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Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien är att studera hur familjesituationen ser ut där föräldrarna har 

missbruksproblem, samt hur barnen drabbas i form av psykisk ohälsa, anknytningsmönster och 

coping-färdigheter. Detta studeras utifrån två frågeställningar: Hur ser familjesituationen ut för 

barn som växer upp i en alkoholiserad hemmiljö? Hur påverkas barnens psykiska hälsa i form 

av coping-strategier och anknytningsmönster av föräldrarnas alkoholmissbruk? 

Litteraturstudiens resultat visade en tydlig bild av en instabil familjesituation som karaktäriseras 

av kaos, konflikter och många gånger våldsam miljö där föräldrarnas tillsyn av och 

uppmärksamhet på barnen brister. Familjemedlemmarna är indelade i fem roller (Vernig, 2011) 

och styrs av diffusa men viktiga regler som många gånger leder till att barnen sluter sig och har 

en begränsad kontakt med omgivningen (Hall & Webster, 2007). Familjesituationen och 

föräldrarnas bristande ansvar leder till en spänd relation mellan föräldrar och barn vilket leder 

till anknytningsproblem och bristande coping-färdigheter vilket hos barnen ofta leder till 

psykisk ohälsa (Smith et al., 2006).  

Nyckelord: Barn till alkoholister, alkoholism, anknytningsteori, social 

inlärningsteori, coping 

 
  



Abstract 

The purpose of this literature review is to study family situations when one or both parents 

abuse alcohol. This study focuses on how children with parents who abuse alcohol are affected 

in terms of mental illness, attachment patterns and coping-skills. The following two research 

questions are used to structure the collection of information; What does the family situation 

look like for children growing up in a home where one parent abuse alcohol? How does the 

parent’s alcoholic problem affect children’s mental health in terms of coping-skills and 

attachment patterns? The results of the literature study present a clear picture of an unstable 

family situation characterized by chaos, conflicts and many times a violent environment where 

the parents’ supervision of and attention to their children is lacking. The family is divided into 

five roles (Vernig, 2011) and it is driven by diffuse but important rules, which many times lead 

children to turning in on themselves in confusion as well as having a limited contact with their 

environment (Hall & Webster, 2007). The family situation and parents’ lack of responsibility 

lead to a tense relationship between parents and children causing attachment issues and poorer 

coping-skills, which may ultimately result in mental illness for the children (Smith et al., 2006).  

 
Keywords: Children of alcoholics, Alcoholism, Attachment-theory, Social 
learning-theory, Coping.  
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Inledning 

Missbruksproblem förekommer i alla samhällsklasser och miljöer och är många gånger dolt för 

omgivningen, vilket gör att det är svårt att upptäcka vilka barn som lever i familjer med 

missbruksproblematik (Socialstyrelsen, 2009). Alkoholkonsumtionen har ökat kraftigt sedan 

1990-talet (Socialstyrelsen, 2009) och många undersökningar pekar på att storkonsumenter av 

alkohol har blivit fler.  Antalet berusningstillfällen har även ökat de senaste tio åren, vilket 

skapar en risk för ökat beroende, både för kvinnor och för män (Socialstyrelsen, 2009). I 

samband med forskning används begreppet alkoholkultur vilken definieras av förhållandet 

mellan konsumtion och berusning (Ramstedt, 2010).  Ramstedt (2010) klassificerade två typer 

av alkoholkulturer, våt och torr kultur. En våt alkoholkultur innebär ett frekvent 

konsumerande av alkohol i en mindre kvantitet, medan torr alkoholkultur innebär att man 

konsumerar alkohol vid färre tillfällen men i större kvantitet.  I den torra kulturen anses inte 

alkohol vara en del av vardagens njutning eller lyx, utan syftet med alkoholkonsumtion är att 

uppnå ett berusningstillstånd. Studier visar att alkoholmängden som konsumeras i Sverige är 

relativt låg i jämförelse med andra europeiska länder (Ramstedt, 2010). Sverige tillhör en torr 

alkoholkultur då människor i stor utsträckning konsumerar en stor mängd alkohol vid färre 

tillfällen (Ramstedt, 2010). Alkoholkonsumtion skall betraktas som ett kulturellt fenomen, då 

det är tydligt hur förhållandet till alkohol beror på den sociala inlärningen (Ramstedt, 2010). 

Ungdomar som ser sina föräldrar konsumera alkohol till den grad att de uppnår berusning vid 

exempelvis högtider normaliserar detta beteende och skapar omedvetet en inre norm för hur 

alkoholkonsumtion ”ska” se ut (Ramstedt, 2010).  

 
Det exakta antalet barn och unga som växer upp i ett hem där den ena eller båda föräldrarna 

har ett alkoholmissbruk är inte känt. Statens folkhälsoinstitut (2008) har dock gjort en 

kartläggning som visar att av de föräldrar som lever tillsammans med sina barn är det närmare 

16% av papporna och 8% av mammorna som har en riskabel alkoholkonsumtion (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Mellan åren 2000 – 2004 levde 1,2% av barn i Sverige i åldrarna 0 – 

17 år i en familj där åtminstone en förälder vårdats för missbruk i sluten vård. De siffrorna 

gäller för alkohol- och/eller narkotikadiagnos (Socialstyrelsen, 2009). 

  

Många studier har visat att det är ett samspel mellan genetiskt arv och psykologiska och sociala 

faktorer som påverkar människors utveckling av alkoholvanor samt risken för att utveckla ett 

beroende (se översikt av Herlofson et al., 2010). Dessa studier har också visat att tidigare 

alkoholdebut och en återkommande konsumtion ökar risken för skador och/eller 
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beroendeutveckling hos ungdomar. Det är delvis en effekt av selektion, d v s personer med 

alkoholproblem i familjen har en ökad genetisk risk för att utveckla alkoholproblem. Dessa 

personer börjar i sin tur ofta använda alkohol tidigare.  Den sociala inlärningen har också visat 

sig ha en stor påverkan på om en människa utvecklar ett alkoholmissbruk eller inte.  Barn till 

alkoholiserade föräldrar har även en femdubblad risk för att själva utveckla ett alkoholmissbruk 

i vuxen ålder (Herlofson et al., 2010).   

 

Att som barn växa upp i en familj där barnens behov blir åsidosatta och att leva under en 

ständig känsla av oro och stress påverkar barnens anknytning till föräldrarna, deras coping-

strategier och på så vis även deras psykiska hälsa (Herlofson et al., 2010).  

Anknytningsteori 

Anknytning definieras enligt Bowlby (2006) som det lilla barnets sökande efter, och 

utvecklande av en närhets- och skyddsrelation till sina vårdnadshavare/föräldrar. Enligt 

anknytningsteorin har de känslomässiga relationerna mellan barn och deras föräldrar betydelse 

för barnens överlevnad och personliga utveckling.  Det anknytningsmönster mellan barn och 

föräldrar som etableras som inre arbetsmodeller under uppväxten bär individen med sig genom 

hela livet (Broberg, et al., 2006). Hur ett bra föräldraskap och en god relation mellan barn och 

föräldrar påverkar barnens välmående illustreras i figur 1 i tre steg. Ett tryggt föräldraskap leder 

till en bra anknytning vilket resulterar i ett psykiskt välmående.  

 

När ett barn litet känner sig stressat eller oroligt, så aktiveras det medfödda anknytningssystemet 

genom att barnet söker skydd hos sin vårdnadshavare/förälder för att uppnå tryggheten som 

föräldern erbjuder. När barnet inte upplever något hot eller oro i närmiljön, tar istället barnets 

utforskandesystem över och föräldern/vårdnadshavaren fungerar istället som en trygg bas. Det 

är balansen mellan ett bra anknytningssystem och utforskandesystemet som är viktigt för att 

barnet skall utvecklas på ett hälsosamt sätt (Broberg, et al., 2006). 
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Figur 1. Illustration över hur föräldraskapet påverkar anknytningen och i sin följd leder till 

psykiskt välmående.  

 
Social inlärningsteori 

Albert Bandura skapade begreppet social inlärningsteori genom att koppla samman 

behavioristiska teorier med kognitiva teorier. Bandura ansåg att vi skapar våra tanke- och 

handlingsmönster genom samspel med andra människor. Individens lärande sker i ett samspel 

mellan andra individer, omvärlden samt det egna beteendet och medvetande. Genom 

ömsesidig påverkan skapas olika situationer av orsak och verkan, vilket gör att personen lär sig 

att förstå och skapa nya beteenden (Bandura, 1977).  

 

För den typen av social inlärning som Bandura förespråkade, skapade han begreppet 

modellinlärning. Den innebär att andra människor står modeller för vårt eget val av beteende, 

vi observerar hur saker fungerar i vår omgivning och lär oss hantera dem genom observation 

(Bandura, 1977). 

Coping  

Med coping menas människors sätt att hantera stressfyllda händelser och känsloreaktioner. 

Lazarus (1993) introducerade en skillnad mellan emotionsfokuserad coping (att känslomässigt 

hantera situationen) och problemfokuserad coping (att försöka förändra situationen) (Lazarus, 

1993).  

Generella coping-stilar handlar om en människas reaktioner på stress i olika situationer och vid 

olika tidpunkter (Compas et al., 2001).  

Modellen består av fyra konceptuellt skilda coping faktorer:  

Aktiv-coping: Kognitivt beslutsfattande, direkt problemlösning, sökandet efter förståelse och 

Tryggt 
föräldraskap 

Bra 
anknytning  

Psykiskt 
välmående 
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positivt och optimistiskt tänkande.  

Undvikande coping: Undvikande åtgärder, bortträngning och önsketänkande.  

Support-sökande coping: Stöd för handlingar och känslor.  

Distraktion: Fysisk lättnad av känslor och distraherande handlingar (Compas et al., 2001). 

 

Ett annat begrepp av betydelse inom coping är barns coping-effektivitet. Coping-effektivitet är 

en generell tro att man kan hantera situationens krav och känslorna som medföljer i situationer, 

vilket influerar barnets coping-ansträngningar och användandet av olika coping-strategier. Om 

barnets coping-ansträngning är lyckad, kommer deras känsla av effektivitet att öka och chansen 

att de använder samma coping-strategi i framtiden blir större. Men, om barnets coping-

ansträngning möts av negativa följder, är chansen att de använder samma strategi i framtiden 

liten och istället känner en känsla av hjälplöshet och hopplöshet, vilket är sammankopplat med 

emotionella problem samt psykisk ohälsa (Compas et al., 2001). 

Syfte 

För att kunna motarbeta den problematik som barn som växer upp med alkoholiserade 

föräldrar får utstå, krävs det två inledande steg. Först måste problematiken identifieras, d.v.s. 

man måste ta reda på hur en dysfunktionell familjesituation ser ut. Det andra steget är att förstå 

problematiken, d.v.s. hur barnen påverkas i den dysfunktionella familjesituationen. Först när 

dessa två inledande steg är belysta kan samhället arbeta med att åtgärda problematiken.  

Av den anledningen är det ständigt viktigt att problematiken med att växa upp med 

alkoholiserade föräldrar kommer fram i ljuset och tar en stor plats både i samhällsdebatten och 

på individnivå. 

Syftet med denna litteraturstudie är att studera hur familjesituationen kan se ut för barn som 

växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna har ett alkoholmissbruk. Syftet är vidare att 

studera hur alkoholmissbruket påverkar barnets psykiska hälsa och deras coping-strategier samt 

anknytningen gentemot sina föräldrar.  

Frågeställningar  
 

• Hur ser familjesituationen ut för barn som växer upp i en alkoholiserad hemmiljö?  

• Hur påverkas barns psykiska hälsa i form av coping-strategier och anknytningsmönster 

av föräldrarnas alkoholmissbruk?  
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Metod 
Datainsamlingsmetod   

Litteraturstudien avgränsades till att studera vetenskapliga artiklar som behandlar konsekvenser 

av att växa upp med alkoholiserade föräldrar med särskilt fokus på psykisk ohälsa och coping-

färdigheter samt anknytningsmönster hos barnen. Litteraturstudien tog inte hänsyn till huruvida 

det var en eller båda föräldrarna som led av ett alkoholmissbruk, eller vilket kön föräldern 

hade. Artiklarna skulle behandla barn och/eller vuxna barn till alkoholister.  

Sökningar gjordes i Primo och baserades på följande sökord: ’Children, alcohol abuse’, 

’Alcoholism, parents’ osv. (Tabell 1). 

 

I sökningen inkluderades vetenskapliga artiklar skrivna efter år 2000. De artiklar med ett 

tillämpbart abstract studerades och lästes igenom, och de som hade direkt koppling till 

rapportens syfte användes.  
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Tabell 1. Resultat av sökningar i Primo.  
 
Sökord Begränsningar Träffar Granskade 

abstract 
Granskade 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Children 
alcohol 
abuse 

Peer-reviewed 
År: 2000-2015 
Ämne: 
Children 

524 30 2 0 

Alcoholism 
parents  

Peer-reviewed 
År: 2000-2015 
Ämne: 
Alcoholism 

389 27 8 4 

Twin 
Studies 
alcoholism  

Peer-reviewed 
År: 2000-2015 
 

166 32 5 1 

Growing 
up with 
alcoholism 

Peer-reviewed  
År 2000-2015 

64 10 5 1 

Parental 
alcoholism  

Peer-reviewed 
År 2000-2015 

259 45 10 0 

Twin  
Alcoholism 

Peer-reviewed 
År: 2010-2015 
Språk: Engelska 

89 10 3 0 

Coping 
children of 
alcoholics 

Peer-reviewed  
År: 2010-2015 
 

14 3 1 1 

Attachment 
family 
parental 
alcoholism 

Peer-reviewed 23 4 1 1 

Behavior 
problem 
children of 
alcoholics  

Peer-reviewed 
År: 2000-2015 

30 10 5 1 

Parental 
alcohol 
problems 
and youth 
drinking 

Peer-reviewed 
År: 2000-2015 

86 20 5 2 

Behavior 
control 
alcohol 
preschool 
to 
adolescent 

Peer-reviewed 
År: 2005-2015 

116 30 10 1 

 Totalt 1760 221 55 11 
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Resultat & Analys 
 
Familjesituationen för barn i en alkoholiserad hemmiljö  

Familjesituationen i familjer med missbruksproblematik karaktäriseras av spänningar och 

konflikter, antisocialt beteende och depression (Edwards, Das Eiden & Leonard, 2006). Detta 

yttrar sig i att familjen isolerar sig ifrån omgivningen och utvecklar mycket ångest och psykisk 

ohälsa (Edwards, Das Eiden, & Leonard, 2006). Barnen får stort ansvar över föräldrarna samt 

eventuella syskon, och blir likt en förälder åt sin egen förälder (Vernig, 2011).  Situationen blir 

instabil och otrygg men föräldrarna är tydliga med att familjens problem skall ignoreras och får 

under inga omständigheter berättas om för utomstående (Vernig, 2011). Det är inte heller 

tillåtet att uttrycka sina känslor öppet, så barnen lever i en ständigt stressfylld situation samtidigt 

som deras viljor och behov blir ignorerade (Hall & Webster, 2007).  En sådan familjesituation 

har visat sig ha en skadlig effekt för relationen mellan föräldrar och barn, och detta i sin tur gör 

att barnet utvecklar problembeteenden (Edwards et al., 2006). Ett flertal studier har visat att 

barn som växer upp i en emotionellt trygg familj upplever mindre ångest och frustration 

(Edwards et al., 2006). 

Familjens roller 
För att kunna förstå hur familjer där minst en förälder missbrukar alkohol fungerar, delade 

Wegscheider-Cruse (1989) in familjemedlemmarnas roller i fem olika kategorier.  

• Möjliggöraren: Vanligtvis är möjliggöraren makan eller maken till den 

alkoholberoende föräldern. Närheten som följer med deras relation innebär att 

möjliggöraren är den första som får se följderna som ett alkoholmissbruk innebär, men 

istället för att sätta stopp för missbruket, utvecklar de ett skyddande beteende runt sin 

alkoholiserade partner. Det leder till att personen med missbruket aldrig får uppleva de 

konsekvenser som ett alkoholmissbruk egentligen innebär och får inte det uppvaknade 

som kanske behövs för att ta itu med sitt missbruk. Möjliggöraren gör det alltså möjligt 

för sin partner att upprätthålla sitt alkoholmissbruk, då den tycks passa upp på och 

ständigt tillrättalägga de problem som den alkoholiserade partern åstadkommit p.g.a. sitt 

missbruk. Detta kan handla om att möjliggöraren kommer med ursäkter som ursäktar 

partnerns beteende och döljer problemen för utomstående (Vernig, 2011).  

 

• Familjens hjälte: Familjens hjälte har vanligtvis visat sig vara det äldsta syskonet. Detta 

barn tar på sig rollen som egentligen den missbrukande föräldern skulle ha, d v s tar 

hand om hemmet och sina yngre syskon. Familjens hjälte flyttar ofta hemifrån tidigast, 
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för jobb eller skola, men kommer alltid till undsättning snabbt om det skulle behövas. 

Personer som har denna roll är väldigt drivna och framgångsrika människor, men har i 

vuxen ålder svårighet med att ta hand om sig själva ordentligt samt svårigheter med nära 

relationer. De sätter alltid sin familj i första rummet och känner ofta att familjen är 

beroende av dem (Vernig, 2011). 

• Det förlorade barnet är barnet vars viljor och behov är mest ignorerade. De andra 

syskonen ger lite uppmärksamhet åt detta syskon, vilket gör att hen isolerar sig från 

resten av familjen och skapar en helt egen värld, utan dem. I hemmet har det förlorade 

barnet lärt sig att dra sig undan och att ständigt hålla sig i bakgrunden. Det förlorade 

barnet är den rollen som har störst risk att utveckla samma sorts missbruk som sin 

missbrukande förälder. Personer som har denna roll har svårigheter med att utveckla 

nära relationer även i vuxen ålder. Som vuxna är de även de syskon som har minst 

kontakt med sin familj (Vernig, 2011).  

• Maskoten: Maskoten är oftast det yngsta syskonet som tenderar att ta bort fokus från 

familjens problem och ge en positiv känsla istället. De har mer förståelse för familjens 

problem än de äldre syskonen vill tro men har svårt att hantera konflikterna som 

uppstår i och med förälderns missbruk. De utvecklar ofta ett beteende som slätar över 

konflikterna för att kunna skapa en bättre stämning för stunden. Konflikträdslan följer 

med dem i vuxen ålder och de har även svårt att hantera personliga problem (Vernig, 

2011).  

• Syndabocken: Påminner om maskotens roll, då personer i denna roll har en tendens 

att förflytta fokus från kaoset som råder i familjen. Denna roll tillhör nästan alltid 

syskonet efter familjens hjälte. De hamnar ofta i problem, har svårigheter i skolan och 

bryter ofta mot lagen. De dras till mindre grupper av personer med liknande beteenden 

och löper stor risk att själva börja använda droger och alkohol. Syndabocken får ofta 

skulden för att ligga bakom de problem som finns inom familjen, och har av den 

anledningen lärt sig att de aldrig kan lyckas i sin familjs ögon. De känner ofta att deras 

liv är utom deras kontroll och att de inte kan påverka allt dåligt som händer dem. De 

har ofta aggressionsproblem vilket yttrar sig utåt. Detta beteendemönster leder till att de 

i vuxen ålder oftast har låg eller ingen utbildning alls, juridiska problem och ett eget 

missbruk (Vernig, 2011). 

Barn som växer upp med en alkoholberoende förälder antar en roll som egentligen är 

oanpassad i samhället. När familjedynamiken är spänd på grund av alkoholmissbruk, tenderar 



13 

 

ansvaret att skifta (t.ex. att barnen fungerar som omhändertagare för yngre syskon). Detta gör 

rollerna mer stela och problematiska (Vernig, 2011). Rollerna är adaptiva och anpassningsbara 

inom familjen, men blir destruktiva och icke-fungerande när familjen kommer i kontakt med 

omgivningen eller när barnet når vuxen ålder. Exempelvis har personer med rollen ’det 

förlorade barnet’ svårigheter med nära och intima relationer då de tenderar att stänga andra ute. 

Barnen i dessa roller har lärt sig att vissa beteenden är normala i deras familjesituation men kan 

vara oacceptabla för många andra.  Detta skapar en förvirring hos barnet som inte förstår vilken 

roll den skall anta vid ett givet tillfälle (Vernig, 2011). 

Familjens regler 

I relation till de presenterade rollerna, har det genom ett flertal studier även identifierats olika 

regler som finns i familjer med alkoholmissbruk, vilket presenteras i en översikt av Hall och 

Webster (2007).  

• Prata inte om familjens problem. De problem som existerar inom familjen skall stanna där. 

Det är oacceptabelt och förbjudet att prata om familjens problem med utomstående. 

Det är inte ovanligt att alkoholproblem inom en familj hålls hemligt för släktingar, 

vänner, kollegor och bekanta. Ofta är barn till missbrukande föräldrar tvingade att 

upprätthålla ett sken av att familjen är fullständigt normal, både hemma och utåt (Hall 

& Webster, 2007). 

• Det är inte lämpligt att uttrycka sina känslor öppet. Att uttrycka sina känslor öppet är ofta 

inte tillåtet i ett hem med missbruk. Exempelvis om ett barn skulle börja ifrågasätta 

föräldrars beteende och indikera att de påverkas blir deras känslor och upplevelser 

förbisedda och nedvärderade. Föräldrarna lyssnar inte på barnen och tar inte åt sig av 

deras känslor (Hall & Webster, 2007).  

• Begränsad kommunikation med utomstående. Barnen upplever ofta en begränsad möjlighet 

till kommunikation med utomstående, i syfte att kunna behålla familjens hemligheter. 

Föräldrarna isolerar helt enkelt barnen ifrån släkt och vänner, för att skydda familjens 

hemligheter så ser de till att barnen hålls hemma och inte spenderar för mycket tid hos 

utomstående (Hall & Webster, 2007).  

• Ingenting är någonsin bra nog, men man strävar ständigt efter ouppnåelig perfektion. Barnen 

lever i en extremvärld bestående av svart och vitt, samtidigt som de tror att det är de 

själva som skapat händelserna som sker, oavsett om det är bra eller dåliga saker. Händer 

det någonting dåligt så tror de att det är deras fel, senare blir denna tro en integrerad 
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syn på sig själva. Detta gör att de ständigt strävar efter att bli det perfekta barnet, och i 

vuxen ålder fortsätter de att sträva efter perfektion (Hall & Webster, 2007). 

• Du måste ständigt arbeta för andras fördelar och aldrig vara självisk. Ett barn som växer upp i 

ett alkoholiserat hem, har fått lära sig att deras egna behov och viljor inte är viktiga. Att 

tänka på sig själv och bry sig om sig själv är en självisk handling som ofta resulterar i 

bestraffning från föräldrarna (Hall & Webster, 2007).  

• Gör som jag säger, inte som jag gör. Många föräldrar med alkoholproblem, uppmanar sina 

barn att inte utveckla samma missbruk. Tyvärr så har det visat sig att modellinlärning 

från sina föräldrar är väldigt kraftfullt vilket gör att många barn tyvärr tar efter sina 

föräldrars beteende, inklusive inställning till alkohol (Hall & Webster, 2007). 

• Att leka är ingenting du gör. Vuxna barn till alkoholister har berättat att de har svårt att 

koppla av och släppa ansvaret. Deras självkänsla är grundad i deras produktivitet och 

prestation. Deras prestation är aldrig bra nog för att de skall känna sig nöjda och 

uppleva god självkänsla. De måste konstant bevisa sitt värde för utomstående och sig 

själva genom ständiga prestationer och handlingar. De har ofta en ständig känsla av att 

om de släpper sin gard så kommer någonting negativt att hända (Hall & Webster, 

2007). 

• Oavsett allt, undvik konflikter. I vissa familjer med alkoholmissbruk, skall konflikter 

undvikas till varje pris. Erfarenheter har lärt barnet att konflikter leder till oförutsägbar 

aggression och bestraffning från föräldrarna. Ifrån dessa händelser lär barnet sig att fly 

från konfliktsituationer. Detta leder till att barnet inte lär sig normal konflikthantering, 

situationen leder istället till att föräldern kanske tar sig någonting att dricka, vilket leder 

till skuld hos barnet för att den fick föräldern att dricka (Hall & Webster, 2007). 

Familjesituationen i familjer med missbruk lär barnen att inte lita på sig själv eller någon 

annan. De är upplärda att inte prata om känslor och inte känna efter överhuvudtaget, 

samtidigt som de får ta ansvar för den alkoholiserade föräldern och eventuella syskon. För 

att göra den redan komplexa situationen ännu mer komplicerad så är dessa regler inte alltid 

klara och distinkta utan kan vara föränderliga och variera från situation till situation (Hall & 

Webster, 2007).  

 
Psykisk hälsa hos barn till alkoholiserade föräldrar 

Barn till alkoholiserade föräldrar har en ökad genetisk risk för att själva utveckla alkoholism 

(Zucker & Wong, 2006). Alkoholmissbruk eller våld inom familjen gör även att barnet riskerar 

att utveckla en dålig självkänsla som följer med dem i vuxen ålder. Detta gäller för både för 
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män och kvinnor. Att växa upp i en familj där minst en av föräldrarna lider av ett 

alkoholmissbruk har ett starkt samband med utvecklandet av problembeteenden i vuxen ålder 

(Ritter, Stewart, Bennet, Coe, & Brown, 2002). Barn till alkoholiserade föräldrar visar sämre 

skolresultat, de har stora svårigheter med koncentration samt att behålla uppmärksamheten. 

Denna risk ökar i familjer där båda föräldrarna är alkoholiserade (Zucker & Wong, 2006). 

Zucker och Wong (2006), påpekade även att det för barn i alkoholiserade familjer finns en 

ökad risk för beteendemässiga och kognitiva brister t ex ADD, ADHD, brottslighet, lägre IQ, 

dåliga skolresultat, låg självkänsla etc. Vuxna barn till alkoholister har även svårighet med nära 

relationer, konflikthantering samt att bearbeta personliga problem (Vernig, 2011). 

 

Anknytningsmönster hos barn till alkoholiserade föräldrar  

Att alkoholmissbruk skapar en dysfunktionell familjesituation är bekräftat liksom att 

familjesituationen påverkar anknytningen mellan föräldrar och barn (Mothersead, Kivlighan, & 

Wynkoop, 1998). Familjedysfunktion bedöms utifrån en uppfattning av samspelet mellan 

familjeklimat, föräldrarnas omhändertagande, familjestrukturen samt närvaro av specifika 

faktorer t ex föräldrarnas genuina intresse för sina barn (Mothersead et al., 1998). Studier har 

visat att föräldrars alkoholmissbruk är direkt kopplat till familjeproblem (Mothersead et al., 

1998). Föräldrarnas alkoholmissbruk påverkar barnets anknytningsmönster negativt. Detta kan 

ge konsekvenser för barnet även i vuxen ålder och är relaterat till depression och 

utvecklingssvårigheter hos barnet (Mothersead et al., 1998). 

 

Coping hos barn till alkoholiserade föräldrar 

Barns konstruktiva coping-strategier tros dämpa effekterna av stressfulla upplevelser och 

därmed utveckla ett psykologiskt välmående (Smith et al., 2006). Barn till alkoholister har ett 

underskott på coping-färdigheter vilket leder till att de tenderar att uppvisa en rad negativa 

beteenden, som anpassningsproblem, impulsivitet samt svårigheter i att reglera sina känslor och 

beteende (Smith et al., 2006). 

 

Generellt sett har vissa typer av coping blivit associerade med positiva utvecklingsmässiga 

resultat för barn, medan andra coping-strategier istället är negativt associerade med positiv 

utveckling. Exempelvis gör aktiv-coping att barn kan anpassa sig bättre, medan undvikande 

coping tenderar att vara relaterat med anpassningssvårigheter och utanförskap. Undvikande 

coping är även kopplat till depression och ångest (Smith et al., 2006). Barn med bristande 

coping-förmågor löper risk att uppvisa utåtagerande beteenden, t ex raseriutbrott eftersom de 

har svårt att hantera stress och negativa känslor (Smith et al., 2006). Barn med bristande 
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coping-färdigheter har visat sig ha en större risk att utveckla depressiva symtom samt 

alkoholmissbruk (Klostermann et al., 2011).  

 

Människor med en bristande coping-förmåga har ofta visat sig använda alkohol som hjälpreda 

till anpassning t ex genom att öka sitt sociala samspel och mod i att upprätthålla konversationer 

samt känna sig bekväm i sällskap med andra (Klostermann et al., 2011) Personer som använder 

alkohol som ett redskap för social anpassning löper ökad risk för att utveckla ett 

alkoholmissbruk. Detta skapar i sin tur depression som ofta gör att de fortsätter att missbruka 

(Klostermann et al., 2011). 

 

Vuxna barn till alkoholister rapporterar fler symptom på depression än vuxna barn till icke-

alkoholister (Klostermann et al., 2011). Vuxna barn till alkoholister har även visat sig använda 

sig av mindre effektiva coping-strategier i jämförelse med vuxna barn till icke alkoholister. 

Vuxna barn till alkoholister använder sig även av mer undvikande-coping-beteenden 

exempelvis rökning och bruk av alkohol (Klostermann et al., 2011). 

  

Utvecklandet av eget missbruk  

Alkoholism är ärftligt. Att växa upp med en alkoholiserad förälder, femdubblar risken för 

alkoholism (Enoch & Goldman, 2001). Alkoholism hos biologiska föräldrar ökar även risken 

för deras biologiska barn som blivit bortadopterade. Allvarligare former av alkoholism anses 

vara mer ärftliga. Den genetiska ärftligheten för alkoholism är lika stor hos män och kvinnor 

(Enoch & Goldman, 2001). 

I en longitudinell studie av Schuckit (1994), mättes hur ungdomar påverkas av alkohol från ett 

upplevelsemässigt och fysiologiskt perspektiv. Söner till alkoholister uppvisade mindre respons 

på alkohol. Oavsett om alkoholism fanns i familjen visade sig personer som reagerar mindre på 

alkohol ha en fyrdubblad risk att utveckla ett alkoholmissbruk (Enoch & Goldman, 2001). 

Individer med en alkoholiserad pappa har i andra studier visat sig ha högre poäng på 

alkoholism-testet MAST (Enoch & Goldman, 2001). På ett MAST-test får individer besvara 

olika frågor som är relaterade till alkoholvanor, där de får poäng beroende på vilka svar som 

anges. Individer med en alkoholiserad pappa angav även att de konsumerat mer alkohol de 

senaste sex månaderna, att de dricker mer frekvent för att bli upprymda och berusade. Dessa 

personer är också mer oroliga över sitt drickande och känner större oro för att utveckla ett 

alkoholmissbruk än personer utan en alkoholiserad pappa (Ohannessian & Hessel, 2004). En 
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skillnad hittades även mellan könen, där männen fick generellt högre poäng på MAST än 

kvinnorna. Resultatet visade även att barnets sociala självsäkerhet spelade in i utvecklandet av 

alkoholberoende (Ohannessian & Hessel, 2004). Personer med en låg självsäkerhet löper större 

risk att utveckla alkoholmissbruk då de använder alkohol som en hjälpreda i sitt sociala 

umgänge, då de upplever att de får lättare att socialisera med hjälp av alkohol (Ohannessian & 

Hessel, 2004).  

Liknande resultat har även visats av Wong m.fl. (2006) då de har visat att barn till alkoholister 

har en mer omfattande alkoholkonsumtion. Det gäller även barn till nyktra alkoholister, vilka 

har större risk för tidig alkoholdebut och alkoholrelaterade beteenden (Wong et al., 2006). 

 

Den sociala inlärningen spelar även in i vem som utvecklar ett alkoholmissbruk. Studier har 

visat att ungdomar imiterar sina föräldrar, även i deras alkoholkonsumtions-mönster, i form av 

värderingar och normer vilket förs över från generation till generation (Sato, 2004).  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Hur ser familjesituationen ut för barn som växer upp i en alkoholiserad 

hemmiljö? Barn som växer upp i en familj där minst en av föräldrarna har ett alkoholmissbruk 

lever i en instabil, kaotisk och många gånger våldsam miljö där föräldrarna inte ger barnen den 

tillsyn och uppmärksamhet de behöver (Socialstyrelsen, 2009). Familjen är uppbyggd i fem 

roller, de består av möjliggöraren, familjens hjälte, det förlorade barnet, maskoten och 

syndabocken (Vernig, 2011). Rollerna är i familjen anpassningsbara och på ett motsägelsefullt 

sätt, fungerande i den dysfunktionella familjesituationen som de lever i (Vernig, 2011). 

 

I denna ansträngda miljö växer barnen upp i en vardag kontrollerad av diffusa men viktiga 

regler som innebär att det inte är lämpligt att visa sina känslor öppet, de skall till varje pris 

undvika konflikter och de får aldrig någonsin tala om familjens problem med någon 

utomstående. De får dessutom enbart ha begränsad kontakt med personer utanför familjen 

(Hall & Webster, 2007).  Barnen får ofta höra av sina föräldrar att de skall göra som föräldrarna 

säger, inte som de själva gör vilket är ett kommando som inte riktigt fungerar då det är visat att 

den sociala inlärningen är väldigt stark.  
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Då det är bevisat att den sociala inlärningen är väldigt stark och barn ärver sina föräldrars 

alkoholvanor (Hall & Webster, 2007). Detta kan antas ske genom modellinlärning enligt d.v.s. 

vi använder andra människor som modeller för vårt eget val av beteende (Hall & Webster, 

2007). 

 

För att försöka åtgärda den problematik som ett alkoholmissbruk skapar i en familj krävs det att 

problemet först och främst identifieras, att informationen kring problematiken blir ett ämne 

som diskuteras öppet i samhället. Ju mer information som är tillgänglig kring hur en 

familjesituation präglad av alkoholmissbruk är uppbyggd, desto lättare är det för omgivningen 

att identifiera en dysfunktionell familjesituation och på så vis ha möjlighet att åtgärda problemet 

innan det hinner pågå under en längre tid.  

 

Ett exempel skulle kunna vara släktingar, vänner, skola eller föreningar där barn eventuellt har 

någon hobby. Är bara informationen kring en alkoholiserad hemmiljö etablerad i samhället, så 

är chansen större att någon reagerar och på så vis kan en åtgärd införas.  

 

Information kring hur en dysfunktionell familjesituation är uppbyggd är även viktigt för de 

barn som vuxit upp med alkoholiserade föräldrar.  De kan känna igen situationen och på så vis 

identifiera sig själv i rollerna. På så sätt kan de få ökad insikt om sin egen situation och 

uppväxtförhållanden vilket kan underlätta för dem när det gäller att hantera eller förändra hur 

uppväxten påverkar dem.  

 

Steget därefter är att den problematik som det innebär att växa upp med alkoholiserade 

föräldrar blir förstådd.  Det skall vara en kunskap som når ut på en samhällsnivå, där förståelsen 

för hur barn negativt påverkas av att föräldrarna har ett alkoholmissbruk är en vetskap alla 

individer har.  Samhället skall förstå att problemet med alkoholiserade föräldrar skapar en ond 

cirkel, där alkoholproblemen i sin tur ofta föder alkoholproblem hos de barn som växer upp 

med problematiken. De första två stegen är viktiga för att möjligheten sedan skall finnas att 

kunna åtgärda denna problematik och på så vis kunna stoppa den onda cirkeln. 

 

I dagens samhälle har problematiken kring hur barn påverkas av föräldrars alkoholmissbruk 

vuxit och tagit en stor del i samhällsdebatten. Men endast för att diskussionen existerar, skall 

den inte sluta att belysas så länge problematiken kvarstår.  
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Hur påverkas barnens psykiska hälsa i form av coping-strategier och 

anknytningsmönster av föräldrarnas alkoholmissbruk? Familjesituationen hos en familj 

där minst en av föräldrarna har ett alkoholmissbruk är sammankopplat med dysfunktion. 

Familjesituationen är präglad av konflikter, antisocialt beteende och många gånger även 

depression hos föräldrarna. Detta är skadande för relationen mellan föräldrar och barn, vilket 

yttrar sig hos barnen som ofta får problem i anknytningsmönstret, samt psykisk ohälsa (Edwards 

et al., 2006). Dessa problem i anknytningsmönstret som barnen skapar följer med dem i vuxen 

ålder då de får problem med intima relationer (Mothersead et al., 1998).  

 

Barn till alkoholister påverkas även av genetisk ärftlighet då barn till alkoholister har en 

femdubblad risk att själva utveckla ett alkoholmissbruk (Enoch & Goldman, 2001).  

Den dysfunktionella familjesituationen och de indelade rollerna som är identifierade i en familj 

med ett alkoholmissbruk gör även att barnen lätt hamnar i ett socialt utanförskap, får dåliga 

skolresultat och hamnar i fel umgängeskretsar vilket gör att de blir utlämnad i en livssituation 

som många gånger utvecklas till ett alkoholmissbruk (Vernig, 2011). Den dysfunktionella 

familjesituationen skapar även här en ond cirkel (Figur 2). 

 

Det är viktigt att kunskap om hur den psykiska hälsan påverkas hos barn till föräldrar med 

alkoholmissbruk tas tillvara i samhället. Sådan kunskap gör att man i det långa loppet skall ha en 

möjlighet att ge stöd och hjälp till de utsatta barn som vuxit upp i en alkoholiserad hemmiljö. 

Genom att sprida information inom skola, omsorg och olika fritidsföreningar som 

idrottsklubbar, finns möjligheterna att andra vuxna människor i de drabbade barnens närhet 

kan känna igen problemet, reagera och på så vis ha en möjlighet att kunna hjälpa barnen. 

Eftersom problematiken med alkoholiserade föräldrar är så pass utbredd i samhället är det ett 

problem som är viktigt att lägga fokus på. Speciellt med kunskapen om hur illa de utsatta 

barnen drabbas av sina föräldrars alkoholmissbruk. Det är ett sätt att stoppa den onda cirkeln 

som alkoholmissbruket skapar.  

 

Metoddiskussion 

Om studien skulle välja att använda sig av samma sökord men studera annan litteratur, finns 

möjlighet att resultatet skulle se annorlunda ut. Det svåraste med studien var att begränsa sig i 

val av information. Att göra en mer snäv inriktning vid en liknande studie kan vara att föredra, 

exempelvis hade ett personligt val varit att inrikta sig mot tvillingstudier. Det som hade varit 

fördelaktigt att studera genom tvillingstudier är kombinationen av arv och miljö då det 
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kommer till utvecklandet av alkoholmissbruk. Via tvillingstudier kan man studera människor 

med samma arv men som vuxit upp i olika miljöer och på så vis se om arvet är starkare än 

miljön eller hur samspelet fungerar.   Eftersom uppsatsen är en litteraturstudie så är det valet av 

sökord, urvalet av artiklar och studiens omfattning som påverkar resultatet. Artiklarnas kvalitet 

är även en faktor som påverkar resultatet, i studien har enbart vetenskapliga artiklar granskats 

som grundar sig på noggrant genomförda studier. Artiklarnas kvalitet i studien anser jag vara av 

bra kvalitet, framförallt av det faktum att nästintill alla studier fick fram liknande resultat, vilket 

styrker föreliggande studies trovärdighet. Urvalet av artiklar var mycket brett, de har valts ut 

för syftet att besvara aktuella frågeställningar vilket resultat gjorde.  

 

 

 

Figur 2. I illustrationen framställs en cirkel över hur den sociala faktorn spelar in vid alkoholism 

i familjen och hur det kan påverka barnet till att utveckla ett eget missbruk. Illustrationen är 

skapad för att ge en överskådlig och sammanfattande bild över hur problematiken kan se ut och 

är inte hämtad ur någon vetenskaplig artikel.  
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