
Er du 
vokset op   
med 
alkohol- 
misbrug 
i familien?

– om nogle 

af de vanskeligheder der

kan være knyttet hertil



Mere almindeligt end man tror
Mange studerende henvender sig i Studenterrådgivnin-
gen med problemer som kan relateres til deres opvækst 
i en familie, hvor en eller begge forældre har haft et
alkoholmisbrug. Sundhedsstyrelsen vurderer at ca. hvert
femte barn i løbet af opvæksten møder misbrug inden 
for den nærmeste familie. Nogle af disse børn vil i deres
voksenliv få problemer. Disse problemer vil typisk være
følelsen af at være anderledes, tristhed, angst, lavt selv-
værd, problemer i nære relationer, f.eks. til venner og
kærester, studiemæssige problemer i form af koncentra-
tionsbesvær, studietvivl, udsættelse, skriveblokering og
besvær med at afslutte opgaver og misbrug. 

Denne folder er først og fremmest skrevet til de stude-
rende, der er opvokset i en familie med alkoholmisbrug. 
Den er et forsøg på at give lidt mere viden om hvad det
kan betyde for ens voksenliv at man har været barn i en
alkoholisk familie, og den vil nævne forskellige hjælpe-
muligheder. 
Familier med alkoholmisbrug er, som alle andre familier,
forskellige, og belastningen kan variere meget, og allige-
vel kan man se visse fælles træk. Alkohol skaber ofte 
kaos i den stabilitet og forudsigelighed, som burde være
til stede i alle familier. Hvis alkohol har haft en væsentlig
indflydelse i familien, kan det måske være hjælpsomt 
at læse om de typiske reaktionsmønstre, der ofte ses hos
voksne børn af misbrugere. 

Ofte udtrykker unge længslen efter at flytte hjemmefra, 
og de undres over at »nissen flyttede med«. Alt blev 
ikke anderledes, og de oplever problemer med at skabe
nye kontakter, mærker uro og har koncentrationsproble-
mer, de føler sig ofte trætte og triste og tænker tit at de 
er anderledes. Sådanne følelser er forståelige, når man 

tager i betragtning, at det er i sin egen familie man lærer
om sig selv og livet og hvordan relationerne til ens omgi-
velser kan være. 

Regler i familier med alkoholikere
Alle familier opererer med uskrevne regler, men en »mis-
brugsfamilie« har derudover regler der medfører en
alvorlig begrænsning af især børnenes udvikling. Man
kan tale om tre overordnede regler i alkoholiske hjem:

Du kan ikke stole på så meget. I alkoholiske
familier bliver løfter ofte glemt, aftaler og fester aflyst, 
og forældrenes humør er uforudsigeligt. Som et resultat 
af dette lærer børn af alkoholiske forældre at man ikke
kan regne med andre. Senere i livet betyder det at man
ofte har vanskeligt ved at tro på at andre mennesker vir-
kelig er interesserede i én og i at holde ord, og det kan
være svært at udvikle og fastholde nære relationer til
andre mennesker. 

Du må ikke tale om det. Børn af alkoholiske
forældre lærer i deres familie ikke at tale om det der 
ligger bag drikkeriet. Familien har brug for at benægte,
at der er et problem overhovedet og at drikkeriet er tæt
knyttet til nogle alvorlige problemer. Der er ofte knyttet et
uudtalt håb  til denne fortielse om, at hvis ingen nævner
drikkeriet, så vil det ikke ske igen. Det er praktisk taget
umuligt at tale med forældrene om det: når forældrene er
fulde er de ikke til at  få i tale, og når de er ædru ønsker
de ikke at tale om det. Børnene bliver mestre i at skjule
problemet for omverdenen, de snakker ikke med personer
uden for familien om problemet og undgår at tage kam-
merater med hjem. 

Du må ikke føle. I alkoholiske familier, hvor relati-
oner er uforudsigelige, lærer børn hurtigt at gemme og
undertrykke de følelser, der ofte følger med at være barn
i en sådan familie: angst, forvirring, usikkerhed, skuffelse,
sorg og vrede. 

Adfærd i familier med alkoholisme
Hvert familiemedlem i en alkoholisk familie lader til at fin-
de dets egen måde at inkorporere disse regler i deres
måde at leve på:

Nogle børn prøver at være helten; disse børn
prøver at forsikre sig om at familien ser »normal« ud i
andres øjne. De er ofte ansvarlige for familiens fysiske
behov, f.eks. madlavning og  rengøring.  De stræber efter
akademisk og professionel succes. De er flittige elever og
håber at forældrene vil se dem og være stolte over dem.
Omkostningerne ved denne »succes« er store. De vil ofte
være gode til at organisere og ordne, men vil have svært
ved at give slip, være svage og kunne tage imod hjælp.  

Andre børn tilpasser sig og udvikler en over-
dreven fleksibilitet. For at overleve det kaos der hersker
i familien og i relationerne lærer disse børn at 
tilpasse sig. De lærer aldrig at forvente eller planlægge
noget. De forsøger ofte bare at være usynlige, at holde
sig væk og gå ind på værelset. Som resultat heraf kom-
mer de let til at føle at de kommer gennem livet uden at
have kontrol over det. Udadtil ser de ud til at have det
godt, selv for deres søskende kan de se meget veltilpasse-
de ud. De vil som regel have svært ved at mærke egne
ønsker og behov, de føler let angst og tristhed, når de
står over for valgsituationer: skal jeg tilpasse mig eller
føle og følge mine egne ønsker? 

Nogle børn får rollen som mægleren. De lærer
at gå aktivt ind i konfliktsituationer i familien. De forven-
tes at påtage sig ansvar for den følelsesmæssige balance
i familien. De mægler i konflikter mellem familiemedlem-
merne, og får gerne rollen som den, den ene eller begge
forældre betror sig til. De udvikler en evne til at lytte til
andres behov, mens de samtidig er usikre på deres egne. 

Nogle børn bliver syndebukken i familien.
Disse børn identificeres som familiens »problem«. »Syn-
debukken« er det barn der udad - reagerer på familiesi-



tuationen. De kommer ofte ind i forskellige vanskelighe-
der, så som stof- og alkoholmisbrug eller spiseproblemer,
som måske kan forstås som deres måde at vise deres vre-
de over for familien på. Disse børn fungerer også som en
ventil for presset i familien. Familiens reaktioner på syn-
debukkens handlinger vil skaffe udløsning for det pres,
som alkoholismen konstant betyder for familien. 

Nogle af disse roller kan se mere effektive ud end
andre, nogle kan blandes sammen, men hver af dem har
sine tilbageslag, sine omkostninger og sin smerte. Under-
tiden kan samme person have flere roller samtidig. Set fra
ens eget perspektiv kan det være svært at forstå smerten
hos en bror eller søster, der ubevidst har valgt eller fået
tildelt  en anden rolle i familien. 

Hvordan kommer man videre?

At prøve at skubbe det ubehagelige i fortiden fra sig, at
prøve at glemme den uden at forstå, hvordan den har
haft indflydelse på ens liv, vil sædvanligvis ikke lykkes,
men snarere tværtimod skabe flere problemer. Den bedste
måde at komme videre på vil være at tage fat på og sæt-
te ord på fortiden, dens betydning og dens mening. Ofte
vil denne proces betyde at det bliver muligt at få et mere
realistisk syn på sig selv og sin opvækst, f.eks. at lære at
forstå at man ikke er skyld i eller ansvarlig for sine foræl-
dres misbrug. Et vigtigt led i processen kan være at tale
om det med søskende, samlever osv. Det at tale med
andre vil hjælpe med at ændre på familiereglen om at
man ikke må tale om det. 

Man kan også henvende sig til Studenterrådgivningen,
som måske kan hjælpe dig med nogle samtaler eller hen-
vise dig til andre relevante tilbud. Der findes organisatio-
ner, der tilbyder hjælp til pårørende eller venner til alko-
holikere, f.eks.: AA Anonyme alkoholikere, Al-Anon,
BBA Børn af anonyme alkoholikere, Blå Kors eller
Lænken; man kan finde den lokale afdeling i telefon-
bogen. Hjemmesider: www.alko-linjen.dk, hvor der er
links til samarbejdende organisationer. 

Du kan henvende dig i Studenterråd-
givningen enten personligt eller tele-
fonisk. Vore åbningstider kan du få 
oplyst på nedenstående adresser:

S T U D E N T E R R Å D G I V N I N G E N S
A D R E S S E R  O G  T E L E F O N N U M R E

København og omegn Telefon
Kompagnistræde 21, 2.,1208 København K  3312 1911

Handelshøjskolen, Julius Thomsens Plads 10,2. 

1925 Frederiksberg C 3534 3042

KUA, Njalsgade 80, 18.1.80, 

2300 København S 3532 9380

DTU, Anker Engelundsvej 1,101F,1. 

2800 Lyngby 7742 4375

RUC, Universitetsvej 1, bygn.03, 1,5

4000 Roskilde 4674 2219

Århus
Ryesgade 23,1., 8000 Århus C 8619 0488

Aalborg
Vesterbro 50,1., 9000 Aalborg C 9811 4688

Hjørring 
Skolevangen 45, 9800 Hjørring 9623 2447

Esbjerg
Kongensgade 77, 2.th., 6700 Esbjerg 7513 2533

Odense
Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M 6614 0440

DET ER EN GOD IDÉ  AT  BEST ILLE  T ID FØRST

Studenterrådgivningens Sekretariat

Kompagnistræde 21, 1., 1208 København K 3312 0480 
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