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Abstract 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur det har påverkat ett barn att växa upp 

med en familjehemlighet. Vi har intervjuat en person vars familjehemlighet grundade sig i 

att hennes pappa hade ett alkoholmissbruk. Vi belyser hur ett barn påverkas av att bevara 

en familjehemlighet utifrån tre olika miljöer; familjen, skolan och kompisrelationer samt om 

och i så fall hur det har gjort intryck i hennes vuxna liv. För att besvara uppsatsens syfte har 

vi genom en kvalitativ metod i form av en halvstrukturerad livsvärldsintervju samlat in vår 

empiri. Teoretiska perspektiv vi använt oss av är systemteori och KASAM- Känsla av 

sammanhang, som speglar individen, samspelen och sammanhangen mellan de teman vi valt 

att fokusera på. Intervjumaterialet är analyserat utifrån den narrativa metoden. Vidare har vi 

använt oss av teman och perspektiv då vi undersökt hur intervjupersonen har skapat en 

identitet och gett sitt liv mening utifrån sina livserfarenheter. Resultatet visar att 

intervjupersonens familj, skolgång samt kompisrelationer har påverkats. Bland annat gjorde 

hon ett aktivt val och är idag nykterist. Intervjupersonen har i olika perioder av sin uppväxt 

tagit sig an olika roller och beteenden beroende på i vilka sammanhang och miljöer hon 

befunnit sig. Dessa roller och beteenden har inte varit bestående men återkommande vilket 

är viktigt att påvisa. 
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Abstract 

The essay´s overall purpose is to examine how it has affected a child growing up with a 

family secret. We have interviewed a person whose family secret was based on the alcohol 

addiction of her father. We have chosen to illustrate how a child is affected by maintaining a 

family secret from three different environments; family, school, and through friendship, and 

whether and if so, how it has made an impression in her adult life. To answer the purpose 

for this thesis, we have collected our empirical data through a qualitative method, in the 

form of a semi-structured life-world interview. Theoretical perspectives we have made use 

of are systems’ theory and SOC – Sense of Coherence, which reflect the individual, the 

interactions, and relationships between the themes we have chosen to focus on.The 

interviews have been analyzed based on the narrative method. Furthermore, we have used 

the themes and perspectives when investigating how the interviewee has created an identity 

and conferred meaning to her life, from the basis of her experiences. The results show that 

the interviewee's family, school, and friendships have been affected. Among other things, 

she made an active choice and is now a teetotaler. During different periods of her growth, 

she has adopted different roles and behaviors, depending on the situation and environment 

she has been in. These roles and behaviors have not been durable, but recurring, which is 

important to emphasize. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under höstterminen 2010 väcktes intresset för hur barn påverkas av att bära på en 

familjehemlighet kopplat till föräldrars missbruk. Nyfikenheten växte när vi läste valbara 

kurser inriktade mot missbruk och socialt utsatta barn. Uppsatsen baseras på en 

livsberättelse av ett ”vuxet barn” som växt upp med en familjehemlighet i form av att 

pappan hade ett aktivt alkoholmissbruk. Uppsatsen inleddes när vi under våren 2011 

besökte en temadag som ingick i projektet ”vart 5:e barn”. Detta projekt är en internationell 

temavecka och syftar till att uppmärksamma barn i familjer med någon form av riskbruk. 

Riskfylld alkoholkonsumtion definieras av Socialstyrelsen (2009) när det anses vara 

medicinskt hälsovådlig förtäring. Syftet med temaveckan var även att öka allmänhetens 

kunskap kring barns livssituation där minst en förälder har ett riskbruk (Socialstyrelsen.se). 

Temaveckan anordnas alltid i mitten av februari då alla hjärtans dag infaller och i år var det 

första året som Sverige deltog. Dagen då vi besökte ”vart 5:e barn” bestod av information 

och fakta om hur barn påverkas av sin uppväxt samt vilken hjälp som finns att få. En film som 

används i utbildningssyfte visades. Filmen är utarbetad tillsammans med ungdomar som gått 

i stödgrupp och som växt upp i familjer med missbruksproblematik.  

  

Det beräknas i Sverige att det finns ca: 400 000 barn som lever i en familj där minst en av 

föräldrarna befinner sig inom ett riskbruk för alkohol, narkotika eller tabletter. 

Uppskattningsvis är det vart femte barn som lever i en ovan beskriven situation 

(vartfemtebarn.com). Känslor som dessa barn och ungdomar ofta bär på är oro, skuld och 

skam för sina föräldrars beteende. De barn som växer upp med en eller flera föräldrar med 

missbruksproblematik påverkas och utvecklar ofta symtom till följd av familjesituationen. 

Exempel på symtom som barn kan utveckla är att de kan ha svårt med nära relationer, svårt 

att säga nej samt svårt att finna tillit till andra personer. Många gånger använder de sig av 

lögner för att skydda familjen och resultatet av detta beteende kan vara att barnet skapar en 

osäker självbild. Barnens olika omgivningar och arenor har visat sig vara viktiga för att deras 

utveckling och beteende ska få en positiv förändring. Barnen hanterar sina föräldrars 

missbruksproblematik och sin egen påverkan av att bära på en familjehemlighet individuellt 

vilket är viktigt att komma ihåg (Bengtsson och Gavelin, 2004).  
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Uppsatsens ämne är relevant inom det sociala arbetet och för verksamheter som möter barn 

och ungdomar dagligen, så som skolan och sjuk- och hälsovården. Professionella möter ofta 

barn och unga som kan uppfattas som ”problembarn”. De ser inte alltid barnens reaktioner 

och beteende som en konsekvens av att det kan råda missbruksproblematik inom familjen. 

Vi anser att det är viktigt att de har en djupare kunskap och förståelse för att bemöta dessa 

barn. Som blivande socialpedagoger är det av hänsyn till barn och unga som bär på en 

familjehemlighet enligt oss viktigt att lära sig uppfatta tecken och signaler för att 

uppmärksamma barnen. Vi är medvetna om att det är en komplex situation och att det inte 

finns en mall på hur dessa barn och ungdomar reagerar. ”Det är i goda möten goda skäl till 

förändring uppstår” (Berglund 2000, s.26) vilket vi ser som en grund i det socialpedagogiska 

arbetet med barn, ungdomar och deras familjer. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att få en större insikt i hur det kan vara att växa upp med en 

förälders alkoholmissbruk som en familjehemlighet. Det är bärandet utav denna 

familjehemlighet som vi fokuserar på och inte missbruket i sig. Vi har valt att utgå från en 

livsberättelse om hur en person påverkats inom familjen, i skolan samt i kompisrelationer. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur har ett barn påverkats och hanterat familjehemligheten i sina miljöer; familjen, 

skolan och kompisrelationer? 

 

 Hur ser ett vuxet barn på sina erfarenheter? Vilka medvetna livsval har gjorts från 

erfarenheten härrörande från att ha burit på en familjehemlighet? 

  

2 Återkommande begrepp 

2.1 Familjehemlighet 

Vi har i uppsatsen valt att använda begreppet familjehemlighet som en röd tråd. Vår avsikt 

är att belysa upplevelsen av hur det är att bära på en familjehemlighet. Bengtsson och 
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Gavelin (2004) menar att familjehemligheter finns i alla familjer på ett eller annat sätt. I ett 

fungerande familjeliv är den viktigaste komponenten ärlighet och barn har behov av att 

kunna lita på föräldern i det de gör och säger. En familjehemlighet kan beskrivas som en 

liknelse med att ha en ”elefant i vardagsrummet”. Familjen ser och hör den, men gör 

ingenting åt den. Fahrman (1993) diskuterar begreppet familjehemlighet och hur det 

påverkar barn i en familj där det förekommer ett alkoholmissbruk. Familjehemligheten blir 

en gemensam kamp i familjen och får inte under några omständigheter avslöjas utåt. Vidare 

skriver Mattzon (2007) att det ofta är barnen som blir skuldbärare av familjens problem och 

det är ingen som vågar tala med barnen om bekymren som tynger familjen. Barn skapar då 

istället egna slutsatser och skeva tolkningar av vad som är grunden till familjens dåliga 

mående. Skuld och skam är något barn ofta känner inför sina föräldrars beteende, vilket 

innebär att barn inte pratar om vad som sker hemma och det bildas en familjehemlighet. På 

grund av familjehemligheten får barnen inte den känslosamma friheten de är i behov av. 

Resultatet av det blir att barnens känslor inte upplevs som centrala. Barnen lär sig hantera 

sina känslor genom att bli tystare och inte heller visa några känslor för familjen eller 

omgivningen. Tystnaden hos barnen resulterar i att föräldrarna inte tror att barnen märkt 

något eller tagit skada. Vidare betonas det att en tystnad hos barn säger mer än tusen ord. 

Barnombudsmannens årsrapport (2006) innefattar en undersökning om barn och ungas 

inflytande i familjen. En förutsättning för att ett barn ska få möjlighet att lära sig ta in andras 

åsikter, värderingar och skaffa sig en förståelse för omgivningen är att barnet självt blir sedd 

som en individ med egna tankar och idéer. Det handlar om ett samspel mellan barnet och 

den vuxna för att låta barnet vara delaktig i familjens beslut. Det har en stor betydelse för 

det enskilda barnets utveckling. Bengtsson och Gavelin (2004) och Fahrman (1993) nämner 

båda att i familjer med ett alkoholmissbruk kan det innebära att barn behöver ta ett större 

ansvar än vad de bör göra. Rollerna blir omvända, den missbrukande föräldern blir ”barnet” 

och barnet tvingas växa upp och ta samma ansvar som en förälder med allt vad det innebär, 

känslomässigt och praktiskt. Konsekvenser av ansvaret blir att barn förlorar sin barndom 

med lek och håller sig istället hemma och därmed förlorar kompisar. Ofta påverkas även 

skolan till det negativa, barn har ambitionen att vara bra och duktiga i skolan men får istället 

svårt att samla sina tankar.  
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2.2 Vuxna barn 

Ett vuxet barn är enligt oss en person som är över 18 år och enligt svensk lag blir myndig och 

anses som vuxen. Mattzon (2007) skriver att ett vuxet barn till en missbrukare fortfarande 

kan känna mycket känslor kring sin barndom. Vissa kämpar med att stänga minnen och 

känslorna ute, men det är inte en långsiktig lösning. Det är vanligt att dras till besvärliga 

relationer eftersom känslan av att hjälpa andra kvarstår. Känslor som rör ens egna jag, 

självkänslan och känslan av att alltid prestera det bästa skapar kaos. Det blir många 

känslosamma krockar som får det vuxna barnet att reflektera kring sin identitet. Känslorna 

skuld och skam finns kvar och följer det vuxna barnet. Det är viktigt att försöka bearbeta 

känslorna och minnena från barndomen. Minnena kan liknas innehållet i en ryggsäck som 

följer en hela livet. Tyngden på ryggsäcken varierar beroende på om det vuxna barnet 

stannar upp och bearbetar innehållet. Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver att vara ett 

vuxet barn till missbrukare är som ”Aldrig barn är alltid barn” (Bengtsson och Gavelin, 2004. 

sid. 63). Detta betyder att vuxna barn till missbrukare är lika sårbara som ett barn fast med 

resurser som en vuxen. Överlevnadsstrategier som exempelvis tystnad, isolering av känslor, 

duktighet osv. som fanns i barndomen följer även med in i vuxenlivet. Svårigheter på 

exempelvis arbetsplatsen kan ha sin förklaring i bristande tillit och dåligt självförtroende. För 

att förändra sin situation som vuxen är det viktigt att bli medveten om tidigare erfarenheter 

och därmed få möjligheter att sätta ord på det. Det finns ett samband mellan barndom och 

sin situation idag. Ges det tid till att sörja det som inte har varit speciellt bra skapas tillslut en 

förståelse till att uppskatta det goda som finns idag och i framtiden (Bengtsson och Gavelin, 

2004).  

2.3 Alkohol och missbruk 

Vi vill påpeka att det inte är missbruket i sig hos en förälder som vår uppsats belyser. Det är 

upplevelsen av att bära på en familjehemlighet. Trots detta känner vi att missbruk och 

alkohol är två centrala begrepp som återkommer då vår informants familjehemlighet var en 

förälders alkoholmissbruk. Alkohol är en berusningsdryck som är socialt accepterad av 

allmänheten. Alkohol skänker både glädje och sorg. Leissner (1997) använder begreppet 

”smörjmedel” när han förklarar glädje med alkohol. Alkohol gör att människor har lättare för 

att umgås, spänningar släpper och det är socialt accepterat att vara berusad. Det sorgsna 

med alkohol är att det är ett av vårt största folkhälsoproblem. Förklaringen kan vara att det 
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är ett av de mest använda beroendeframkallande medel som finns. Vidare beskriver Mattzon 

(2007) att tecken som ett ”sug” eller tvång att inta alkohol samt svårigheter att kontrollera 

alkoholkonsumtionen är tydliga tecken på att en person är på väg in i ett missbruk.  

 

3 Kunskapsöversikt 
I detta kapitel presenterar vi hur barn och föräldrar på olika sätt blir påverkade av 

familjehemligheten och missbruket i sig. Professorn Ingvar Lundberg (2005) har i sin rapport 

”Utsatta flickor och pojkar - en översikt av aktuell svensk forskning” diskuterat både svensk 

och internationell forskning gällande barn som far illa samt om olika former av utsatthet. För 

att ta reda på graden av ett barns utsatthet måste flera möjliga faktorer undersökas såsom 

bland annat föräldraförmåga och omständigheter i närmiljön. Vidare menar han att barn till 

föräldrar/er med missbruk inte far illa men att risken för att göra det är ökad. Följderna av 

barnets utsatthet skiftar i relation till vilken sorts utsatthet barnet blivit drabbad av. De 

följder som forskningen bland annat resulterat i är att barnen kan drabbas av aggressivt 

uppförande, problem i skolan samt personlighetsstörningar. Detta påvisar att det är viktigt 

att så tidigt som möjligt finna dessa barn som befinner sig i riskzonen. 

3.1 Konsekvenser för barnet av att bära på en familjehemlighet 

Alkoholkommittén (2004) har kommit ut med en skrift som heter; Om barnen i missbrukets 

skugga. Skriften avhandlar särskilda insatser till barn som har föräldrar med 

missbruksproblematik. Vidare benämns den amerikanska forskaren och alkoholterapeuten 

Claudia Black. Hon menar att barn i alkoholistfamiljer utvecklar tre överlevnadsstrategier; 

inte prata, inte lita på och inte känna.  När barnet omedvetet väljer att inte prata med någon 

om familjehemligheten kan en anledning vara att barn tror att de är ensammast i världen om 

att bära på en familjehemlighet. De tror att det inte finns någon som kan eller vill förstå 

dem. Följden av detta kan bli att barnet utvecklar en negativ självbild. En annan anledning till 

att barn inte pratar om sin familjehemlighet kan vara för att de känner rädsla inför en 

eventuell splittring inom familjen. Vidare beskrivs det att barn känner att de inte kan lita på 

sina föräldrar eftersom de svikit och förnekat så många gånger förut. Barnen läser hela tiden 

av förälderns humör och i vilket skick berusningen som denne befinner sig i för att alltid vara 

förberedd på vad som kan hända. Ytterligare en konsekvens kan vara att barnet inte kan 

känna vilket kan visa sig i ett tidigt skede. De utvecklar då en förnekelse kring att inte 
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hantera sina känslor och intryck kring familjehemligheten. Alkoholkommittén (2004) menar 

att de övriga familjemedlemmarna skapar ett behov av att upprätta ordning och struktur 

inom familjen eftersom själva missbruket är så oberäkneligt.  

 

Bengtsson och Gavelin (2004) menar att barnen blir dubbelt drabbade i sin uppväxt av 

föräldrars missbruk. Barnen har svårt att sätta ord på upplevelser och litar inte på vad de 

själva känner. Konsekvenser som kan uppstå hos barn uttrycker sig på olika sätt beroende på 

ålder på barnet. Ett vanligt förekommande tillstånd i en familj där missbruk finns och som 

gör det svårt för barn är bråk. Ofta beskrivs bråken som värre än missbruket i sig. Barnen kan 

ofta lägga skulden på sig själva när föräldrarna bråkar. De vill inte ta ställning men försöker 

att vara en medlare mellan mamma och pappa i bråket. Barnen lever ofta som i en ”bubbla”. 

De vet inte riktigt hur andra familjer har det då de ofta lever isolerade själva. Vidare 

argumenterar Woititz (2004) runt barn och hur dess relationer påverkas med kompisar. Barn 

till missbrukare har ofta en känsla av att vara annorlunda, inte passa in bland kompisar eller 

inte känna någon samhörighet. Det kan vara svårt att få vänner då barnet själv inte litar på 

att omgivningen tycker om barnet. En bristande självkänsla och skulden att föräldern/na 

dricker finns hos barnen. Skräcken av att mötas av en onykter förälder hemma gör att barn 

väljer att inte ta hem någon kompis. Att bli för nära kompis med någon innebär en risk att 

avslöja sin hemlighet. Barn väljer i stället att hålla sig på sin kant. Att följa med en kompis 

hem efter skolan beskrivs ofta för barn till missbrukare som något omöjligt. Känslan av 

ansvar att skynda sig hem och ta hand om eventuella småsyskon eller sin onyktra mamma 

eller pappa beskrivs som en hög stressfaktor för barnet. Vidare resonerar Socialstyrelsen 

(2009) kort om att det inte finns några speciella kännetecken som tyder på att barnet bär på 

en familjehemlighet. Det är liknande tecken som barn visar vid andra problem. Barn som inte 

mår bra kan visa både på psykiska och fysiska symptom. Psykiska symtom i form av försenad 

motorikutveckling, språk, aggressivitet och ängslighet kan vara tecken på att barn eller den 

unge bär på en familjehemlighet. Fysiska och kroppsliga symtom kan vara huvudvärk, 

magont och trotsigt beteende. Fahrman (1993) resonerar kring vikten av att barn får en 

förklaring på vad som sker i hemmet. Att försöka skona barnet genom att inte berätta är inte 

att göra dem en tjänst. Barn förstår mer än vad vuxna många gånger tror. De är lojala mot 

sina föräldrar och hur illa ett barn än tycker om missbruket älskar de fortfarande sina 

föräldrar lika mycket. Vidare skildras barns rädsla och ångest över att mamma eller pappa 
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kan dö på grund av sitt missbruk. Detta skulle innebära en katastrof för barnet och de har en 

rädsla för att somna på kvällen. Skräcken uttrycker sig genom en känsla att behöva smyga sig 

upp för att kontrollera och försäkra sig om att föräldrarna fortfarande andas och lever. 

Känslan av att ständigt vara rädd för katastrofen att förlora en förälder tär på barn. Att dra 

det till ytterligheterna är att det kan gå så långt att barnet tappar lusten för att leva. 

3.2 Missbrukets påverkan på föräldraförmågan 

En bristande föräldraförmåga handlar ofta om att inte kunna ge sitt barn trygghet, kärlek och 

se deras behov. En av orsakerna till bristande föräldraförmåga kan var missbruk- eller 

beroende- problem hos en eller båda föräldrarna. Även om inte båda föräldrarna missbrukar 

är det ofta en överhängande risk att vuxnas problem dominerar barnets tillvaro och behov 

som gör att barnet trots detta försummas (Socialstyrelsen, 2009). Vidare beskriver 

Bengtsson och Gavelin (2004) att ett missbruk påverkar föräldraskapet och utvecklingen av 

att växa i sin roll som förälder i samverkan med barnet. Detta sker oavsett missbrukets 

omfattning. Oberoende om det enbart är ena föräldern som dricker kompliceras båda 

parternas föräldraskap till att vara en bra förebild som förälder. Missbruket innebär att 

tilltron och självbilden utgör hinder för att föräldern söker stöd och lärdom om hur man är 

en god förälder. 

3.3 Roller 

Flera författare är överrens om att många missbrukarbarn intar olika roller som beskrivs som 

olika överlevnadsstrategier. Mattzon (2007) beskriver dessa roller som hjälten, rebellen, 

tapetblomman och clownen. Hjälten sammankopplas med begrepp som ansvarstagande, 

högpresterande och anpassningsbar för att alla ska bli nöjda. Dessa barn kan tolkas som 

äldre och mer mogna än vad de egentligen är. När barnet intar rollen som hjälten vill den 

vara samhället till lags och sätter inte sina egna behov i första rummet. Rädslan för att göra 

fel eller uppleva känslan som misslyckad är enorm och dessa barn känner mycket skuld. 

Rebellen agerar tvärtemot hjälten. Rebellen sammankopplas med begrepp som 

destruktivitet och de känner mycket ilska gentemot föräldrarna och deras beteende. Dessa 

barn kan på grund av sin ilska och upprördhet få det svårare i skolan. Deras beteende och 

agerande ska tolkas som ett rop på hjälp. Clownen agerar med skämt och historier och är en 

expert på att avstyra jobbiga situationer. Det ansvar som barnet känner gentemot familjens 

mående gör att de vill få alla glada. Detta beteende speglas mycket av att barnet känner 
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rädsla och olust för att hålla uppe familjens mående, för vad händer den dagen det inte går 

längre? Tapetblommans beteende speglas av flykt. Eftersom barnet inte kan fly fysiskt gör 

det de i stället psykiskt genom att stänga av känslorna. De ger sig in i en värld av fantasier 

och historier. De kopplar bort verkligheten och följden av det blir att dessa barn i senare 

skeenden har svårt att förhålla sig till relationer och förhållanden. Barnen har svårt att läsa 

av andra i sin omgivning och de blir därför många gånger lurade och en avsaknad av identitet 

skapas. Tapetblommans agerande kan även ses i relation till begreppet, ”de osynliga 

barnen”.  

 

Alla fyra rollerna är sammankopplade med så kallade frusna känslor vilket betyder att det 

finns känslor som barnet inte känner igen eller vet namnet på. Dessa känslor kan göra ont 

och går heller inte alltid att uttrycka. Att vara någon av dessa roller är en form av 

överlevnadsstrategi som upprätthåller en balans i familjen och skapar förutsägbarhet. 

Familjelivet kan liknas vid en pjäs där alla familjemedlemmar kan sina repliker som bidrar till 

att skapa ordning i ett kaos. Det positiva skulle vara om barn vidgar sina vyer och går utanför 

sina roller. Vad som händer då är att det blir besvärligt för föräldrarna, varför barnet låter 

bli. Vidare skriver Forinder och Hagborg (2008) om definitionen av maskrosbarn, vilket är 

barn som har växt upp under svåra omständigheter och trots allt ”klarat sig bra”. De så 

kallade motståndskraftiga barn har en förmåga att växa och blomma ut trots en svår 

uppväxt. Barnen har av olika anledningar klarat av påfrestningarna utan att ta en större 

skada. Lundborg (2005) beskriver syskonkontakten som en bortglömd skyddsfaktor hos 

maskrosbarn. Vidare beskriver han Werners studie av barnen på Kauai, Hawaii som startades 

1995 och som inriktar sig på barn som klarat sig mot alla odds. Studien påvisar att barn som 

har haft ett mer känslomässigt stöd från sina syskon klarar sig bättre senare i livet. Även 

barnets nätverk spelar stor roll för utvecklingen. En god kontakt med en lärare eller annan 

viktig person i ens närhet kan fungera som ett stöd för barnet. 

3.4 Skolans identifiering av barn till missbrukare 

Lundberg (2005) förklarar att skolan ofta är en positiv och viktig miljö för barnet. Bland annat 

finns det möjlighet till goda kompisrelationer, bra kontakt med lärare samt att barnet känner 

meningsfullhet kring uppgifterna i skolan. Dessa positiva effekter i skolmiljön gör att barnet 

känner känslan av att lyckas samt att det stärker barnets självförtroende. Elgán och Leifman 
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(2010) diskuterar i sin rapport, ”Barn i missbruksmiljö, en studie kring policy och praktik på 

svenska skolor” om vad som påverkar identifieringen i skolan av elever som växer upp i 

missbrukarmiljöer. Resultatet visade att det finns en större chans att identifiera barnen i 

tidig ålder. Yngre barn som växer upp med någon form av problem tenderar att i högre mån 

visa ett mer utåtagerande beteende än äldre barn. Resultatet visar att det finns en högre 

chans till att finna dessa barn om skolan har vidareutbildat sin personal samt att det finns ett 

tillgängligt policydokument. Dokumentet bör innefatta hur skolan ska gå till väga vid 

misstanke om ett barn lever under svåra hemförhållanden.   

 

4 Teoretiska perspektiv 
Systemteori används som grund när vi valt att studera informantens livsberättelse utifrån 

hur hon har hanterat och hur hon har påverkats under uppväxten av att bära på en 

familjehemlighet.  Vi utgår från de tre miljöerna, familjen, skolan och kompisrelationer samt 

sambanden mellan dessa. Systemteori ser individen till sin helhet vilket vi ser som en 

huvudsaklig del i det socialpedagogiska arbetet. Det andra teoretiska perspektivet vi 

använder är KASAM som mer kan relateras till den andra frågeställningen om hur 

informanten har påverkats i det vuxna livet. KASAM´s tre komponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet tyder vi som viktiga komponenter för att informanten ska 

kunna se till sina medvetna livsval och hur hon har hanterat familjehemligheten. I kapitlet 

nedan kommer det att beskrivas mer ingående vad dessa två begrepp innebär.  

4.1 Systemteori 

Schjødt m.fl. (2009) nämner en traditionell förklaring på begreppet system från 1956. Ett 

system består av en samling delar, förhållanden och kvaliteter. Det är helheten som ska 

undersökas och den måste tolkas som att de olika delarna samspelar med varandra. Enligt 

oss är det viktigt att tolka vår informants situation utifrån tre omfattande miljöer som 

påverkar varandra och informantens förhållningssätt till dessa. Det är betydande att inte 

bara undersöka ett system som ett enskilt system för sig. Ett system ska ses som en pusselbit 

till ett större system och på så sätt bildar de tillsammans en helhet. 
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4.1.1 Utvecklingsekologisk systemteori 

Den mest inflytelserika forskaren inom systemteori har varit den amerikanske utvecklings 

psykologen Urie Bronfenbrenner. Han förespråkar att alla framsteg som en person utvecklar 

görs i växelverkan och i relation med olika miljöer som benämns som den 

utvecklingsekologiska systemteorin. Det utvecklingsekologiska perspektivet påvisar att det är 

viktigt att fokusera på helheten och samhörigheten i barnets uppväxt och utveckling. 

Samhörigheten tolkas som ett ekologiskt system av hopväxta mönster. Varje miljö är i 

kontakt med varandra och det är denna kontakt mellan miljöerna som är betydelsefulla för 

barnet. Alla system utgörs i olika utvecklingslägen vilket bildar små system- mikrosystem 

inom de större. Barnets utveckling skapas i relation till de olika miljöerna. Det är i 

gränslandet mellan dessa system och hur systemen arbetar tillsammans som är viktigast för 

barnet. I övergångarna mellan miljöerna är barnen som mest känsliga och osäkra. Vad dessa 

förflyttningar mellan systemen gör med barnet påverkas av vilket stöd barnet har omkring 

sig och hur samspelet mellan systemen ser ut. Desto tätare sambanden är mellan de olika 

systemen desto bättre är det för barnet. Därför är det viktigt att arbeta utifrån att stärka 

relationerna systemen emellan, exempelvis föräldrarnas delaktighet i sitt barns skolgång 

(Forinder och Hagborg 2008). Detta är av betydelse att bära med sig i det socialpedagogiska 

arbetet. Att vi många gånger kommer att möta barn när de känner sig som mest känsliga och 

osäkra och det är då av vikt att se till barnets samband och stärka relationer kring barnet för 

att återigen skapa trygghet inom systemen.  

4.1.2 Slutna och öppna system 

Schjødt m.fl. (2009) pratar om slutna eller öppna system och att det handlar om olika steg av 

öppenhet. Ett slutet system tar inte emot eller utsänder energi till de andra systemen. 

Familjen kan enligt oss på ett sätt uppfattas som ett slutet system eftersom 

familjehemligheten inte pratas om. Vidare menar de att inom den moderna systemteorin ses 

alla system som öppna. När ett system är öppet kan det byta näring och förklaringar med 

omgivningen och på så sätt kan systemen utvecklas tillsammans. En familj kan benämnas 

som reserverad men den påverkas ändå av omvärlden på ett eller annat sätt. Dock kan själva 

kontakten med omvärlden se ut på olika sätt. Det inre familjelivet berörs alltid av vad som 

sker i omvärlden. Familjemedlemmarna har alltid någon form av kontakt med omvärlden. De 

är medlemmar av samhället i exempelvis skolan, kompisrelationer, arbetslivet osv. 
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Familjemedlemmarna har sina olika arenor där mycket tid spenderas. Vi tänker att en 

familjehemlighet som ett barn bär på påverkas beroende på i vilket system och kontakt 

barnet har med omvärlden.  

4.2 KASAM – en känsla av sammanhang 

Det finns tillfällen eller perioder i livet där en människa möts av olika former av prövningar, 

misslyckanden samt ställs inför konflikter och krav. Många människor klarar dessa 

motgångar utan att det bidrar till andra svårighet i livet. Motgångar kan även generera i 

erfarenheter som gör att individen växer som person, samtidigt som det finns människor 

som blir sjuka av påfrestningar som uppstår. Enligt Antonovsky (2003) har det att göra med 

individens motståndskraft eller individens känsla av sammanhang. Vidare menar han att 

känslan byggs upp hos barn och vuxna och att det är känslan som bestämmer hur 

påfrestningarna kan påverka en människas hälsa. Vi tycker att Antonovskys (2003) diskussion 

om hur barn och vuxna bygger upp känslan av sammanhang och hur den påverkar hälsan är 

viktig när vi belyser vår informants medvetna val och påverkan av hennes uppväxt. Detta för 

att teorin resonerar kring varför människor förblir friska trots motgångar i livet. Vår 

informant har under sin uppväxt haft många motgångar, men hon ser idag positivt tillbaka 

på erfarenheterna. Antonovsky (2003) ville med hjälp av begreppet KASAM besvara 

människors förmåga att hantera påfrestningar som kan sammanfattas av tre stycken 

komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenterna har tre olika 

syften. Med begriplighet menar han att om en situation upplevs som greppbar, 

sammanhängande och strukturerad innebär det att människan har en hög känsla av 

begriplighet. Vidare beskrivs hanterbarheten genom hur individen upplever de tillgångar 

som finns till förfogande. Blir situationen hanterbar och kan personen lita på omvärlden i 

form av att människor ställer upp och hjälper till om det behövs kommer situationen inte 

uppfattas som lika besvärlig. Tredje komponenten är meningsfullhet som innebär hur en 

person känslomässigt ser på sitt liv och väljer att hantera utmaningar som uppstår. Det 

centrala i begreppet innebär att individen väljer att ta tag i sina problem i stället för att 

undvika dem. Det är viktigt att se en mening i vad som sker för att kunna dra lärdom av det. 

Genom att finna en möjlighet att ta sig ur situationen på bästa sätt och se det som en 

erfarenhet rikare stärks individen. De tre komponenterna ska ses som en helhet. Har en 

människa hög förståelse av begreppen betyder det hög KASAM vilket medför att människan 
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är bättre rustad för utmaningar och eventuellt kommande kriser. Låg KASAM kan innebär att 

individen har större chans att bli sjuk om en besvärlig situation uppstår. Vi ser ett samband 

mellan begreppet maskrosbarn och KASAM. Ett maskrosbarn uppfattar vi har de tre 

komponenter med sig som använts som verktyg på ett eller annat sätt till att hantera sin 

situation. Komponenterna som finns i KASAM ser vi även som viktiga redskap i det sociala 

arbetet. I kommande yrke som socialpedagoger kommer vi att möta individer som befinner 

sig i någon form av kris och är i behov av hjälp att förstå, hantera och se meningen med 

nuvarande och kommande situation. 

 

5 Metod 

5.1 Val av metod 
Uppsatsen är baserad på en personlig berättelse som inneburit att vi fått en större insikt i 

hur det varit att bära på en familjehemlighet under uppväxten. Utifrån tre miljöer, familjen, 

skolan och kompisrelationer undersöker vi hur familjehemligheten påverkat barnet. Den 

familjehemlighet som beskrivs grundar sig i att en av föräldrarna hade alkoholmissbruk 

under informantens uppväxt. Vi använde en kvalitativ insamlingsmetod för att finna svar på 

syftet och frågeställningarna. Hartman (2004) beskriver kvalitativ som något man är 

intresserad av, hur det är konstruerat, dess natur och egenskaper som finns. Kvalitativa 

studier har människans livsvärld som föremål, den relation de har till sig själva samt till den 

situation de befinner sig i. Vi har använt oss av intervju i form av en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju. Det lämnar plats till öppna frågor och följdfrågor som blev viktiga för vårt 

syfte under intervjuns gång. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att syftet med den 

formen av intervju är att ta emot intervjupersonens tolkningar av sin livsvärld för att sedan 

tolka innehållet av det beskrivna. Halvstrukturerad livsvärldsintervju är varken ett vardagligt 

samtal eller ett ordnat frågeformulär. Widerberg (2002) beskriver en bra intervjuare som en 

person som glömmer av sig själv och tar det lugnt under intervjun. Genom att vara social, 

intresserad av andra människor, god lyssnare, orädd och vänlig är man på god väg att bli en 

bra intervjuare.  

 

Under intervjun använde vi en temainriktad intervjuguide med förutbestämda frågeområden 

och underfrågor. Widerberg (2002) beskriver intervjuguiden som forskarens hjälpreda i en 
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intervjusituation. Frågeområdena bestod av olika miljöer där informanten befann sig mer 

eller mindre dagligen under sin uppväxt. Miljöerna vi fokuserar på är familjen, skolan och 

kompisrelationer. Fokus ligger på informantens upplevelser av hur det var att bära på en 

familjehemlighet. Intervjun gick bra utifrån vår planering med intervjuguiden. Vad som avvek 

från intervjuguiden var att det framkom information som vi inte räknat med, trots det 

fortskred intervjun enligt planeringen.  

5.2 Urval 

Urvalet består av ett ”vuxet barn” som har erfarenhet av att bära på en familjehemlighet 

under sin uppväxt. Vi har en förståelse för att alla individer som bär eller burit på en 

familjehemlighet medvetet eller omedvetet väljer hur de bearbetar sina upplevelser och 

erfarenheter. Enligt oss är bearbetningen en process som pågår under hela livet. Vi hade 

kännedom om att vår informant länge varit engagerad i olika projekt som är relaterade till 

barn och dess uppväxt med en missbrukande förälder. Vår uppfattning är att informanten 

har bearbetat sina upplevelser och erfarenheter, känner sig redo och väljer att medvetet 

berätta om dem öppet. Det finns en medvetenhet hos oss att informanten tidigare har delat 

med sig av sin livshistoria offentligt. Vi har reflekterat över om att det finns en risk att 

informanten inte skulle ge ärliga utan istället mer rutinmässiga svar. Enligt oss ger 

informanten ärliga och reflekterande svar då vi ställde följdfrågor för att tolka upplevelserna 

och erfarenheterna ur olika synvinklar. Det var även av praktiska skäl vi valde ett ”vuxet 

barn” då det inte krävs samtycke från föräldrar. Vi kom i kontakt med vår informant första 

gången vid en temadag i februari 2011. Temadagen handlade om att ”vart 5:e barn” som 

lever i en familj med minst en förälder med ett missbruksproblem. Informanten var där för 

att presentera en film som används i utbildningssyfte och berättade i korta drag vid 

presentationen av filmen om sina egna upplevelser.  

5.3 Tillvägagångssätt och etiska reflektioner 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att etiska frågeställningar och tankar finns med i hela 

forskningsprocessen, innan, under och efter intervjusituationen. Ordet etik kommer 

ursprungligen från ethos och betyder karaktär. Vidare benämns fyra områden som brukar bli 

huvudämnen när etiska riktlinjer diskuteras. Följande kommer dessa fyra områden att 

diskuteras relaterat till hur vi gått tillväga. 
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Informerat samtycke- forskaren delger informanten information kring studiens syfte, hur 

forskaren har tänkt sig studiens upplägg samt för- och nackdelar med informantens 

deltagande. Det innebär även att informanten deltar på frivillig grund och har rätt att avsäga 

sig deltagandet i studien när som helst (Kvale och Brinkmann 2009). Under temadagen 

kontaktade vi informanten, presenterade oss själva och vår tanke kring kommande uppsats. 

En förhoppning fanns att informanten skulle vara intresserad av att berätta om sina 

upplevelser i en intervju. Det utbyttes kontaktuppgifter och bestämdes att vi skulle höra av 

oss. När syftet var fastställt mailades informanten. Det bifogades ett informationsbrev (se 

bilaga 1) som var godkänt av vår handledare. Informanten lämnade ett positivt gensvar och 

valde att ställa upp på intervjun. 

 

Konfidentialitet – det gäller för forskaren att undanröja sådan information som kan tolkas 

som privat och som kan avslöja vem informanten är. Som forskare ska man tänka; ”vilken 

information ska vara tillgänglig för vem” (Kvale och Brinkmann, 2009. s.88). Vår informant 

ville vara anonym och i samråd med henne döptes hon till Lisa. Lisa önskade att orten där 

kontakt togs skulle avidentifieras. Även Lisas hemstad är avidentifierad eftersom detta inte 

är relevant för uppsatsens syfte. Lisa informerade oss om att det är hennes historia hon 

berättar, inte sin syster eller mammas. Hon har därför bett oss bortse från viss information 

som hon berörde gällande hennes syster och mamma under intervjun. Efter mailkontakt 

bestämdes det i samråd med Lisa att intervjun skulle ske hemma hos en av oss författare till 

uppsatsen. Vi har noggrant låtit Lisa vara med och bestämma plats, det var viktigt att hon 

skulle känna sig bekväm. Ett par dagar innan intervjun mailades intervjufrågorna till Lisa (se 

bilaga 2). Detta för att Lisa skulle ha tid till att fundera och känna sig bekväm inför intervjun. 

 
Konsekvenser - informanten ska inte lida någon skada av studien. Som forskare ska 

skaderiskerna bedömas för gentemot informanten samt vilka vetenskapliga fördelar som 

gynnar informanten i studien (Kvale och Brinkmann 2009). Som tidigare nämndes gjordes 

vissa riskbedömningar kring Lisas deltagande som diskuterades i samråd med henne. Lisa var 

själv väldigt medveten om risker och vad hon valde att berätta eftersom hon tidigare har 

varit ute och föreläst om sin livshistoria. Det är viktigt att dessa livshistorier lyfts fram 

eftersom det är ett påtagligt problem att finna dessa barn och hur en familjehemlighet 

upptäcks.  
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Forskarens roll - rollen som forskare spelar en stor roll för arbetes gång. Vår integritet är i 

fokus för den vetenskapliga lärdomens värde och styrkan i etiska överväganden som görs. 

Känsla för att känna av och reflektera över etiska frågor är viktigt. Under intervjusituationen 

blir forskarens roll och integritet starkare eftersom det är genom dem kunskapen tas emot 

(Kvale och Brinkmann 2009). Några reflektioner över våra roller som forskare har 

diskuterats. Bland annat att vi är två och hur förhållningssättet gentemot Lisa under 

intervjusituationen skulle behandlas. Malin var därför en mer aktiv intervjuare under 

intervjun och Johanna satt mittemot för att kunna se och föra stödanteckningar. För 

inspelning av intervjun användes en ipod och en iphone som en säkerhetsåtgärd ifall något 

skulle gå fel. Efter intervjun som tog strax över två timmar lyssnade vi av ipoden och var 

glada över att iphonen använts som backup då ipoden inte tagit upp ljudet. Lisa ville få 

transkriberingen skickad till sig för att kunna läsa igenom och få en chans att informera om 

något missuppfattats. Lisa har läst genom materialet och gett oss sitt godkännande.  

5.4 Metodreflektioner 

Tankar kring för- och nackdelar med intervju som metod har diskuterats. Exempelvis hade 

inte en enkätundersökning gett samma djupgående svar som vi eftersökt och inte heller 

möjligheten till följdfrågor. Vidare menar Olsson och Sörensen (2004) att fördelar med 

intervju som metod är att den är flexibel. Frågeställningarna kan fördjupas i form av 

följdfrågor för att få ett förtydligande och mer utvecklande svar. För att få ut så mycket 

information som möjligt var tanken att låta Lisa vara ”fri” med stöd av intervjuguiden. Syftet 

var att få en djupare insikt i en personlig berättelse med hjälp av Lisas tankar, känslor och 

erfarenheter. Hade syftet varit att jämföra olika personers upplevelser hade vi valt att göra 

fler intervjuer alternativt en enkätundersökning. Vi är väl medvetna om valet att enbart göra 

en livsvärldsintervju kan anses som ett tunt underlag. Intervjumaterialet resulterade i en 

detaljerad livsberättelse med ett individperspektiv som ansågs mycket värdefullt eftersom 

det var Lisas egna upplevelser som eftersökts. Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar antalet 

informanter till en undersökning och skriver att det beror på hur syftet är utformat. Är syftet 

att få kännedom om en utvald persons värld exempelvis en livsvärldsintervju är det 

tillräckligt med bara en person. Nackdelar vi är styrda av och funderat över är 

tidsbegränsningen. Bell (2006) nämner att intervjun som metod kan ta tid beroende på hur 
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många intervjuer som ska utföras. Görs det ett mindre arbete är det viktigt att ha i åtanke 

att utrymmet för intervjuer begränsas. Eftersom vi valt att bara göra en intervju blev denna 

mer omfattande och arbetet med intervjumaterialet tog längre tid än planerat. Bell (2006) 

beskriver att det krävs ett stort tålamod för arbetets gång för att senare belönas och se att 

det var värt ansträngningarna.  

5.5 Analysmetod 

Johansson (2005) beskriver att narrativ metod används vid insamlig för analyser av 

berättelser i både muntlig och skriftlig form. Hon beskriver begreppet livsberättelse som att 

en individ berättar om sitt liv eller valda aspekter av sitt liv. När en forskare använder sig av 

livsberättelse handlar det om att undersöka utifrån olika teman eller perspektiv om hur 

människor skapar en identitet och ger sitt liv mening. Vidare betonar Johansson (2005) att 

det är den egna tolkningen av sig själv som sätts i centrum. Som tidigare nämnts har vi 

använt en intervju i form av en livsberättelse som vägledde oss in i Lisas tidigare liv och 

upplevelser. Analysen av livsberättelsen uttolkades som en helhet med fokus på innehållet. 

Johansson (2005) beskriver Amia Lieblich sammanfattning av processens helhet med fokus 

på innehåll vilket innebär att hela livsberättelsen oftast används. Det går också att använda 

utvalda delar av livsberättelsen. Vidare menar de att vissa aspekter bör läggas större vikt på 

som exempelvis berättelsens början vilket vi kände var av vikt för läsaren. Lisas berättelse 

fokuserar till en början på hennes liv i en kronologisk ordning för att senare relatera tillbaka 

till den utifrån de utvalda temana. Detta för att skapa en fördjupande tolkning med stöd av 

Lisas egna ord i form av citat. Vidare förklarar Johansson (2005) att forskaren läser 

intervjumaterialet flera gånger för att kunna urskilja mönster vilket resulterar i att fokus för 

hela berättelsen skapas. Vi läste intervjumaterialet flera gånger och eftersom vi hade 

förutbestämda teman såsom familjen, skolan och kompisar hade intervjufrågorna skapats 

efter dessa. Vi valde att inte lägga fokus på stämningen under intervjun i analysen. Fokusen 

har varit på innehållet för att uppmärksamma Lisas värderingar utifrån våra tolkningar. 

Arbetet med utformningen och framträdande av mönster utvecklades under analysens gång. 

Vi omarbetade analysen ett flertal gånger och tillslut infann sig känslan att vi hade tolkat så 

att Lisas berättelse hamnade i fokus. Lisas berättelse talade till oss vilket Johansson (2005) 

beskriver som betydelsefullt. Efter en noggrann transkription av intervjun kunde upplägget 

börja formuleras. Nya underteman uttolkades då vi insåg att dessa var återkommande i 



 

 

Sid. 22 av 55 

berättelsen och dessa underteman är återkommande under de tre övergripande temana. 

Johansson (2005) menar att det blir tydligt och effektivt att arbeta med ett material i form av 

teman och färgmarkeringar. Vi har använt oss av färgmarkeringar och arbetade med texten 

både i datorn och i pappersform vilket upplevdes som ett tydligt och hanterbart arbetssätt. 

Under varje tema och undertema varvades resultat och analys för att sammanställa en 

helhet av Lisas berättelse.   

5.6 Studiens tillförlitlighet  

5.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet kan beskrivas med ord som tillförlitlighet. Bell (2006) jämför det som ett mått i 

vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt visar samma resultat trots olika 

tillfällen, men som har liknande omständigheter. Det är alltså inte speciellt tillförlitligt eller 

reliabelt om en konkret fråga ger ett svar i en situation och i en annan situation ett annat 

svar. Enligt oss är reliabiliteten i uppsatsen hög. Lisa har berättat om sina egna upplevelser 

och erfarenheter. Vi förmodar att det inte skulle ges annorlunda svar i en annan situation 

med samma frågor. Ett flertal gånger påpekar Lisa att hon blivit mer öppen med sina egna 

erfarenheter. Funderingar vi haft är om svaren kunnat vara annorlunda om intervjun varit 

för ett antal år sedan. Reliabiliteten skulle vara lägre då Lisa enligt oss inte skulle varit lika 

bearbetad med sig själv och säker på sina svar då som nu.  

5.6.2 Validitet 

Bell (2004) skriver om Sapsford och Judds (1996, s.1) definition på validitet. Det betonas att 

validitet handlar om att det ska ge trovärdiga slutsatser och att resultat och undersökningar 

ska vara ett starkt stöd för tolkningarna som görs. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 

validitet som giltighet till sanningen men också som riktigheten och styrkandet i ett yttrande. 

Det är av betydelse att validiteten ska undersöka vad metoden säger att den ska undersöka. 

Validitet har att göra med att forskaren ifrågasätter, kontrollerar och tolkar sina resultat 

vilket de beskriver som hantverkarskicklighet. Vi bedömer att validiteten i uppsatsen är hög. 

Detta för att vi bedömer att intervjumaterialet har gett ärliga svar på frågeställningarna. 

Utifrån materialet har vi kunnat tolka och analysera resultatet som speglar vårt syfte i 

uppsatsen.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Presentation av Lisa 

Lisa är i 20-års åldern och bor i en mellanstor stad i Sverige tillsammans med sin pojkvän. 

Lisa studerar idag på universitet och uppger sig själv som en glad och social tjej. På insidan 

döljer sig Lisas familjehemlighet och det är den som ska presenteras i form av en 

livsberättelse. Vi har valt att först berätta om Lisas uppväxt i en kronologisk ordning.  Läsarna 

ska på så sätt få en uppfattning om hur hennes situation såg ut då och hur den utvecklades 

under tiden hon blev äldre. Efter Lisas livsberättelse och stycket som benämns som ”Krisen” 

presenteras resultatet och analysen kopplat till teori varvat med varandra. Detta 

tillvägagångssätt har valts för att det ger en helhetsbild och röd tråd genom Lisas berättelse. 

För att belysa och förstärka berättelsen och tolkningar av skeenden i hennes livsberättelse 

används Lisas egna ord i form av citat. Berättelsen är uppdelad efter utvalda miljöer i 

syftesformuleringen; familjen, skolan och kompisrelationer. Under dessa rubriker används 

samma underrubriker; roller och beteenden, familjehemligheten och tankar och medvetna 

val kring tidigare upplevelser och erfarenheter för att återkoppla till frågeställningarna. Vi är 

väl medvetna om att mycket av det Lisa berättar kan passa in under mer än en rubrik. 

Tanken är att läsaren får tolka dessa rubriker som en sammanhängande följd och inte som 

skilda var för sig. 

 

6.2 Lisas livsberättelse 

Lisa växte upp med sin pappa, mamma och äldre syster i ett radhusområde utanför en större 

stad i Sverige. De hade stor släkt på både pappans och mammans sida som de träffade och 

umgicks med. Familjen hade många vänner med barn som Lisa och systern lekte med. ”Från 

att jag föddes tills jag gick i fyran kan man säga, då var det var ganska normalt”. Pappan hade en 

högt uppsatt chefsposition och han arbetade väldigt mycket. Han var politiskt aktiv och satt 

som nämndeman i hovrätten. Pappan hade egna vänner som han umgicks med och var känd 

för att vara den klassiska mittpunkten på fester. Lisas mamma har förklarat att hon slutade 

att skämmas för honom i sociala sammanhang. Det var ingen idé för då skulle hon behöva 

göra det hela tiden. Det var när Lisas föräldrar skiljde sig som mamman satte sig ner 

tillsammans med Lisa och förklarade att anledningen var för att pappan var alkoholist. ”När 

min mamma sa det till mig när jag gick i årskurs fyra så fick jag ord på det och det var väl inte så att 
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jag blev överraskad men det var ju så att jag hade förstått att det var någonting men inte haft ord på 

vad det var för något”. Lisa och systern började bo växelvis hos mamman och pappan. En rutin 

som Lisa hade varje gång hon kom hem till pappan var att hon tittade efter om han låg död 

eller medvetslös någonstans i lägenheten. Föräldrarna bodde tio minuter från varandra och 

de hade kontakt eftersom barnen bodde växelvis till en början. Skilsmässan resulterade i att 

Lisa och hennes syster började träffa sin pappa mer och sammanhängande. ”Det är så här vi 

brukar säga, att min mamma och pappa hade samma köksstol alltså samma stol vid köksbordet för 

dom var ändå aldrig där samtidigt och åt.” Det blev mer ett vardagsliv med pappan när de 

bodde varannan vecka hos honom. Efter en tid valde systern att flytta hem till mamman på 

heltid.  

 

När Lisa vid 10 års ålder fick ord på pappans beteende kände hon ett behov av att göra något 

med den informationen. Lisa sökte upp kuratorn på sin grundskola för att få prata om sitt 

problem. Efter 10 minuter in i samtalet hos kuratorn sa Lisa. ”ja sen så var det en annan grej, 

jag har fått reda på att min pappa är alkoholist”. Lisa förtydligade genom att tala om för 

kuratorn att det var orsaken till föräldrarnas skilsmässa. Kuratorns reaktion var att 

ifrågasätta Lisa om det skulle kunna vara så att mamman hade hittat på det för att hon vara 

arg på pappan. Lisa visste att det stämde att pappan var alkoholist, eftersom det förklarar 

hela Lisas barndom och pappans beteende. Efter en stunds ifrågasättande från kuratorns 

sida frågade kuratorn Lisa om hon ville prata om sina funderingar. Lisa tappade förtroendet 

för kuratorn när hon blev ifrågasatt och valde därför att inte gå in i en vidare diskussion och 

bestämde sig för att inte berätta mer. Lisa hade ett behov av att få prata med någon om 

pappans sjukdom vilket ledde till att Lisa själv 10 år, gick på ett Al- anon möte för anhöriga. 

Grundtanken i Al-anon är att anhöriga ska släppa allt hopp om att den anhörige ska bli frisk. 

För henne blev träffen inte speciellt lyckad utan istället en deprimerande upplevelse. Lisa 

valde att inte berätta för någon i sin närhet att hon varit på mötet. Detta eftersom pappans 

alkoholmissbruk var något som aldrig pratades om. Lisa kontaktade även BRIS under tiden i 

grundskolan. BRIS föreslog att hon skulle prata med någon av lärarna. Lisa fann aldrig ett 

tillfälle där hon enskilt kunde tala med någon lärare. I skolan kunde Lisa få oprovocerade 

utbrott vilket kunde innebära att hon på raster kunde sparka i dörrar och slå på saker hon 

gick förbi, till skillnad från lektionstiden då Lisa var lugn och flitig. I högstadiet sökte Lisa upp 
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lärare och ifrågasatte deras inställning till alkohol, om de drack alkohol och vad de tyckte om 

alkohol.  

Sommaren innan Lisa började på gymnasiet flyttade pappan till en annan lägenhet. För Lisa 

blev det naturligt att hon aldrig bodde hos honom igen. I årskurs ett på gymnasiet besvarade 

alla elever en hälsoenkät. Det ingick ett samtal med kuratorn eller skolsköterskan. När 

kuratorn frågade Lisa hur hon hade det hemma svarade hon att det inte var så bra. Hon 

berättade om sin familjehemlighet och att pappan var alkoholist. Kuratorn på gymnasiet var 

den första vuxna som reagerade när Lisa berättade om pappan. Lisa beskriver hur det 

klickade till när hon pratade med kuratorn ”det är ett problem, vi ska hitta någon som du kan 

prata med”. Kuratorn letade bland sina papper och hittade information om en 

stödgruppverksamhet i staden där Lisa bodde. Kuratorn erbjöd sig att ringa och boka en tid 

samt att följa henne dit. Lisa valde själv att ringa upp stödgruppverksamheten, boka en tid 

och gå dit själv. Efter en tid i stödgruppen valde Lisa att berätta för mamman att hon gick 

där. Mamman erbjöd sig att gå i föräldragruppen, men det tyckte Lisa inte var nödvändigt. 

Hon valde att aldrig berätta för pappan att hon gick i stödgrupp på grund av hans 

alkoholmissbruk. Lisas föräldrar var aktiva i hennes skolgång så som att delta på 

föräldramöten. Hon var alltid duktig och prestationsbenägen i skolan men kände att skolan 

blev påverkad och att det var svårare att koncentrera sig under perioder då det var tungt 

hemma.  

6.2.1 Krisen  

Sommaren efter Lisas första gymnasieår blev pappan väldigt sjuk. Lisa och hennes anhöriga 

rådde pappan att uppsöka läkare då det var något som inte stämde. En kväll åkte han akut in 

på sjukhuset och blev inlagd, ett halvår senare dör pappan av någon form av hjärtsjukdom. 

Två veckor innan han dog hade han födelsedagsfest på det sjukhem han vistades på. Han höll 

ett tal om hur han var på bättringsvägen. När pappan strax efter gick bort blev alla chockade 

eftersom det sista dem hört var att han snart skulle vara tillbaka. Lisa levde dag för dag efter 

pappans bortgång och blev likgiltig inför situationen. Lisa hade flera år som hon struntade i 

att må bra. ”För jag visste ju att jag skulle må skit i flera år så jag körde bara på och gjorde grejer 

liksom.”  
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6.3 Familjen 

Lisa har varit tydlig ända från början med att det är hennes berättelse och tolkning av 

uppväxten som hon pratar om. Lisa vill ändå påvisa att hon och hennes syster har tolkat 

uppväxten och erfarenheterna av det på olika sätt vilket hon tyckte var viktigt att betona. 

”Vi valde två helt olika sätt, min syster valde att vara mer konfronterande, hamnade i 

bråk och valde att flytta därifrån som ett tecken på att hon inte accepterade. Jag valde 

att vara mycket mer omhändertagande, undvikande i konflikt och stannade kvar och 

stöttade. Detta var väldigt, väldigt laddat eftersom vi båda hade behov av att rättfärdiga 

våra val och sådana saker. Nu har vi inga problem med varandra absolut inte men vi 

lämnar det utanför och pratar mer om det på ett allmänt plan och sådana upplevelser vi 

har delat med varandra. I mina ögon valde vi helt enkelt olika angreppsvinkel och det har 

gjort att vi inte har haft samma upplevelse och kan inte prata om det på det sättet.” 

Som tidigare nämnts skriver vi om Lundborgs (2005) teori om att syskonrelationen är en 

bortglömd skyddsfaktor hos maskrosbarn. Vi upplever att Lisa och systern inte har delat 

familjehemligheten på ett sätt som kunde underlättat Lisas bearbetning av pappans 

missbruk. Dels för att de medvetet inte pratade om det då deras åsikter gått isär samt att 

systern tidigare flyttade från pappan på grund av missbruket.  

 

När Lisa för första gången fick ord på pappans beteende i samtalet med sin mamma 

angående skilsmässan blev hon inte förvånad. Lisa började förstå saker som hon undrat över. 

Varför han gömde flaskor, varför hon kunde hitta honom sovandes på soffan efter en natts 

drickande eller varför det varit mycket bråk. Efter samtalet med mamman var det inga mer 

diskussioner om pappans problem och det förblev en familjehemlighet. Vi ser familjens 

tystnad kring familjehemligheten som ett sett att försöka skona Lisa genom att inte samtala 

om vad som skedde inom familjen. Som nämnts tidigare diskuterar Fahrman (1993) barns 

förståelse som ofta är högre än vad vuxna tror. Föräldrarna gör inte barnen en tjänst genom 

att inte prata om det. Lisa hade en ytlig förståelse om vad alkoholism innebar. Hon förstod 

att pappan inte var en parkalkoholist genom att hon relaterade sin förståelse till sina 

erfarenheter från hemsituationen. ”För mig blev det så, att det som har hänt nu, det jag vart med 

om i min uppväxt det är tydligen alkoholism liksom så då var det helt plötsligt mer förklarat än vad 

det var innan”. Mamman offrade mycket för att underlätta för sina barns bästa vilket vi 

relaterar till vad Socialstyrelsen (2009) berör angående bristande föräldraförmåga i 
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missbrukarfamiljer. De menar att det finns en överhängande risk att det blir föräldrarnas 

problem som står i fokus istället för barnets trygghet. Vi uppfattar att Lisa har fått kärlek och 

omvårdnad av föräldrarna men bristen på trygghet ser vi som anledningen till att de aldrig 

diskuterade familjens situation och Lisas mående. ”Min mamma till exempel, hon var ju en klippa 

när vi växte upp, hon var verkligen det. Ibland var det jätte jobbigt för henne. Hon var helt enorm och 

det kände jag att vi behövde för att klara oss.”  

6.3.1 Familjehemligheten 

Pappans alkoholmissbruk har alltid varit en familjehemlighet och det skulle inte märkas att 

det var något konstigt.  

”I början visste man inte ens vad det var. Så då var det väldigt svårt att reflektera då 

skulle man bara såhär allmänt inte prata om det. Det skulle inte märkas att det var 

något konstigt. Och sen så var det ju… jag vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja, men 

det var ju mycket så att det kunde märkas.”  

Utifrån den ekologiska systemteorin består varje system av mikrosystem som påverkar det 

större systemet. Vi uppfattar familjehemligheten som ett genomgående mikrosystem som 

samtidigt påverkar alla system som Lisa rör sig inom. Familjehemligheten påverkade Lisa 

exempelvis i hennes relationer till sina kompisar då hon valde att inte berätta sin hemlighet 

och undvek att ta med dem hem. Pappas missbruk var en familjehemlighet inom släkten, 

ingen pratade om den och det tystades ner. På liknande sätt som Lisa beskriver hur 

familjehemligheten tystades ner skildrar Bengtsson och Gavelin (2004) familjehemligheten 

som en intensiv tystnad. Alla vet om den, men ingen pratar om den med barnet. Vidare 

beskrivs det hur barnet som lever med en familjehemlighet ”stänger av” sina egna känslor av 

hänsyn för övriga familjemedlemmar. Vi upplever att Lisa sätter sin pappas känslor i första 

rummet vilket resulterar i att hon får en beskyddande och omhändertagande roll. Samt att 

Lisas reaktioner och känslor i botten handlar om en osäkerhet som grundar sig i att hon inte 

kan prata med någon om familjehemligheten.  

”Det här med familjehemligheter tycker jag är ganska logiskt. Just för att man inte vet 

hur alla kommer att reagera. På samma sätt som jag tycker att det är viktigt att prata 

öppet om det just för att det inte ska bli det här hysch, hysch.”  

Det var efter en tid i stödgruppen som Lisa började sätta ord och öppna sig angående 

familjehemligheten. Känslan beskriver hon som revolutionerande. När Lisa berättade för 
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mamman att hon funnit en stödgrupp utbrast mamman att det var en väldigt bra idé. 

Mamman har inte förstått förrän senare när de börjat tala om pappans missbruk vilket 

behov Lisa hade av att prata om sina upplevelser och erfarenheter. Vi ser ett mönster utifrån 

Lisas beteende och känslan av att familjehemligheten inte skulle samtalas om till vad Schjødt 

mfl (2009) beskriver som systemteorins öppna system. Öppna system utvecklas genom att få 

ny näring och energi utifrån andra system och personer. Lisa har inte fått tillräckligt med 

näring eller energi för att utvecklas i samspel med personer i sin omgivning. För att bearbeta 

sin familjehemlighet är det viktigt att få möjlighet att ge och ta via de olika systemen. Lisa 

känner sig begränsad i bearbetningen av familjehemligheten eftersom det tystades ner. Lisa 

har dubbla känslor inför valet att berätta om sin familjehemlighet. Hon är osäker för hur 

omgivningen ska reagera. Lisa tror att det hade varit bättre att få samtala med någon om 

familjehemligheten tidigare i sitt liv.  

6.3.2 Roller och beteenden 

I tidig ålder lärde sig Lisa att ljuga för att förenkla vardagen och behålla familjehemligheten 

vilket fortfarande sker ofrivilligt idag. 

 ”Jag känner att det här med familjehemlighet, oftast så ljuger man ju per reflex. Jag 

gjorde det och gör det fortfarande ibland. Man bara ljuger reflexmässigt utan att ens 

tänka efter, skulle jag kunna berätta det här, skulle jag inte kunna berätta det här utan 

man bara ljuger. Och det är ju självklart inte så sunt eller man måste kunna gör ett val 

om man vill berätta om familjehemligheten eller inte.” 

Lisa är medveten om att det inte är socialt accepterat att ljuga och att det är mycket enklare 

att tala sanning. Lisa berättar att de alltid ljugit inom familjen och att det har varit 

accepterat. Lisas ofrivilliga ljugande kopplar vi till Bengtsson och Gavelin (2004) som 

beskriver ljugandet som något nödvändigt. Barnet ljuger för alla i sin närhet, släkt, lärare och 

kompisar. Ljugandet handlar i början om att skydda familjehemligheten men till slut 

glömmer man vad som är vad och ljuger omedvetet. 

”Jag kan nog känna att jag har en personlighet som är MIN personlighet, det är liksom 

MIN ”sanna” personlighet. Och sen så har jag en ”pålagd” personlighet som kommer 

från att jag är barn till en missbrukare. Jag kan ändå känna såhär, det är omöjligt och 

veta och vad som var arv, miljö och sånt där. Men för min del känns det som att jag har 

MIN personlighet och den är på många sätt ganska lik min pappas och då är jag ganska 
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såhär självsäker, utåtriktad, driven och har starka åsikter och väldigt mycket sådant. Sen 

kan jag känna att jag har den här andra personligheten som är såhär mycket osäkrare, 

mycket mer att ta hänsyn till andra, tassa runt på tå och tänka att det kommer att 

hända dåliga saker, alltså mycket mer nervös. Och det kan jag känna ibland såhär att det 

inte är jag.”  

Lisa känner att hon ibland har två personligheter. Hon tycker mycket illa om konflikter och 

kan ta åt sig om någon säger något mot henne och när folk höjer sina röster. Samtidigt som 

hon kan vara konfliktsökande och gå in och ta en konflikt, vilja stå på sig och uttrycka sina 

åsiker. Lisa tycker att det känns väldigt schizofrent och väldigt svårt att balansera båda de 

här två bitarna vilket uttrycker sig i flera situationer. Lisa uppfattas av andra som trygg, säker 

och lugn, vilket hon själv tycker är komiskt. Det är blandade känslor eftersom att folk inte ser 

vad som sker inom henne. Lisa beskriver hur hon lyckas producera något slag lugn på utsidan 

men på insidan känner hon sig mycket osäker. Vi ser ett samband i Lisas känsla av att ha två 

personligheter till vad Mattzon (2007) tidigare beskrivit som frusna känslor. Vidare upplever 

vi Lisas roller och beteenden som ett resultat av en osäkerhet på hur hon egentligen ska 

hantera och sätt ord på sina känslor. Detta ser vi som en följd av att de inte har pratat om 

pappans alkoholmissbruk inom familjen. Samtidigt blir det tydligt att det är betydelsefullt för 

barn att få ventilera sina känslor och tankar med någon vuxen som kan förklara och stötta 

barnet i situationen som råder.  

 

I vissa fall likställs barn till missbrukare med maskrosbarn vilket Lisa inte identifiera sig som. 

Detta för att hon anser sig fått kärlek och att hennes pappa ändå var närvarande på det 

sättet han hade möjlighet till.  

”Såhär är det, inte det här hårda näringslösa, mer att saker har varit jobbigt. Sen har jag 

haft jätte mycket och jätte bra också. Ibland så säger man att det utifrån kan se lyckligt 

ut eller bra ut. Jag menar, ibland hade vi det jätte bra. Vi var massa somrar med min 

släkt och det var underbart. Vi semestrade och det var jätte trevligt. Men sen så var det 

också massa skit liksom, massa oro. Och det blev värre när vi blev äldre, det var massa 

annan skit också. Men det var ju också jätte mycket som var väldigt bra. Sen så kunde 

det varit skönt att bara få allt det där bra liksom. Jag kan ju känna att man präglas 

mycket mer av allt det dåliga.”  
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Vi har tidigare berört Forinder och Hagborgs (2008) benämning av maskrosbarn. Det finns 

barn som trots sin familjesituation och hemlighållandet ”klarar sig bra”. Dessa barn får 

näring på andra sätt och växer och utvecklas mot alla odds. Vi upplever Lisas egna 

reflektioner kring begreppet maskrosbarn som att hon har fått ”näring” i familjen på ett sätt.  

Hennes föräldrar var närvarande på ett vardagligt plan, men inte på det känslomässiga 

planet eftersom de aldrig pratade om familjehemligheten vilket vi ser hade varit viktigt för 

Lisa. Mamman var under Lisas uppväxt den trygga utav föräldrarna men relationen till 

pappan har alltid funnits. Lisa förklarar sin stolthet över pappan och att han stöttade och 

motiverade henne i skolarbetet. Utifrån KASAM´s komponent hanterbarhet förstår vi Lisas 

val att våga berätta för få utvalda personer om familjehemligheten. Det var efter en tid i 

stödgruppen som Lisa öppnade sig. Vi tycker oss se att stödet som fanns i stödgruppen gav 

Lisa en hög känsla av hanterbarhet vilket innebar att hon kom till insikt om att det fanns 

resurser att disponera ifall omständigheterna krävde det.  

”Jag har aldrig känt så mycket skam liksom, jag har ju känt försvarskänsla och att jag 

behöver beskydda min pappa från att folk ska få veta att min pappa är alkoholist. Inte 

för att det ÄR skamligt utan för att det finns föreställningar om hur det är att vara 

alkoholist som är väldigt stigmatiserande. Jag försvarade min familj utifrån någon slags 

dum omvärld. Jag lägger verkligen inte bara skuld på mig själv, utan jag lägger skuld på 

väldigt många andra människor. Sen har jag alltså lagt väldigt mycket skuld på min 

pappas familj som jag kan tycka hade kunnat göra mer. Men det har jag lite släppt för 

dem är ändå människor och det har drabbat dem väldigt hårt också.” 

Lisa har känt mycket skuld trots att hon fått höra att det inte var hennes fel. Hon känner att 

det finns nog med skuld till alla som varit inblandade och som hade kunnat göra något. 

Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver föräldrarnas och barnens känsla av skuld likt att gå 

runt med en påse över huvudet. För föräldrarna kan det bli svårare att se sitt barn samt att 

påsen hindrar barnet att se sina föräldrar. De menar vidare att missbruket och skulden är 

ogynnsamt för föräldraförmågan. När barnet vill hjälpa sin förälder ur missbruket och inte 

lyckas med det kan det innebära en känsla av skuld. Det barnet inte vet är att det är en 

omöjlig uppgift för ett barn att hjälpa sina föräldrar på det sättet. Lisa var många gånger 

väldigt arg när hon kom ifrån pappan men hon och mamman pratade aldrig om Lisas ilska. 

Vi upplever att Lisa hade behövt ett muntligt och känslomässigt stöd från mamman. 

Möjligheten att kunna prata om familjehemligheten, sätta ord på sina känslor och 
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upplevelser ser vi som en god väg till barnets egen bearbetning. Hindberg (2006) menar att 

barnet anpassar sitt uppförande och beteende efter den rådande familjesituationen. Vår 

uppfattning till Lisas anpassning till pappans alkoholberoende och familjehemligheten kan 

ses en överlevnadsstrategi. Samtidigt som upplevelsen av att hon hade blandade känslor 

inför att konfrontera honom. Lisa beskriver att hon på något sätt ville hjälpt sin pappa men 

hon varken hann eller lyckades med det vilket vi ser som den största skulden hon bär på. 

Lisa hade under uppväxten nära till ett katastroftänkande och det har hon än idag när 

hennes vänner eller familj inte svarar när hon ringer. Det finns ett tillfälle som Lisa starkt 

kommer ihåg när pappan inte dök upp på ett föräldramöte. Lisa och mamman ringde ett 

flertal gånger på hans mobil och till jobbet utan svar. Det visade sig senare att pappan suttit 

i möte och hade glömt av föräldramötet. Lisa blev väldigt oroad och trodde självklart att 

något hade hänt honom. Fahrman (1993) beskriver att barn som lever i familjer där det 

förekommer missbruk lever med en rädsla om att inte veta vad som väntar härnäst. Detta 

blir en intensiv känsla av otrygghet som infinner sig i barnets liv. Vi ser det som att Lisa 

levde med en ständig oro om vad som skulle kunna hända pappan vilket vi associerar till att 

Lisa i grunden kände sig otrygg. Samt att föräldrarna var skilda vilket påverkade Lisa genom 

att känna stress och ansvarskänsla gentemot pappan eftersom mamman hade lämnat 

honom.  

6.3.3 Tankar och medvetna val kring tidigare upplevelser och erfarenheter  

Pappan valde att under Lisas första år på gymnasiet att flytta. Då bestämde sig Lisa för att 

flytta hem till mamman på heltid, vilket hon upplevde som lättare. ”Det blev liksom ingen 

konflikt, jag sa aldrig till honom att jag inte ville bo där, det var liksom inte så att jag aldrig var där, vi 

umgicks hela tiden. Det blev aldrig att det blev av.” Mattzon (2007) förklarar att även om barnet 

och den missbrukande föräldern inte hela tiden delar vardagen tillsammans väljer barnet 

och den vuxna ändå positioner, roller och kompromissar för att allt ska bli så bra som 

möjligt. Det är ett sätt att försöka organisera det kaos som råder och människor har en 

oerhörd förmåga att anpassa sig. Lisa beskriver att hon inte tyckte det var värt att ta 

konflikter med pappan angående flytten. Detta kan enligt oss uppfattas som en form av 

anpassning eftersom han aldrig ifrågasatte varför Lisa inte bodde hos honom. För att undvika 

konflikter valde Lisa att inte diskutera ämnet. Det blev som en tyst överenskommelse dem 

emellan som de båda på något sätt accepterade. Lisa har idag perspektiv på situationen och 
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kan ändå se att det var ett slags omedvetet val av henne som både Lisa och pappan 

anpassade sig efter.  

”Jag skulle aldrig byta ut min pappa, det skulle jag ju aldrig göra. Och det är ju lite för att 

ens pappa är ju alltid ens förälder liksom. Jag vet inte, det är jätte svårt men jag kan 

känna att jag inte vill byta ut min barndom men det är nog ganska mycket för att jag 

identifierar det genom min pappas ögon. Jag tänker inte som såhär, att skulle jag ta bort 

min barndom så hade jag haft det såhär utan jag tänker mer såhär att då hade min 

pappa inte haft några barn. JAG hade haft en lugn barndom.”  

Lisa vill inte byta ut sin barndom eller pappan på grund av familjehemligheten eller hans 

missbruk. Bengtsson och Gavelin (2004) menar att det är viktigt att få uttrycka och reflektera 

över sina upplevelser och erfarenheter. Det är av betydelse att lära sig värdera allt det goda 

som livet på något sätt medfört. Innan pappan hamnade på sjukhuset var det många gånger 

som Lisa funderade över att konfrontera honom men hittade aldrig rätt tillfälle. En 

konfrontation skulle inneburit ett försök till att hjälpa pappan och på så sätt framkallat ett 

”lugn” hos Lisa. Hon tänkte för sig själv att det kan hon ju alltid göra sen, tyvärr kom aldrig 

sen.  

 ”Kan jag inte konfrontera honom nu kan jag alltid göra det sen. Det var ju inte riktigt 

sant kan jag ju bara säga. Så jag kan känna nu att jag borde konfronterat honom för 

att… jag ville ju höra vad han skulle sagt och det var mest för min skull att jag skulle 

känna att jag hade försökt i alla fall. Det ångrar jag att jag inte gjorde liksom. ” 

Lisa vill verkligen likna pappan på det han var bra på och hans bättre sidor. Hon vill gärna 

föra vidare hans gener genom sina egna. ”Sen ibland kan jag känna att det hade varit schysst med 

en annan uppväxt. Bara haft det lite… lite lugnare.” Lisa upplever sig själv mer sårbar jämfört 

med andra människor. Samtidigt reflekterar Lisa över hur man kan säga att någon har haft 

det svårt, det beror på hur man är som person. Som Lundborg (2005) tidigare uttryckt 

gällande att föräldrars missbruk kan ge konsekvenser för barnen i familjen ser vi att Lisa 

känner sig splittrad inför sina upplevelser och erfarenheter kring sin uppväxt. Hon känner 

både att uppväxten har varit bra samtidigt som den kunde varit lugnare. Vi uppfattar den 

splittrade känslan som att Lisa är skonad från de värsta symtomen som kan uppstå i 

samband med hemlighållandet av förälderns missbruk. Hon kan genom att visa en 

medvetenhet kring sin uppväxt reflektera och se på den från olika infallsvinklar.  
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Lisa hade tankar om människor som fanns runtomkring pappan, vänner och familj som visste 

att pappan hade ett alkohol missbruk och som enligt Lisa borde agerat.  

”Det här med att man låter folk vara i fred liksom, ibland kan jag gilla det med Sverige 

men ibland kan det bli lite … att det är tabu liksom. Det finns vuxna människor som jag 

VET visste att min pappa var alkoholist men dem har fan aldrig sagt någonting till mig 

liksom. Så jag kan tycka att samhället borde ha en annan attityd”. Alkoholism är en 

kronisk dödlig sjukdom.”  

Skulle det finnas en annan attityd till alkohol menar Lisa att fler vänner runt pappan inte 

hade känt att det var tabu att prata om hans problem. Cohen (1997) diskuterar hur tabu 

ämnet alkoholproblem och alkoholmissbruk är. Hon betonar att det är ett ämne som inte 

pratas om utan alkohol är något som gärna brukas utan att missbrukas. Vidare menas att 

alkoholproblem och missbruk är svårt att tala om och därmed bagatelliseras.  Vi upplever att 

missbruk är svårt att definiera eftersom alkohol är socialt accepterat i samhället. 

Allmänhetens okunskap gör problematiken komplex och svår för omgivningen att sätta ord 

på eftersom gränserna vid konsumtion, riskbruk, missbruk och alkoholism kan vara hårfina. 

Det blir än mer komplicerat då familjens fasad utåt uppfattas som välfungerande och 

föräldrarna sköter sig inom de sociala ramarna. Lisa betonar att det vore bra om alla tog sitt 

ansvar vilket skulle generera i att skolan inte behöver ta så mycket ansvar. Lisas familj var 

aldrig inkopplad i socialtjänsten, men vid närmare eftertanke funderade Lisa om 

socialtjänsten hade kunnat hjälpa pappan.  

”Min nykterhet har gått väldigt mycket upp och ner. Det var min stödgruppsledare som 

föreslog att jag skulle bli nykterist för jag sa att jag inte drack så mycket. De föreslog att 

jag skulle bli nykterist för de jobbar ju en del med att försöka främja en sund inställning 

till alkohol. Det tyckte jag lät som en bra idé eftersom jag ändå inte drack så mycket. I 

början var det väldigt okontroversiellt för mig för jag var ju under arton och drack ju 

ändå inte. Sen efteråt så har jag konverterats mer med alkoholkulturen så jag har kunnat 

känna att… alkohol kanske inte hade varit en sådan bra idé.  Det är ju så svårt att veta 

men jag på många sätt liknar min pappa. Jag liknar honom i många egenskaper, jag 

kanske inte skulle ha ett sådant sunt förhållande till alkohol. Det började mer som en grej 

och med att jag var arg på alkoholkulturen men nu har det blivit lite mer för min egen 
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skull. Jag lärde känna nya människor inom nykterhetsrörelsen som är nyktra 

narkomaner, jag vill känna att jag vill vara solidarisk mot dem.”  

Under tiden Lisa var aktiv i stödgruppen gjorde hon ett medvetet val att ta avstånd från 

alkoholen och blev nykterist. Lisas förhållande till alkoholen har aldrig varit okomplicerad på 

något sätt. Lisas val att bli nykterist ser vi som en rädsla relaterat till vad Leissner (1998) 

skriver om barn till missbrukare. Barnen kan uppleva en stark oro inför att själva bli 

missbrukare. Vi upplever att Lisas tidiga ställningstagande till alkoholen har påverkat henne 

positivt eftersom hon själv reflekterar över att alkoholen inte hade varit bra för henne. Lisa 

uttrycker att hon är lik sin pappa på många sätt vilket vi uppfattar som en inre oro inför att 

själv inte ha en sund relation till alkohol. Lisa är aktiv inom nykterhetsrörelsen vilket stärker 

henne att hålla fast vid nykterheten eftersom hon inte vill svika sina vänner där. 

6.3.4 Summering 

Lisa beskriver sin uppväxt som positiv och kärleksfull. Hon var mer undvikande i konflikt och 

mer omhändertagande gentemot pappan. En del av Lisas beteende i reaktionerna uppfattar 

vi som överlevnadsstrategier som utvecklats på grund av familjesituationen. Lisa beskriver 

att hon ville vara sin pappa till lags och anpassade sig efter den rådande situationen. När 

Lisa fick reda på att pappans beteende var alkoholism föll pusselbitarna på plats. Lisa fick ett 

behov av att ventilera informationen vilket vi ser som en positiv egenskap som borde tagits 

vara på mycket tidigare. Tystnaden ser vi som ett tyst accepterande och att ingen gjorde 

något för att hjälpa pappan. Familjen ska vara ett barns tryggaste miljö vilket vi upplever att 

det inte var för Lisa eftersom pappans missbruk förblev en familjehemlighet. Missbruk kan 

ses som en familjehemlighet som alla i familjen bär och delar på. Detta innebär att familjens 

liv är arrangerat runt missbruket. Det finns en speciell sammanhållning och samspel i 

familjen där alla känner rädsla inför att hemligheten ska avslöjas (Socialstyrelsen 2009). 

Lisas roller och beteenden ser vi speglar hennes mående exempelvis när ljugandet blev till 

en ovana för att försköna verkligheten. Känslorna skuld och skam lyfter Lisa som ett resultat 

av att hon inte konfronterade sin pappa. Lisa gjorde i tonåren ett medvetet val med 

stöttning av stödgruppen och blev nykterist. Vi uppfattar valet som en följd av 

upplevelserna och erfarenheterna kring bärandet på familjehemligheten.  
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6.4 Skolan 

6.4.1 Familjehemligheten 

När Lisa gick i årskurs fyra uppsökte hon kuratorn och berättade om sin familjehemlighet och 

pappans alkoholmissbruk. Lisa fick känslan av att hon inte fick någon respons eller förståelse 

när hon berättade vilket mynnade ut i att Lisa tappade förtroendet för kuratorn.  

”Jag var en väldigt svart-vit människa och är fortfarande det med människor, så i min 

värld var det så att antingen förstår du mig och vad jag pratar om, eller så är du en 

person som inte… alltså inte bara NU utan du är en person som förstår eller så är du en 

person som inte förstår. Jag var såhär, mmm bra du förstår inte, det är ingen poäng, jag 

hade inget intresse av att prata med henne alls. Just då lade jag ner det helt enkelt.”  

Vi tycker oss se en koppling i Lisas kontaktsökande till den ekologiska systemteorin där det 

handlar om att förstå helheten och samhörigheten i de olika systemen utifrån barnets 

livsvärld. Lisas sökande efter ett svar på sin familjehemlighet uppfattar vi som att hon kände 

sig vilsen mellan olika system eftersom det inte pratades om familjehemligheten 

någonstans. Lisa försökte själv ta kontakt med olika professioner flera gånger, men kände att 

hon inte fick något gensvar. Osäkerheten växte då hon rörde sig inom olika system och 

mikrosystem där hon behöll familjehemligheten likt en mur som hindrar ett samband mellan 

olika system.  

 

Det som hindrade Lisa att inte prata med någon lärare om sin familjehemlighet var att hon 

aldrig kände att det var rätt tillfälle eftersom hon ville var själv med någon lärare om hon 

skulle berätta.  

”Jag hade jättemånga fina lärare och jag hade väldigt många lärare också. Det var en 

sådan skola där det var väldigt nära kontakt, ingen kateder undervisning, inget sådant 

tjafs. Framförallt en lärare som jag tyckte jättemycket om och som jag verkligen 

funderade över att prata med men det fanns inte läge helt enkelt.” 

Vi ser ett samband mellan Lisas känsla av trygghet inför kontakten med sina lärare och vad 

Lundborg (2005) nämnt gällande viktiga personer i ett barns omgivning som kan fungera som 

stöttande personer. I skolan möter vuxna dagligen barn som Lisa som bär på en 

familjehemlighet. Det är följaktligen skolan som är den arena där möjligheten att upptäcka 

barn som lever i familjer med missbruksproblem är som störst (Socialstyrelsen, 2009). Trots 
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att Lisa gått nio år i grundskola blev hon aldrig ”upptäckt”. När Lisa började i stödgrupp 

under första året på gymnasiet var det första gången hon överhuvudtaget öppet började 

prata om pappans alkoholmissbruk och familjehemligheten. Detta med stöd från gruppen 

och vad hon lärde sig där. Stödgruppverksamheten var frivillig för äldre barn och inte 

obligatorisk för föräldrar. Lisa var självständig i sitt sätt att hantera familjehemligheten och 

ville inte blanda in människor i hennes omgivning. Stödgruppen som Lisa var delaktig i 

fokuserade på arbetet tillsammans med individen. Forinder och Hagborg (2008) skriver att 

stödgrupper introducerades i Sverige på slutet av 1980-talet. De är till för barn och 

ungdomar i utsatta livssituationer. Stödgrupper för barn till missbrukare beskrivs av barn och 

ungdomarna själva som ”fristad”, ”andrum” ”fått någon att prata med- någon som lyssnar”, 

”fått undangömda känslor upp till ytan och blivit modigare”. Vi analyserar stödgrupper 

utifrån Antonovskys (2003) teori om KASAM. Lisa skapade sig en hög begriplighet, 

hanterbarhet och lärde sig se en meningsfullhet i situationen vilket genererade i hög KASAM. 

Lisa fick en känsla av sammanhang och enklare att förstå sin situation. Vi ser att stödgruppen 

var ett forum för Lisa där hon blev bekräftad och fick stöttning i att formulera sig samt fick 

sin röst hörd. Hon fick även möjlighet att träffa jämnåriga som befann sig i liknande 

situationer som gav en känsla av tillhörighet och bidrog till utbyte av kunskap.  

6.4.2 Roller och beteenden 

Skolan fick Lisa att tänka på annat vilket var bra då hon inte blev påmind om hemsituationen. 

Lisa har respekt och förståelse att lärare kan ha svårt att upptäcka barn till föräldrar som 

missbrukar. Lisas erfarenheter av lärare i skolan är att alla inte ser alkoholism som något 

stort problem. En av Lisas lärare som undervisat i över 10 år påstod sig aldrig haft ett barn 

med en förälder som missbrukar i sin klass. Lisa förstår att lärarna inte sett eleverna men att 

lärarna verkar tro att de eleverna inte existerar gör henne arg. ”tittar man inte så … då hittar 

man inte...”. Lisa är besviken att ingen i skolan uppmärksammade de tecken som visade att 

hon var i behov av hjälp.  

”Jag kan tycka att det fanns tecken samtidigt som jag kan gå med på att jag antagligen 

var svårupptäckt liksom. Och när jag kom upp i gymnasiet var det ju kört, då kunde man 

ju kontrollera sig själv och hålla upp en fasad och då fanns det ju ingen chans i helvetet.”  

Det som Lisa beskriver liknar vad Elgán och Leifmans (2010) rapport visar om att barn blir 

svårupptäckta desto äldre dem blir. Vidare menar vi att när Lisa blev äldre innebar det att 
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hon gick igenom flera olika utvecklingsstadier. Hon blev mer medveten om behovet att 

skydda familjehemligheten för att undvika att bli ifrågasatt. Åldern innebar en större 

förståelse att familjen var annorlunda på grund av att pappan hade ett alkoholmissbruk. 

Tidigare nämndes att Lisa sökte kontakt för att finna någon att ventilera sin familjehemlighet 

med. Samtidigt var hon mån om att hålla uppe en fasad genom att utveckla roller och 

beteenden för att inte bli genomskådad vilket resulterade i att hon blev svårare att 

upptäcka. 

 

Lisa har en förståelse för att hon inte fick någon uppmärksamhet eftersom hon var en 

duktig tjej som skötte sig bra i skolan. Lisa hade andra klasskompisar med olika problem 

som tog mycket uppmärksamhet från lärarna. Vi skrev tidigare om Lundbergs (2005) 

tolkning av att skolan kan verka som en skyddande miljö på olika sätt. Vi kopplar detta till 

Lisas överlag positiva erfarenhet från skolan. För henne var skolan en bra miljö av flera olika 

anledningar vilket kan ha verkat som en skyddande faktor. Hon upplevdes av andra som en 

”plugghäst” just för att hon tyckte det var roligt i skolan och fick uppmuntran och stöd 

hemifrån. Att Lisa valde att fokusera på skolan beror enligt henne själv inte enbart på sin 

uppväxt utan mer för att hon hade lätt för skolan.  

”Jag kommer från en skola där det var väldigt mycket problem. Jag är ju inte uppväxt i 

ett välbärgat område, då hade jag kanske tänkt att jag hade det jobbigast i klassen. Jag 

kommer ju från en förort och det fanns ju jätte många som hade problem där. Det är ju 

såklart att jag hade respekt för att jag inte hade de största problemen i klassrummet 

liksom. Sen hade jag en del problem men det var ju folk som hade jätte jobbiga grejer 

där”.  

Lisa har en uppfattning om att lärarna tyckte det var skönt med elever som kunde klara sig 

själva, sitta tysta, ta instruktioner och göra uppgifterna de blev tillsagda att göra. Samtidigt 

som Lisa tycker att lärarna borde reagerat på vissa saker som Lisa visade i sitt beteende. Lisa 

uttryckte sin ilska vid flera tillfällen i skolan och tycker att det borde vart tecken nog som 

lärarna skulle reagerat på och ifrågasatt.  

”Eftersom jag var så himla tyst och skötsam kan jag tycka att det blir en ändå större 

kontrast. Sen så var det ju så, en i mellanstadiet som var ett jävla pucko. Det var en kille 

som spottade mig i ansiktet , så jävla bright! Och inne på lektion dessutom och då tog 

jag hans huvud och drämde in i skolväggen upprepade gånger tills han började gråta, 
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det var ju i fyran- femman. Och det här var ju i ett klassrum under lektionstid så min 

lärare satt ju liksom fem meter bort. Hon tog ju ut den här killen då som grät och 

pratade med honom och hörde vad som hade hänt antar jag. Men hon pratade ju inte 

med mig, jag fick inte ens en tillrättavisning, alltså inte ens en sån här, jag förstår att du 

blev arg men det kanske ändå inte är riktigt läge att banka hans huvud . Jag kände ju 

den här läraren, och det hon tänkte va, gud va skönt att någon gjorde det. Jag tror det 

hon tänkte var såhär att gud jag kan förstå att hon blev trött på att bara få skit. Och jag 

tänker inte lägga skit på henne . Hon sympatiserade med mig och ville inte göra det 

jobbigt, jag vet inte om det hade gjort så mycket om hon hade tagit upp det heller.”  

Hade det varit lite lugnare hemma hade Lisa varit mindre hetsig. Bengtsson och Gavelin 

(2004) beskriver barnets ilska som stor och något som barnet själv kan uppleva rädsla inför. 

Det finns risk för att ilskan kan explodera och det är oftast barnets ilska som människorna i 

barnets omgivning har svårast att tolka och ta på allvar. Lärarens agerande i ovan skriven 

situation uppfattar vi som anmärkningsvärd eftersom läraren valde att inte prata med Lisa 

om utbrottet. Vidare kan det ses som ett tyst accepterande från lärarens sida som borde 

ifrågasatt Lisas agerande. Vi tycker oss se att Lisa intar olika roller i bland annat skolan till 

vad som tidigare nämnts av Mattzon (2007). Liknande beskriver Cochen (1997) 

tapetblomman som osynlig, blyg och försummad. Det är ett sätt att smälta in, inte ställa till 

med bråk och stänga av sina känslor. Vidare skriver hon att det oftast är flickor som reagerar 

på familjens problem på detta sätt. Enligt oss kan vi se inslag av ett annat beteende hos Lisa 

under rasterna vilket beskrivs av Cochen (1997) som syndabocken. Det innebär att barnet 

kan bli bråkstaken i skolan men under ytan finns en känsla av att vara utstött, otillräcklig och 

utan självkänsla. Det är viktigt att betona det som Cochen (1997) beskriver, att dessa olika 

roller inte är generaliserade. Barnen byter roller beroende av situationen som råder vilket vi 

upplever stämmer in på Lisas agerande. När Lisa ser tillbaka på sin skoltid var den trots 

uppväxten en positiv erfarenhet.  

”Jag var väldigt högpresterande i skolan.  Min mamma var ju alltid mer engagerad för 

hon är ju själv lärare. Mina föräldramöten gick alltid ut på att läraren sa att jag var 

duktig och min mamma bara: ja, jag har alltid läst för dem och pappa skröt inför lärarna 

det var väldigt godmodigt. Dom var väl båda lite halvengagerade och jag vet att jag 

gjorde skolarbeten och så och min pappa hjälpte mig. Så han var också ganska 
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engagerad, eller dem båda var det. Båda var väldigt såhär att det är bra med skolan och 

att vi hade höga betyg och de var glada, nöjda och stolta över det.  

I högstadiet ställde Lisa ifrågasättande påståenden till sina lärare om att alkohol var något 

dåligt. Lisa hade ett behov av att prata och diskutera kring pappans användande av alkohol. 

Vi upplever kontaktsökandet som en oro hos Lisa. Hon fann aldrig ett tillfälle att ventilera 

familjehemligheten med sin omgivning. Lisas funderingar kring alkohol var ett sätt för henne 

att få svar på om alkohol var bra eller dåligt. Detta genom att få bekräftelse och stöd hos 

andra vuxna.  

”Det fanns en period i högstadiet när jag gick runt och pratade alkohol med mina lärare. 

Jag gick runt och frågade alla mina lärare, såhär, dricker du? Varför inte? Vad tycker du 

om alkohol? Det är ganska hemskt med alkohol. Jag vet inte riktigt vad det var. Jag hade 

väl helt enkelt ett behov av att prata om det. Det viktiga var väl inte riktigt vad dem sa 

utan det var väl att… att jag fick ventilera det. Och jag minns att det var någon lärare 

som var såhär.. jag uttryckte väl en väldigt föraktfull attityd mot folk som drack alkohol 

och då hade jag en lärare som sa, det finns ju vissa som är beroende och inte kan rå för 

att de dricker alkohol. Och då var jag sån, nänä dom är det ju bara synd om, eller så, 

dom är ju.. det är ju därför det är dåligt med alkohol.”  

6.4.3 Tankar och medvetna val kring tidigare upplevelser och erfarenheter  

Enligt Lisa hade skolan kunnat agera annorlunda. Lisa har full respekt för att lärarna inte är 

en profession som arbetar med utsatta barn men att skolan är en del av staten och på så 

sätt har samhället ett ansvar.  

”Det finns ju många professionella aktörer som jobbar med barn till missbrukare. Så allt 

skolan behöver göra egentligen är att vara en mer hänvisande, ha en mer hänvisande 

roll liksom. Det tycker jag ändå att man kan begära. Sen kan jag förstå att det är ett 

problem för lärare att SE barnen, att det är svårt och det inte ligger inom deras 

professionella uppdrag. Men informera kan man ju alltid göra. Det behöver man ju inte 

ha någon speciell utbildning för. Jag är ju en förespråkare för att skolor ska göra mer, 

eller så. Det behöver inte vara så jävla svårt”.  

Resultatet av Elgán och Leifmans (2010) rapport visar även att en skola har större chans att 

upptäcka barn om skolan har vidareutbildad personal samt ett policydokument. Vidare 

diskuterar Socialstyrelsen (2009) samverkan mellan olika myndigheter. Det finns lagstadgat i 

bland annat 3 kap 4-5 §§ och 5 kap. 1 a § SoL att när barn far illa eller riskerar att fara illa 
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har bland annat skolan, skolbarnomsorgen och socialtjänsten en gemensam skyldighet att 

samverka kring barnet eller den unga. Syftet med att samverka är att barn och unga som far 

illa eller riskerar att fara illa i ett tidigt skede ska få möjlighet till hjälp för att motarbeta en 

ogynnsam utveckling på individ- eller gruppnivå. För att arbetet med barn och familjer är 

det viktigt att det finns ett samtycke och en delaktighet från de berörda individerna. Barnet 

eller den unge ska vara i fokus och få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn. Vi 

upplever det som att Lisas grundskola misslyckades med att hjälpa Lisa trots att hon 

självmant samlade mod till sig och berättade för kuratorn på mellanstadiet. Socialstyrelsen 

(2009) betonar vikten av att det finns tydliga rutiner med ett utarbetat samarbete mellan 

socialtjänst och olika verksamheter. Detta för att barnen med exempelvis 

missbruksproblematik inom familjen blir uppmärksammade och får stöd. Det är 

socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att barn och unga får det stöd och skydd de 

är i behov av. Dock är det viktigt att inte glömma att det också är ett gemensamt 

samhällsansvar. För att socialtjänsten ska ha möjlighet att ta sitt ansvar finns det en 

anmälnings- och uppgiftsskyldighet för flera yrkesgrupper att anmäla vid kännedom om att 

ett barn far illa. Lisa är i vuxen ålder medveten om att barn till alkoholister är en av de 

största grupperna i skolan av barn som far illa. Lisa önskar att det hade varit kontinuerlig 

information till barn och föräldrar i skolan om att det finns frivilliga instanser så som 

stödgrupper att vända sig till vid behov. Lisa menar att det hade räckt att någon 

informerade eller delade ut lappar på föräldramöten eller liknade. Lisa blir arg när hon 

tänker tillbaka på sin period i högstadiet och över att ingen lärare reagerade. Är det inte ett 

tecken nog att en tjej i sjuan går runt bland lärarna och diskuterar alkohol och dess 

användning, säger Lisa under intervjun. ”Varningsklockan hos lärarna borde ha ringt”. I 

situationen i skolan som Lisa beskriver ser vi att socialpedagogens roll blir allt mer central. 

Socialpedagogen skulle kunna ha en samordnande funktion inom skolan som verksamhet 

samt utåt sett med samverkande instanser såsom som socialtjänst och frivilliga 

organisationer. Inte sagt att en socialpedagog skulle finna alla problem som finns inom 

skolans värld men vi ser att dennes utbildning samt kompetens ligger till grund för att se 

barn och ungas roller och beteende i relation till deras mående. 
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6.4.4 Summering 

Lisa uppsökte kuratorn i årskurs fyra för att få vägledning i hur hon skulle hantera sin 

familjehemlighet. Kuratorns agerande av Lisas information genererade i att Lisa tappade 

förtroendet och förblev ensam att fortsätta bära på familjehemligheten. Som tidigare 

nämnts av Bengtsson och Gavelin (2004) kan hemlighållandet av familjehemligheten vara en 

grund till problem i skolan då barnet inte har kraft till att koncentrera sig. Vi upplever att 

deras teori inte fullt ut stämmer överens med Lisas berättelse. Lisa upplevde skolan som en 

miljö där hon kände meningsfullhet, uppskattade att vara där samt att hon hade lätt att 

tillgodo se sig ny kunskap. I ovan text har det diskuterats roller och beteenden som Lisa 

utvecklat i samband med bärandet av familjehemligheten. Vi upplever att Lisas 

beskrivningar av hennes beteende borde ha fått skolan att reagera och ifrågasatt hennes 

mående. En enkätundersökning som gjordes under första året på gymnasiet gav Lisa 

möjlighet att en andra gång skildra sin hemlighet. Efter kontakt med kuratorn på gymnasiet 

började Lisa i stödgrupp och det var första gången som hon öppet började dela med sig om 

familjehemligheten.   

 

6.5 Kompisar    

6.5.1 Familjehemligheten 

Lisa tycker att det är naturligt att inte berätta om sin familjehemlighet för vänner eftersom 

ingen vill att någon ska tala illa om ens familj. ”Att vara alkoholist är fruktansvärt 

stigmatiserande och tabu”. Farhman (1993) menar att det är på grund av den sociala skammen 

som barn till missbrukare väljer att inte berätta för sina vänner. Vi upplever att Lisa under 

uppväxten varit medveten och mån om pappans anseende. Hon har reflekterat över den 

sociala skammen utifrån hur avslöjandet av familjehemligheten skulle kunna påverka pappan 

mer än hur hon själv skulle kunna bli hjälpt om hon berättade.  

”Det här med familjehemlighet det är liksom inget påhitt, taget ur luften utan dem hade 

vänner som bodde på gatan och det var ju så tajt liksom. Om jag skulle sagt något till 

dem – mina kompisar, det här var människor på mellanstadiet som aldrig skulle hålla 

tyst om det här. Då skulle ju liksom deras föräldrar få reda på det. Och mina föräldrar är 

ju deras föräldrars grannar. Människor som var aktiva i samma parti hade barn som gick 

i min klass så det skulle komma den vägen”. 
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Att Lisa valde att inte ta hem sina vänner relaterar vi till vad Alkoholkommittén (2004) berör 

om hur barnens kompisrelationer kan påverkas. Barnen känner rädsla inför att vara med sina 

kompisar hemma eftersom den missbrukande förälderns tillstånd är oberäkneligt. Som följd 

av detta kan barnet utveckla en ofrivillig isolering. Vi ser att Lisas kompisrelationer delvis har 

påverkats i form av en isolering. Efter föräldrarnas skilsmässa gjorde Lisa medvetna val som 

att inte ta med kompisarna hem till pappan utan valde istället att leka med dem när hon 

bodde hos mamman. Vi uppfattar detta som en strategi Lisa hade för att skydda 

familjehemligheten.  

”Vi hade kompisar som sov över i mellanstadiet och då hade pappa somnat på 

köksgolvet och det reagerade dem ju på. O så blev det ju ofta. Han gillade inte att ha 

mina kompisar hemma eftersom han blev så stressad av barn. Så jag undvek att ha folk 

hemma efter ett tag, det var jobbigt liksom.”  

6.5.2 Roller och beteende 

I skolan kände Lisa att hon inte hade så mycket gemensamt med sina klasskompisar och det 

kunde bli ensamt. Vi ser ett samband till vad Woitiz (2004) tidigare nämnt om att barn till 

missbrukare har en känsla av att vara annorlunda och inte känna samhörighet. Lisa var 

kontaktsökande och hon blev medlem i en aktivitetsförening som infriade en känsla av 

gemenskap. Bärandet av familjehemligheten syntes inte på utsidan vilket enligt oss påverkat 

Lisa genom att inte alltid var en bra kompis. Detta kan ses som en överlevnadsstrategi, att 

inte släppa någon för nära in på livet som kunde se vad Lisas egentliga dåliga mående 

grundade sig i. Vi ser det som en rädsla och att det blev obekvämt för Lisa när relationerna 

till kompisarna tenderade att avslöja familjehemligheten.  

”I gymnasiet hade jag det periodvis väldigt jobbigt hemma och då kan jag se retrospekt 

att det ibland gick ut över vissa personer. Att jag inte alltid betedde mig som allra bäst. 

Sen har det nog inte påverkat långsiktigt eller så för jag är ju kompis med dem nu liksom 

men jo, ibland har det påverkat då jag har mått dåligt och därför betett mig sämre mot 

folk. Och ofta har det nog inte skadat långsiktigt men i enstaka fall kan det nog ha gjort 

det. Att jag kunde… att det inte var så bra helt enkelt.”  

6.5.3 Tankar och medvetna val kring tidigare upplevelser och erfarenheter  

Lisa tillhör en kompisgrupp som har hållit ihop sedan högstadiet, några har kommit och 

några har gått men de flesta är gamla vänner. Utifrån systemteorin kan kompisarna ses som 
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ett system som var betydande i Lisas uppväxt eftersom hon alltid har varit en social person 

och haft många vänner. Vi ser kompissystemet som öppet system som trots allt gav Lisa 

energi och möjlighet till utveckling fastän hon inte berättat för alla om familjehemligheten. 

Lisa beskriver att många av hennes vänner är gamla vänner vilket vi ser som en trygghet för 

henne.   

”De flesta kompisarna jag haft, har jag haft väldigt länge. Vi har varit en grupp där 

några har kommit och några har gått. Har jag en dålig period eller dag så spelar det inte 

stor roll liksom för det är ju många där som har känt mig i flera år. Så där har det oftast 

inte spelat så stor roll, det är kanske mer att jag har tyckt att det har varit jobbigt.” 

Det var en befriande känsla när Lisa valde att berätta om sin hemlighet för en av sina bästa 

vänner. Trots känslan av lättnad när hon berättade om familjehemligheten har Lisa inte 

skildrat sin uppväxt för alla sina vänner, vilket hon nu upplever som en konstig känsla.  

”Det var verkligen aaaldrig läge liksom, så att jag tycker att det är så stört. Framförallt 

nu när jag har varit ute och pratat så är det så himla många människor som vet om det 

och exempel mina vänner på universitetet har jag berättat för och det finns andra 

människor som jag har berättat det för, ganska random så, för er har jag ju berättat.”  

Vi har innan nämnt Alkoholkommittén (2004) och den amerikanska forskaren och 

alkoholterapeuten Claudia Black.  Hennes teori är att barn i alkoholistfamiljer utvecklar tre 

överlevnadsstrategier; inte prata, inte lita på och inte känna. Det är så vi uppfattar Lisas 

tystnad då hon väljer att inte prata om familjehemligheten gentemot sina vänner. Lisa var 

och är skeptisk för att kompisarna inte skulle förstå henne och känslan av att det fanns andra 

som hade det värre än henne gjorde att hon inte ville berätta. Strategin att inte känna tycker 

vi oss se som en följd av Lisas bärande på familjehemligheten, inte bara i relation till sina 

kompisar utan i relationer över lag. På så sätt stänger Lisa fortfarande av och fokuserar inte 

på sina egna känslor i första taget eftersom hon är van att skydda familjehemligheten sen 

långt tillbaka enligt vår bedömning. 

6.5.4 Summering 

Lisa beskriver alkoholism som stigmatiserande och tabu. Vi uppfattar att det är en av 

anledningarna till att Lisa valde att inte berätta om familjehemligheten för sina vänner. 

Känslor som vi tycker framträder är skuld och skam gentemot pappan i och med att Lisa inte 

ville att någon skulle prata illa om hennes familj. Lisa kunde periodvis ha svårt att vara snäll 
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och trevlig mot vännerna. Vi uppfattar det som en påverkan av att hon burit på en 

familjehemlighet som hon inte haft möjlighet att dela med någon. Fysiskt sätt förstår vi att 

relationerna till vännerna inte har blivit påverkade. Samtidigt tycker vi oss se att Lisa psykiskt 

har påverkats av att inte finna möjligheten till att berätta om familjehemligheten. En följd av 

detta är att Lisa utvecklade tre överlevnadsstrategier; inte prata, inte lita på och inte känna. 

 

6.6 Avslutning  

Att Lisas pappa inte lever idag var något vi inte var medvetna om när intervjun startade. Vi 

ser pappans bortgång som en sorg i sorgen och att det har påverkat Lisa i hanteringen kring 

familjehemligheten. Den första sorgen i att växa upp med en missbrukande förälder och 

familjehemligheten. Den andra sorgen är att mista föräldern helt. Lisa beskriver en känsla av 

skuld som idag finns kvar över att hon inte konfronterade sin pappa. Vidare förklarar hon att 

det känns som att det blir bättre och bättre för varje dag och för varje år. Hon beskriver livet 

efter pappans bortgång som en berg- och dalbana. Någonstans har Lisa en förhoppning om 

att hon faktiskt kommer att kunna må ”normalbra” någon dag.  

 

6.7 Sammanfattning 

Utåt sett var Lisas familj en ”normal” familj som hade ett välfungerande och välordnat liv. 

Det är viktigt att komma ihåg att det inte syns utåt på alla familjer där det råder ett missbruk 

inom de fyra väggarna. Tidigare nämndes Lundborgs (2005) tankar kring att är det flera olika 

faktorer som avgör vilken form av utsatthet barnet befinner sig i. I vårt kommande yrke som 

socialpedagoger ser vi det som en utmaning att utläsa graden av ett barns utsatthet. Det är 

en komplex situation vilket vi har respekt för. Det är viktigt att tänka att varje barn och familj 

är unik och att det är av betydelse att se till varje enskild specifik situation.  

 

 

Vi ser det som att Lisa har varit ett typiskt ”osynligt” barn trots att hon flertal gånger gjorde 

försök till att bli ”sedd”. Lisa har tidigare uttryckt att hon haft en bra uppväxt fast hon burit 

på familjehemligheten. Mycket av kunskapsöversikten upplever vi beskriver alkoholismen 

och påverkan på familjen i mycket svårt och avancerat missbruk. Där missbruket övergår i 

fysiskt våld eller familjen hamnar i ekonomisk kris. Lisa beskriver själv sin pappa som 

välfungerande inom samhällets ramar. Han hade ett bra jobb, ett socialt liv och var 
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engagerad på fritiden. Lisas familjesituation var inte till det yttersta vilket enligt oss gör det 

ännu viktigare att belysa ett barns påverkan av att leva med en familjehemlighet. Att se 

dessa barn bakom den välfungerande fasaden uppfattar vi som en utmaning och har nu fått 

mer kunskap om detta.  

 

Lisa beskriver relationen till mamman under uppväxten som god. Hon bodde till en början 

varannan vecka men flyttade sedan hem till mamman på heltid. Vi har reflekterat kring hur 

Lisa har påverkats i relationen till sin mamma på grund av bärandet på familjehemligheten. 

Mamman var väl medveten om pappans problematik men hon valde att inte prata mer med 

Lisa om problemet efter avslöjandet kring anledningen till skilsmässan. Lisas ilska och 

frustration riktades inte enbart mot pappans beteende utan även som en reaktion gentemot 

mammans enligt oss. Vi upplever att Lisas mamma borde sett och förstått att Lisa inte 

mådde bra eftersom mamman själv inte gjorde det i familjesituationen. Familjens tystnad 

kring pappans missbruk ser vi som ett slags medberoende vilket uppfattas som ett resultat 

av kärlek och omtanke till den som missbrukar. Lisas medvetna val att stanna kvar hos 

pappan kopplar vi till känslor som skuld och skam. Lisa beskrev sig själv som mer 

överbeskyddande och undvikande i konflikt. Mattzon (2007) menar att många barn i familjer 

där det råder ett alkoholmissbruk tar barnen på sig ett större ansvar än vad barn bör göra. Vi 

ser det som att Lisa kände ansvarskänsla gentemot pappan och ville inte svika honom som 

alla andra gjort för vad skulle hänt då?  

 

Vidare beskriver Lisa känslan av att inte känna samhörighet med sina vänner. Detta beskriver 

även Woititz (2004) som tidigare nämns att barn har svårt att finna samhörighet med andra 

barn. Känslan av att inte ha samhörighet kan ses som en följd av att hon bar på en 

familjehemlighet som hon inte kunde dela med någon trots att hon var en social och 

kontaktsökande person. Lisa uttrycker en besvikelse gentemot skolan att hon inte blev 

upptäckt. I ett flertal skolor finns det idag olika former av samverkan och teamarbete där 

olika professioner samverkar mot samma mål. Personalen ska regelbundet informeras och 

utbildas i socialt utsatta barns situation och hur det arbetas kring detta. En större allmän 

medvetenhet ser vi som en viktig grundsten för utvecklingsarbete. Alla barn och föräldrar 

ska få en god kännedom om teamet och hur de arbetar i skolan för att främja barnens bästa 

och vilken hjälp eller stöd som finns att få.  Vi anser det viktigt att det finns en handlingsplan 
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som talar om hur skolan ska gå tillväga vid misstanke om att ett barn far illa exempelvis på 

grund av att det förekommer missbruksproblematik inom familjen. Vidare är det av stor 

betydelse att det sker en uppföljning för att se vad som fungerat och inte fungerat för varje 

individ för att samtidigt kunna förbättra framtida förebyggande arbete. Ett ”duktigt” barn 

kan lika gärna vara ett tecken på att något inte står rätt till. Vi är medvetna om att det är 

komplext att upptäcka dessa barn vilket Lisa är ett exempel på.  Dock ser vi Lisas ”duktighet” 

sammankopplat med hennes kontaktsökande med vuxna och periodvis utåtagerande 

beteende i skolan borde ha varit ett tecken för att någon skulle ha reagerat.  

 

När Lisa berättade för kuratorn på gymnasiet om sin familjehemlighet resulterade det i att 

hon kom i kontakt med en stödgrupp. Enligt oss är stödgrupper en positiv verksamhet där 

barn och ungdomar får möjlighet att vara sig själva och träffa andra som befinner sig i 

liknande situation. Vi ser att Lisas kontakt med stödgruppen gav henne energi till de andra 

systemen så som; familjen, skolan och kompisarna. När Lisa slutade i stödgruppen fortsatte 

hon att vara engagerad genom ett filmprojekt vilket enligt oss sannolikt hjälpte henne att 

bearbeta ytterligare. Lisa upplever själv att stödgruppen varit till stor hjälp för hennes 

bearbetning och förståelse kring pappans missbruk och bortgång. Vi uppfattar det vuxna 

stödet som personalen ger som ett viktigt redskap för dessa barn då detta kan vara det enda 

stöd vissa barn får. Enligt Lisa finns det stödgrupper som har problem att finna barn i behov 

av hjälp och stöd. Vi ser det som att familjens problem i många fall är en familjehemlighet 

vilket försvårar att hitta barnen. Vi anser det som anmärkningsvärt att det finns resurser i 

form av stödgrupper men samtidigt inte resurser att upptäcka dessa barn. I skolan som miljö 

tycker vi oss se att kännedomen om stödgrupper verkar vara låg. För att främja kunskapen 

kring stödgrupper skulle ett samarbete mellan skola och stödgrupp utvecklas för att hjälpa 

fler barn och ungdomar. Samarbetet skulle verka kontinuerligt vilket vi menar skulle 

resultera i att fler skulle kunna söka hjälp och att det inte skulle upplevas som lika 

stigmatiserande av de berörda familjerna. Utöver fördelarna med stödgrupper vill vi även 

framföra kritik mot stödgrupp som forum. Det finns stödgrupper som i vissa fall inte tillåter 

barn att delta utan föräldrarnas godkännande. Tankar kring barnets mående när de slutar 

stödgruppen har väckts eftersom de återvänder hem till samma familjesituation som innan. 

Ur systemteorins perspektiv kan vi se att det är viktigt att hjälpa barnet inom alla system och 
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inte lyfta ut barnet som ett enskilt system. Detta för att alla system samspelar, framförallt 

barn och föräldrar i det gemensamma systemet familjen.  

 

7 Slutsatser och Reflektioner 
Syftet med denna uppsats var att skapa oss en bredare uppfattning om hur det är att växa 

upp och bära på en familjehemlighet som gäller en alkoholmissbrukande förälder. Vi har 

använt oss av en kvalitativ livsvärldsintervju för att få svar på hur vår informant upplevde att 

familjehemligheten påverkade hennes familj, skolgång samt hennes kompisrelationer. 

Dessutom har vi analyserat hur informantens medvetna val i vuxenlivet har blivit påverkade 

av hennes upplevelser och erfarenheter. Vidare i detta kapitel kommer en diskussion föras 

kring vad vi har kommit fram till i relation till uppsatsens frågeställningar.  

 

 Hur har ett barn påverkats och hanterat familjehemligheten i sina miljöer; familjen, 

skolan och kompisrelationer? 

7.1 Överlevnadsstrategier 

Vid analysen av Lisas berättelse uttolkas olika former av överlevnadsstrategier som vi 

upplever att Lisa utvecklat på grund av att hon burit på en familjehemlighet. Det har 

påverkat henne i hur hon hanterat situationer som uppstod i familjen, skolan och i 

kompisrelationer. Överlevnadsstrategier i form av ett medberoende som resulterade i 

tystnad för att skydda familjehemligheten. Skuldkänslor, ljugande och överbeskyddande är 

exempel på överlevnadsstrategier som kan uttolkas ur berättelsen. Tidigare i uppsatsen har 

vi beskrivit ljugandet som något nödvändigt för att skydda familjehemligheten. Lisa och 

hennes familj började ljuga, både inom och utanför familjen. Vi ser ljugandet som en 

överlevnadsstrategi som finns kvar än idag som ett beteende till att försvara pappan och 

familjehemligheten. Lisa har en egen uppfattning om att hennes kompisrelationer inte blivit 

påverkade av bärandet på familjehemligheten. Tidigare nämndes tystnaden som en 

överlevnadsstrategi som återfinns i Lisas relationer till sina kompisar. Det var ett medvetet 

val av Lisa att välja tystnaden framför ärligheten gentemot kompisarna.  Vi upplever att 

detta påverkat Lisa mer på det personliga planet än relationerna till hennes vänner. Lisa 

säger ett flertal gånger att hon ofta tänker på att hon borde berätta för sina vänner om sin 

familjehemlighet men trots tanken finner hon ofta anledningar till att inte berätta. 
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7.2 Roller och beteenden 

Hemma och i skolan upplever vi att Lisa har hanterat familjehemligheten genom att visa på 

olika roller och beteenden. Lisa uttrycker själv att när det varit tyngre perioder hemma har 

det varit svårare att hålla fasaden uppe. Vi har analyserat Lisas beteende utifrån ett flertal 

roller vilket vi uppfattar som drag av rebellen och tapetblomman. Lisas lugna och medgörliga 

beteende på hemmaplan i kontrast till hennes rebelliska och oprovocerade beteende som 

periodvis utspelade sig i skolan. Lisa uppfattas av oss som hjälten då hon valde att stanna 

kvar hos pappan ett tag när både mamman och systern flyttat efter skilsmässan. Rollerna var 

enligt oss diffusa och inte självklara och förändrades efter situationerna som Lisa befann sig 

i.  

 

Sammanfattningsvis upplever vi att Lisa har påverkats i de olika miljöerna; familjen, skolan 

och kompisrelationerna. Hon har påverkats och hanterat situationer med hjälp av olika 

överlevnadsstrategier, roller och beteenden för att skydda familjehemligheten. Vissa av 

överlevnadsstrategierna som framträtt har varit både medvetna och omedvetna vilket vi ser 

som tänkvärt. Vi finner det intressant att Lisa och hennes syster har hanterat och påverkats 

olika på grund av uppväxten. Trots att de är uppväxta i samma familj med bara ett par år i 

åldersskillnad har de olika uppfattning om vad de varit med om. Detta vill vi lyfta som en 

viktig del i det socialpedagogiska arbetet med barn vilket gör det än mer viktigt att se till 

varje individs behov, även inom samma familj.  

 

I efterhand har det varit tydligt att dela upp Lisas miljöer utifrån systemteorin. Under 

arbetets gång observerade vi att alla miljöerna gick in i varandra och påverkar varandra 

vilket gör det än mer viktigt att arbeta med individen i och mellan miljöerna - systemen. Vi 

ser det som ett viktigt verktyg i det socialpedagogiska arbetet för att lyfta fram individen och 

dess helhet runtomkring. Det är enligt oss viktigt att inte lyfta ur individen ur sitt 

sammanhang, se istället individen i sitt sammanhang och arbeta utifrån det. 

 

 Hur ser ett vuxet barn på sina erfarenheter? Vilka medvetna livsval har gjorts från 

erfarenheten härrörande från att ha burit på en familjehemlighet?  
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Tidigare har begreppet maskrosbarn presenterats och Lisa menar att hon själv inte 

identifierar sig som ett maskrosbarn i relation till sina erfarenheter. Hon menar att hon har 

fått kärlek och omtanke av mamman och pappan under uppväxten som gjort att hon klarat 

sig bra. Vi ser den kärlek och omtanke som en form av ”näring” och är en av anledningarna i 

hennes ”maskrossituation” som gjort att hon klarat sig. Lisa har gjort ett antal medvetna val, 

som att söka upp kuratorer, satsa på skolan och sina betyg samt att bli nykterist. Dessa val 

anser vi var avgörande för att Lisa skulle växa och bli den ”överlevare” hon är idag.  

 

Lisa tycker att det än idag kan vara svårt att vara helt ärlig mot sina vänner och känslan av att 

dölja något finns fortfarande där. Vi antar att det beror på en känsla av att det blir för ”nära” 

för Lisa att prata om pappan med sina vänner. Det finns en skillnad när Lisa pratar om sin 

familjehemlighet med okända. Det blir mer anonymt och Lisa har en annan makt över 

situationen och styr åt det hållet som hon känner passar för stunden. Lisa hoppas att hennes 

frihet att prata om familjehemligheten kan hjälpa andra barn i liknande situationer. Lisa tror 

inte att hon hade föreläst om hennes pappa fortfarande levt. Detta för rädslan av att det 

skulle skada både pappan och familjen. Vår uppfattning är att det är positivt att individer 

berättar om sina upplevelser och erfarenheter för allmänheten. Detta för att komplexiteten 

att upptäcka dessa barn aldrig kan påvisas tillräckligt. Lisas upplevelse av att berättandet kan 

skada kopplar vi till att det till viss del fortfarande är en familjehemlighet.  

 

Sammanfattningsvis har Lisa gjort ett antal medvetna val, att vara nykterist och att föreläsa 

för allmänheten på grund av bärandet av en familjehemlighet. Vi finner det intressant att 

nykterheten inte alltid varit en självklarhet för Lisa eftersom hon själv har erfarenheter av 

alkoholens konsekvenser i form av pappans beroende. I dagens svenska samhälle är 

alkoholkulturen accepterad. Att vara nykterist ses i stället som avvikande vilket vi ser som en 

orsak till att hennes val känts komplext och inte alltid varit självklart. Vi anser att Lisa är på 

god väg i sin egen bearbetning med sin uppväxt eftersom hon kan vända och vrida på sin 

barndom och se det både ur positiva och negativa aspekter. Tidigare har vi beskrivit Lisa som 

ett maskrosbarn och vill utifrån KASAM betona att Lisa numera har en hög känsla av 

sammanhang. Komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har hjälpt Lisa 

att bli den positiva tjej hon är idag. 
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7.3 Reflektioner 

Avslutningsvis vill vi belysa tankar och funderingar som väckts hos oss under arbetets gång 

och som kan ligga till grund för vidare forskning kring ämnet och utveckling kring det sociala 

arbetet med barn i utsatta livssituationer. Vi ser Sveriges engagemang i projektet ”vart femte 

barn” som en positiv utveckling kring barns utsatthet i relation till föräldrars missbruk och 

hoppas att det återkommer varje år. Projektet påvisar att dessa barn existerar och att det 

sociala arbetet och stödet behöver vidareutvecklas för att generera en mer allmän 

kännedom och kunskap kring målgruppen barn i familjer med missbruksproblematik. 

 

För vidare forskning ser vi att det hade varit intressant att utforska barnets utveckling av 

överlevnadsstrategier och hur dessa vidare påverkar barnet. Vi har diskuterat kring hur 

relationen mellan barnet och den icke missbrukande föräldern påverkas. Vilka konsekvenser 

missbruket får på den föräldern som inte missbrukar i relation till barnet. Som i Lisas fall 

fanns mamman där men relationen till henne diskuteras inte på ett djupare plan då Lisa är 

noga med att hon bara pratar om sig själv. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur 

samarbetet mellan skola och socialtjänst fungerar. Hur kan samhället arbeta för att finna 

barn som är i behov av hjälp och stöd? Vi ser vikten av att det borde arbetas fram någon 

form av policydokument som grund och stöd för skolpersonal att hjälpa dessa barn. 

Alternativt bör lärarna vidareutbildas på hur barn kan reagera och bete sig när det inte mår 

bra. Socialpedagogens roll i skolan blir enligt oss allt viktigare. Lärarna är utbildade för att 

lära och socialpedagogen skulle verka som ett komplement för att finnas där för eleverna 

som ett socialt stöd. Sist men inte minst hade det varit intressant att höra den professionella 

tolkningen av lärarna och deras upplevelser av problematiken i skolan då vi upplever en 

komplexitet kring anmälningsskyldigheten att barn far illa. 

 

Alla familjer kan drabbas och det finns inga kriterier som ska uppfyllas och ingen självklar 

bild av en ”missbrukarfamilj”. Bär vi med oss detta i vår kommande yrkesroll kan vi 

förhoppningsvis se med utökat synfält och hjälpa fler barn som bär på en familjehemlighet 

med allt vad det innebär. Lisa säger själv; ”tittar man inte… då hittar man inte…”. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

 53(55)  

 

 
 Datum  
 2011-03-10   

 

Förvaltning/Institution   

Individ och samhälle    
Telefon   

0520-223783 
e-post 
annika.theodorsson@hv.se 

 

 

 

Hej Malin, 
 
Vi träffade dig i Uddevalla torsdagen den 17/2 på Bohusläns museum där du 
introducerade och visade filmen Isblomma. Vi talades vid en kort stund efter filmen 
där vi frågade dig om vi fick göra en intervju med dig till vårt examensarbete. 
 
Vi heter Johanna Grimhed och Malin Wester och läser det Socialpedagogiska 
programmet vid Högskolan Väst i Trollhättan. Vårt examensarbete kommer att 
handla om barn till föräldrar med någon form av missbruk och vad samhället gör 
för att upptäcka och hjälpa dessa barn, vi kommer att inrikta oss på skolan som 
arena. Vi skulle vilja göra en intervju med dig som handlar om dina erfarenheter 
under din tid i skolan. Vi är fortfarande i startgroparna och har inte utformat några 
intervjufrågor. Vi vill dock att du ska veta om att vi inte glömt dig, och fråga när i 
tid skulle det passa dig att träffas? I vår tidsplan har vi ett mål att ha all 
datainsamling innan vecka 15.  
 
Vi ser fram emot att höra av dig! Har du frågor är det bara att maila eller ringa oss.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Johanna Grimhed och Malin Wester 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Johanna 0738-186267 johanna.grimhed@student.hv.se 
Malin 0732-626101 malinwester@hotmail.se 
 

 

 
 

HÖGSKOLAN VÄST Telefon 0520-22 30 00 Telefax 0520-22 xx xx www.hv.se 
461 86 Trollhättan 
    

Besöksadress: 
Gustava Melins gata 2 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Hej! 

Vi har här skrivit ett par frågor till dig angående kommande intervju.  

 

Vårt syfte med denna undersökning är att beskriva, analysera och få en djupare förståelse 

utifrån undersökningspersonens synvinkel hur det är att leva i en familj som har problem 

med missbruk. Hur påverkar denna familjehemlighet undersökningspersonens roll i familjen, 

kompisrelationer och skolan.  

 

Familjen: 

 Kan du berätta om din uppväxt? (presentera familjen, fritid osv) 

 Hur såg familjens vardag ut? 

 När upptäckte du din pappas alkoholproblem?  

 När startade din pappas alkohol problem? Var det något speciellt som utlöste det? 

 Hur reagerade din mamma i situationen? Vilken roll fick hon? 

 Hur påverkades din relation till din mamma? 

 Hur såg dina föräldrars relation ut?  

 Vilken roll upplever du att du fick under din uppväxt? 

 Hur såg din relation ut med din pappa? 

 Visste övrig släkt om problemet? 

 Hur såg familjens umgänge ut? 

 Hur ser du och dina syskon på denna erfarenhet? Delar ni samma upplevelse? Vilken 

roll fick du i er relation? 

 Hur ser din relation ut till din pappa idag? 

 Var missbruket en familjehemlighet? Var det i så fall svårt att hemlighålla den? Kan 

du beskriva några känslor? 

 När fick du nog? 

 Fick din familj någon hjälp på något sätt? Valde din pappa att söka hjälp? 

 Hur såg han på sitt alkoholmissbruk? 
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Kompisrelationer: 

 Hur såg dina kompisrelationer ut? 

 Vilken roll hade du bland dina vänner? 

 Hade du ett förtroende bland dina kompisar och kunde berätta om din situation 

hemma? 

 Vilka relationer skapades? 

 Påverkades dina kompisrelationer av din dåvarande familjesituation? 

 

Skolan: 

 Hur ser du på din skoltid? 

 Hur såg din roll ut i skolan? 

 Vilken relation hade du till dina lärare? Hade du bättre kontakt med någon? 

 Anser du att skolan på något sätt skulle ha kunnat agera annorlunda gentemot dig 

och din situation?  och i så fall gjort vad tänker du? 

 Vilken roll fick dina föräldrar i din skolgång?  

 Hur såg relationen ut med skolan och dina föräldrar 

 Påverkades din skolgång på något sätt? 

 Vad blev vändpunkten då du valde att berätta? 

 

Övergripande: 

 Hur ser du på dina erfarenheter och hur/vad tänker du på kring dessa? 

 Vad har du lärt dig? 

 Hur ser ditt liv ut idag? 

 Är det något du känner som skulle ha gjorts annorlunda? Iså fall vad och från vems 

sida? 

 Har du påverkats psykiskt eller fysiskt på något sätt?  

 

 

 


