är 

därför viktigt att observera och fånga upp alla personer i nätverket. Om barnen inte fångas 

upp och får prata om vad som händer i sina familjer och vad som bekymrar dem bildar barnet, 

som tidigare nämnt, egna sanningar som kan vara värre än den rätta sanningen (Socionom, sid. 

14). Vidare drabbas barnen i en syskonskara väldigt olika både beroende på individuell 

utveckling och personlighet, men även av föräldrarnas olika förhållningssätt till sina barn. I 

det lilla familjenätverket har alla personer sina individuella roller gentemot varandra. I vissa 

familjer kommer vissa barn undan eländet utan extrema påverkningar medan andra barn blir 

ständigt utsatta och utmålade som syndabock (Arnell & Ekbom, 1996). 

Kroppsdörren!? Hon kan så många fiffiga ord min mamma. Men det är klart. Hon 

hade ju blivit någonting stort om hon inte fastnat i den där lilla skithålan där vi bor 

med en odugling till man och en knäppskalle till barn, som jag. Det säger hon ofta 

till mig. Min storebror Olle nämner hon nästan aldrig, men så är han sannerligen 

Guds gåva till henne. Det säger hon också. (Ericsson, 2007, sid. 60-61) 
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Gustafsson (2006) visar i sin berättelse hur hon även i vuxen ålder påverkades negativt och 

ifrågasattes av personer i sitt nätverk, i hennes fall framför allt av farmodern. Hon berättar om 

hur hon kunde stå ut med faderns förnekande, eftersom det var ett typiskt alkoholistbeteende, 

men hur hon inte kunde förstå hur hennes farmor kunde ta parti för hennes far när farmodern 

var medveten om allt som hänt. ”Att hon påstod att mina upplevelser inte var sanna, att det 

var synd om honom – det sved.” (ibid., sid. 227). Hon beskriver vidare hur farmoderns ord 

plågat henne och gjort det svårt för henne att sova, men efter många snurrande tankar 

konstaterar hon ändå att: ”Mina upplevelser är bara mina och min känsla är bara min.” (ibid., 

sid. 228). 

Nätverket kan självklart även stå för något positivt, speciellt när det många gånger är 

nätverkets förtjänst att barnet klarat sig genom sin barndom och uppväxten med en 

alkoholiserad förälder, vilket Gustafsson (ibid.) och Hammarberg (2007) påpekar. 

Hammarberg skriver bland annat att det är tack vare alla utomstående som grannfamiljen, 

söndagsskollärarna och kompisarna som han fortfarande lever idag. Dessa människor 

uppmärksammade att något inte stod rätt till och trots att de inte kunde ingripa ur laglig 

synvinkel kunde de genom små gester ändå visa att de brydde sig.  

… hade jag fått några riktiga kompisar. I deras hem var jag ofta och upplevde många 

gånger att de brydde sig om mig. [---] En av dessa var mina underbara 

söndagsskollärare [---] De behandlade mig på ett omtänksamt och kärleksfullt sätt 

som gjorde att jag aldrig har glömt dem. [---] De enda ljusglimtarna var när någon 

utanför, en snäll granne, visade mig kärlek och bjöd på mat och kaffe. (ibid., sid. 86, 

109) 

Nätverket kan således spela en stor roll för barnets fortsatta utveckling, dess hantering av 

livssituationen samt vara avgörande om barnet klarar sig igenom situationen eller inte. 

Självbiografierna visar dessvärre vid ett flertal tillfällen på hur vuxna i barnets nätverk 

tenderar att inte vilja lägga sig i eller att vid de gånger de ifrågasätter slutligen väljer att förlita 

sig på den alkoholiserade förälderns förklaringar och därefter låter situationen förbipassera. 

Hela byn vet att jag går hos barnpsykolog, eftersom jag är mobbad. De vet om det, 

men de hjälper mig inte. Inte så att någon av de vuxna tillrättavisar de som mobbar 

mig. Det är bättre om alla har sina givna roller. Om inte jag och Mes-Siv och Snor-

Nina blir mobbade, så blir någon annan det. Och någon annan skulle kunna vara 

deras egna barn, så därför lämnar de oss utvalda sparvar som hackmat till hökarna.  

(Ericsson, 2007, sid. 19) 
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Detta dilemma är även något vi kan ta del av i Hammarbergs (2007, sid. 60) självbiografi, 

där han berättar att han vid ett flertal tillfällen försökte att tala om hur det var hemma men att 

det inte gjorde någon nytta. Enligt Hammarberg kunde personers bristande engagemang bero 

på rädsla för att lägga sig i. Anledningen till att det begränsade nätverket ofta väljer att inte 

blandar sig i familjens angelägenheter grundar sig i att familjen isolerat sig och hittat 

förklaringar till problemen i just nätverket utanför familjen (Arnell & Ekbom, 1996, sid. 32). 

Trots att utomstående många gånger tar avstånd till det som föregår är det inte ovanligt att 

människor har synpunkter och gärna skvallrar om familjen med problem. ”Alla i Vuollerim är 

en visa. Och den som dirigerar vissångarna heter Nyman och jobbar på macken. Men min 

familj är mer än en visa. Vi är en hel opera.” (Ericsson, 2007, sid. 204). 

Även myndighetspersoner som exempelvis socialtjänsten tycks utifrån vår analys brista i 

sitt arbete och uppmärksammar inte barnens situation i den mån det behövs, vilket bland annat 

Gustafsson (2006) visualiserar på följande vis: 
 

Anledningen till anmälan tycktes vara att mamma hade isolerat sig från övriga 

grannar i huset, vilket skulle ha provocerat någon, samtidigt som jag ’hade en livlig 

fantasi med en tendens att överdriva och hitta på saker’. Att socialtjänsten inte 

trodde på grannarna kändes fruktansvärt, och det ledde till att jag slutade berätta 

saker för vuxna. (ibid., sid. 86-87) 

Även Hammarberg (2007, sid. 60) berättar om myndigheternas bristande intresse för hans 

livssituation, bland annat genom att nämna att hans barnavårdsman, som kom på besök någon 

gång under året, inte verkade särskilt intresserad av att granska situationen i hemmet.   

Myndigheter kan även svika på annat sätt, vilket Anderberg Strollo (2007, sid. 74) tydligt 

belyser i sin biografi, där hon inte bara ifrågasätter myndigheter utan snarare samhällets 

ansvar. ”Så sorgligt att någon enda människa, Minnas fina mamma, ska behöva ha det så illa. 

Hur kan ett samhälle anses vara välfungerande, modernt, välmående när det fortfarande finns 

så många medborgare som lever så dåliga liv…?” 

6.2.3 Övriga faktorer 

Något som väckte vårt intresse under arbetets gång har varit hänvisningarna till betydelsen av 

djur för barnen. ”Det sägs ofta att djur har en stor inverkan på människor. Djuren har mycket 

att ge oss av kärlek, ärlighet och trohet” (Hammarberg, 2007, sid. 35). Med tanke på att barn 

med missbrukande föräldrar oftast lever i kärlekslösa hem utan trygghet är det kanske 

förståligt att de istället vänder sig till en ”vän” som älskar och accepterar dem som de är. 
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Genom att så ofta blivit sviken av vuxna under sitt liv, säger Hammarberg (2007, sid. 78) att 

han under långa perioder av sitt liv mer litat på sin hund än på människor, då han ganska fort 

kom underfund med att det var en äkta kärlek, utan någon baktanke eller oärlighet.  

En av de viktigaste ingredienserna i en vårdande relation, i alla relationer, är just ärlighet. 

Inget barn kan förväntas lita på en människa i sin omgivning om denna inte är öppen och visar 

sina känslor. Alkoholister förlorar denna förmåga i takt med att deras beroende framskrider 

(Black, 1993, sid. 52). Det är viktigt för barnet att få vissa handlingar och känslor bekräftade 

och klargjorda, så barnets beslut att vända sig till ett djur i det sammanhanget kan då kanske 

ses som ett naturligt val. ”De få ljusa minnen jag har från fosterhemmet har ofta samband med 

djur. [---] När jag mådde som sämst lade jag mig framför hästarna på den så kallade 

fodergången. När jag låg där i höet och hörde de äta var det rofyllt för en liten pojke och jag 

upplevde något av trygghet och närhet” (Hammarberg, 2007, sid. 33-34). 

Djuren blir en viktig del i vardagen och i situationen barnen befinner sig i. De blir som en 

tröst, någon som ger värme och uppskattning. För både Hammarberg (ibid.) och Ericsson 

(2007, sid. 57) blir djuret till den trofasta vän de kan anförtro sig åt och som de vill beskydda. 

’Barn som kommit till jorden som Guds straff ska inte ha husdjur. Dom ungarna ska 

man istället tukta, så att dom blir till glädje för sina stackars mammor.’ Jag har inte 

vågat fråga mamma om det är okey att hon tuktar mig dubbelt så mycket som hon 

brukar, bara hon inte slår Mille. (ibid., sid. 81) 

Att göra en beskrivning av miljön är viktig för att kunna göra sig en uppfattning om hur det 

kan se ut i dysfunktionella familjer samt vilken inverkan denna miljö kan ha på barnet. Vidare 

visar den vilka situationer barnet kan ställas inför och behöver handskas med. Med miljö 

avses här både hemmets karaktär, d.v.s. att det antingen kan vara väldigt rent eller väldigt 

stökigt samt hur förälderns beteende påverkar levnadsmiljön. 

I några av självbiografierna ger barnen en klar beskrivning av hur hemmet kan se ut och 

vanligast förekommande är bilden av det stökiga hemmet.  

Minna och Eddie travar över sjukvårdsräkningar och reklam och den leriga 

handduken. Den har ändå slutat fungera som dörrmatta. Och nu kan man definiera 

hemmadoften ordentligt. Den speciella blandningen av matrester, nikotin, sopor och 

urin. Trygghet. Mamma. Samhörighet. Historia. Så här har barndomshemmet alltid 

sett ut och luktat och Minna vill inte ha det på något annat sätt. (Anderberg Strollo, 

2007, sid. 24).  
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Miljön som beskrivs här kan alltså både ha en negativ och en positiv påverkan. Genom 

bilden av obetalda räkningar, matrester och bortglömd sophantering får läsaren en känsla för 

hur missbruket kan påverka personens prioriteringar eller ”ork” att ta itu med 

vardagssysslorna. Samtidigt tycks just denna miljö vara den som författaren känner sig trygg i; 

hon har aldrig fått uppleva att det skulle kunna vara på ett annat sätt. 

Förälderns beteende är en annan faktor som påvisar vilka situationer barnet kan behöva ta 

itu med, men också hur förälderns roll påverkas av missbruket. ”Fröken ringer hem till 

Minnas mamma, men ingen svarar – för mamma har väl äntligen somnat och då sover hon 

djupt, djupt.” (Anderberg Strollo, 2007, sid. 61). Beteendet visar sig ha två olika vinklar. Det 

kan antingen framställas som en frånvaro, orkeslöshet, eller så kan det uppfattas som pinsamt 

och skamfullt.  

Så plötsligt. Minnas mamma kommer inrusandes i dagrummet. 

 – Minna! Hur tänker du? I handen håller mamma Minnas blöta, fortfarande lite 

blodiga trosor och nu rusar hon fram till Minna och viftar öppet med underbyxorna 

mitt bland alla Minnas nya kompisar. [---] Nej. Minna tror att hon ska dö. Precis alla 

har sett. (ibid., sid. 91) 

Det är vidare viktigt att barnen får känna kontinuitet i sin tillvaro, då denna förutsägbarhet 

medför en trygghet som barn till alkoholister sällan får uppleva. Intervjupersonerna i 

Gruppintervjun (sid. 18) berättar exempelvis om hur barnen uttrycker att de tycker att brödet 

som bjuds på är så otroligt gott, när det egentligen inte är något speciellt. Denna händelse kan 

onekligen kopplas till betydelsen av rutiner som för barnet är förutsägbar och som ger 

trygghet. 

Arnell och Ekbom (1996, sid. 26-27) poängterar betydelsen av att föräldrarna måste vara 

sig lika oavsett dag i veckan i syfte att barnet ska kunna förutse vad som ska hända. De hävdar 

att om föräldrarna brister i kontinuitet försvåras ofta barnets psykiska och fysiska mognad.  

7 Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka situationen för barn till alkoholister genom att 

fokusera på hur barnen ser på sin situation, hur de påverkas och hanterar sin livssituation, vad 

de professionella anser samt vilka stöd- och hjälpinsatser som finns att tillgå. En utgångspunkt 

har även varit hur barnets coping påverkar situationen det befinner sig i samt vilken betydelse 

barnets ageranden kan ha. Alla barn hanterar sin situation på olika sätt och deras coping sker 

på olika nivåer. Genom att belysa ämnet utifrån två huvudteman, d.v.s. barnens situation – 
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inre faktorer och barnens situation – yttre faktorer, har det givit oss en möjlighet att förstå 

barnens situation utifrån olika perspektiv. 

Trots att barnen har en omfattande medvetenhet om vad som händer i hemmet, kan 

identifiera hotande situationer och läsa av sina föräldrar, exploaterar ofta hotfullheten helt 

oförberett till att bli livsfarlig för barnet. Förälderns alkoholberoende bidrar till att denne 

brister i kontinuitet och förutsägbarhet, vilket barnet får svårt att anpassa sig till trots ideliga 

försök. 

”Jag gick motvilligt med på hennes lekar eftersom jag visste att hon när som helst 

kunde bli jättearg och det var jobbigt att hela tiden behöva vara på min vakt. Jag 

ville inte ha henne bakom min rygg.” (Gustafsson, 2006, sid. 88) 

Barnet får vidare ständigt konkurrera med alkoholen, närmare bestämt att det alltid finns 

något som är viktigare för föräldern och att barnet därför får komma i andra hand. Barnet blir 

ofta ”lämnat” av en närvarande förälder med känslor av skam, ångest, skuldkänslor, hat, etc. 

För att hantera situationen utvecklar barnet olika överlevnadsstrategier och 

försvarsmekanismer, vilka har ett samband med hur dess coping utformas både 

problemfokuserat och emotionsfokuserat.  

För överlevnad är det möjligt att se hur barn till alkoholister kan hamna i två olika former 

av rolltagande, närmare bestämt den roll som de väljer att ta sig an för att skydda sig själv och 

den roll som de blir tvungna att ta sig an för att familjen ska fungera. Den roll som barnet tar 

på sig kan exempelvis vara Clownen medan den faktiska rollen mer handlar om det ansvar 

barnet tar i hemmet och som inte är avsedd för deras unga ålder. Barnen tycks ta på sig olika 

roller för att passa in eller sticka ut beroende på situation. 

Försvarsmekanismer i form av förnekelse, upprätthålla fasaden och lögner är vidare vanligt 

inom familjen. Hos barnet själv tycks det även vara vanligt att det stöter ifrån sig och får svårt 

att känna tillit för att inte bli sårad då det är van med ständiga svek. 

Utifrån de yttre faktorerna som påverkar barn till alkoholister gör stöd- och hjälpinsatserna 

både ideellt och kommunalt/statligt en stor skillnad. Deras arbete med att skuldbefria barnen 

och få dem att förstå att de inte är ensamma samt att de själva kan göra val, kan vara till en 

oerhörd hjälp. Alla barn som växer upp med alkoholism behöver hjälp, eftersom alla barn 

påverkas av familjens leverne på något sätt. Även barnets nätverk och djur tycks göra stora 

skillnader. I samband med detta är det viktigt att uppmärksamma skillnaderna i barnens 

skildringar, eftersom inget barn är det andra likt och att de uppfattar saker utifrån sin 
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individuella referensram. Det har vidare varit möjligt att observera hur syskon behandlas olika 

inom familjen och hur de klarar sig undan eländet eller inte på olika sätt. 

Barnens grundläggande oro riktar sig utifrån vår analys och intervjupersoners bekräftelse 

mestadels till utformningen av framtiden och hur det kommer att se ut när barnen blir stora. 

Barnen visar även en stor oro för att bli lämnade ensamma och inte kunna bilda en egen familj, 

då de har svårt att förstå hur någon skulle vilja vara tillsammans med dem. Under hela barnets 

uppväxt kan det ha fått stå ut med nedvärderande ord och kränkningar. Det är alltså viktigt att 

i arbete med barn till alkoholister att ha i åtanke att barnen kan ha brutits ner – både mentalt 

och fysisk – och de i många fall även fått höra att de är ”värdelösa” och inte räcker till. Att 

ständigt få höra dessa ord kan onekligen bidra till att barnen börjar tro på det som sägs och 

därmed inte upplever att de förtjänar att bli älskad. 

Vidare uttrycker vissa barn en oro för att bli som sina föräldrar; ”Minna Kralls mardröm, 

hennes stora skräck i livet: att bli som sin mamma” (Anderberg Strollo, 2007, sid. 39), samt 

vad som skulle kunna hända deras förälder om det inte fanns vid deras sida och hjälpte till. 

Många av författarna uttrycker avsaknaden av föräldrarna, men trots detta är det inte alla 

som vill byta sin barndom mot någon annans eller att de använder sin uppväxt som en ursäkt 

för sina handlingar och beteenden som vuxen, vilket vi vill lyfta fram som en intressant aspekt. 

Det är jättesvårt och en balansgång hela tiden, men jag vill inte byta bort det här mot 

något. Det är en utmaning och ett stort arbete i sig bara att leva. 

Jag reser mig hela tiden, tilltufsad och kantstött men med en stark nyfikenhet, 

kärlek och tro på livet. (Gustafsson, 2006, sid. 255) 

Att Gustafsson uttrycker sig på detta vis kan tänkas ha en förklaring i hur denna ständiga 

ovisshet i sin uppväxt ändå varit en slags trygghet då normen blir det avvikande. Ericsson 

(2007, sid. 128) beskriver detta i en enda mening genom att säga: ”När mamma och pappa 

inte dricker förvandlas skräckens hus till tystnadens hus.”. Förhållandet kan beskrivas på så 

vis att skräckens hus går att leva med då ovissheten är det normala för barnet och som det 

känner en säkerhet inför, medan tystnadens hus medför en osäkerhet om att den för barnet 

förutsedda ovissheten kan förändras till något annat. 

Denna studie om barn till alkoholister har givit oss en förståelse för hur det kan vara att 

växa upp med en alkoholiserad förälder där svek, brist på kontinuitet, saknad, etc. är vanligt 

och hur ett litet barn gör sitt yttersta för att överleva i sin värld. Oavsett hur barnen känner 

inför sin livssituation så tycks stöd ifrån utomstående och andra barn i samma situation 
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onekligen vara av betydelse. Trots att barnen får stå ut med mycket elände går det ändå att se 

att vissa stunder i deras liv kan vara positiva och rentav roliga. 

- Det är inte svårt att köra bil. Det kan vilken idiot som helst. 

Han vred om nyckeln som satt kvar i startlåset och trampade ner en pedal. Bilen 

började åka baklänges mot åkern. Den gick inte att stoppa. Sakta, sakta rullade den 

ner i diket medan jag satt bredvid honom och skrek hysteriskt. 

- Tyst! väste han sammanbitet. Håll för i helvete käften så ingen kommer! 

Innan någon hann se oss lyfte han upp bilen och baxade fram den till sitt 

ursprungsläge. Jag sprang bakom och sopade igen hjulspåren så gott det gick. Han sa 

att jag inte fick berätta om det som hänt för någon. 

Jag brukade inte skvallra, berättelserna om Funkisgatan under andra världskriget 

hade lärt mig vad ordet angiveri betydde, och framför allt höll jag ord mot pappa. 

Den här gången var det svårt. Jag hade ju sett honom lyfta en hel Volvo och det 

måste vara vår hemlighet. (Linderborg, 2007, sid. 142-143) 
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