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Útdráttur 

 

Verkefni þetta fjallar um uppkomin börn alkóhólista sem hafa farið í gegnum Alanon-sporin. 

Alkóhólismi hrjáir margar fjölskyldur og snertir það alla fjölskyldumeðlimi. Börn alkóhólista 

eiga það til að tileinka sér ákveðin hlutverk til þess að lifa af í þeim aðstæðum sem þau eru í 

og þar með geta þau þróað sjúkdóm sem heitir meðvirkni. Rannsóknin fór þannig fram að það 

voru tekin 6 viðtöl við konur sem hafa farið í gegnum Alanon-sporin. 

Rannsóknarspurningarnar voru 

1. Hvernig hefur líf uppkominna barna alkóhólista verið?  

2. Hefur Alanon-kerfið hjálpað þeim til að líða betur? 

Leitast var eftir því að skyggnast inn í líf þeirra og sjá hvernig það var þegar þær voru börn 

og hvernig það var á fullorðinsárunum og svo hvernig það var eftir Alanon sporavinnuna. 

Helstu niðurstöður voru að mikil munur var á lífi þeirra fyrir Alanon og eftir.  
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Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Sigurlínu Davíðsdóttur fyrir uppbyggilega gagnrýni og 
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fjölskyldumeðlimum fyrir alla þá hjálp sem þau hafa veitt mér og mikinn stuðning í námi 

mínu. 
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Inngangur 

Sjúkdómurinn alkóhólismi er mjög algengur í nútímasamfélögum og fylgja honum ýmis 

vandamál. Heil fjölskylda getur fundið fyrir áhrifum sem mikilli drykkju fylgir. Börn sem 

alast upp í alkóhólísku umhverfi eru engin undantekning og geta þau orðið fyrir andlegum 

skaða eins og allir í fjölskyldunni. Til þess að geta lifað sem bestu lífi í þessum aðstæðum 

fara þau í sérstök hlutverk sem ég mun koma betur inn á síðar í ritgerðinni. Smám saman, 

þegar börnin verða fullorðin, verða þau meira meðvirk umhverfi sínu og getur það reynst 

þeim mjög erfitt að komast út úr þeim vítahring. Þegar alkóhólisti ákveður að hætta að drekka 

fer hann í meðferð og eftir meðferð býðst honum að stunda AA-fundi sem er 

sjálfshjálparkerfi. Aðstandendur alkóhólistans geta farið á Alanon-fundi sem eru með sama 

sniði og AA-fundir. Í Alanon getur fólk fengið hjálp frá öðrum meðlimum til að átta sig á 

meðvirkninni.  

Ég ákvað að gera eigindlega rannsókn á uppkomnum börnum alkóhólista sem hafa 

farið í gegnum Alanon-sporin. Ég fékk áhuga á þessu efni þar sem ég hafði farið á nokkra 

fundi í Alanon og hafði heyrt ýmsar sögur um það hvernig Alanon virkaði á fólk. Ég taldi að 

best væri að nálgast þetta efni með því að gera eigindlega rannsókn, þar sem ég gæti talað við 

fólk og fengið að heyra sögu þess. Ég tók viðtöl við 6 uppkomin börn alkóhólista sem hafa 

farið í gegnum Alanon-sporin. Áður en ég tók viðtölin aflaði ég mér heimilda um 

alkóhólisma, fjölskyldulíf með alkóhólista og svo kannaði ég hvernig Alanon-kerfið virkaði. 

Rannsóknarspurningarnar sem ég setti fram í byrjun þessa verkefnis voru: 

1. Hvernig hefur líf uppkominna barna alkóhólista verið?  

2. Hefur Alanon-kerfið hjálpað þeim til að líða betur? 

Þegar rannsóknarspurningarnar voru komnar fór heimildavinnan í gang og í henni fólst að 

lesa bækur og vafra um á veraldarvefnum. Eftir þessa vinnu fékk ég hugmyndir að hinum 

ýmsu spurningum sem ég ákvað að spyrja viðmælendur mína. Eftir heimildavinnuna fór ég 

að afla mér viðmælenda sem tókst misvel og eftir það tók ég viðtöl við þá sem vildu taka þátt 

í rannsókninni og gekk það mjög vel. Ég fékk innsýn inn í fjölskyldulíf þar sem 

sjúkdómurinn alkóhólismi er við lýði og var það mjög áhugavert.  

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta, og í þeim kafla ræði ég meðal annars um 

alkóhólisma, hlutverkin sem börn alkóhólista tileinka sér, meðvirkni og Alanon.  

Í rannsóknarfræðihlutanum kem ég inn á hvernig rannsóknin fór fram og hverjir tóku þátt í 

henni. Í 3. kafla eru niðurstöður raktar þar sem greint er frá því sem kom fram í viðtölunum.  
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1. Alkóhólismi 

 1.1. Hvað er alkóhólismi? 

Í áranna rás hafa verið settar fram ýmsar skilgreiningar á alkóhólisma og hafa fræðimenn ekki 

allir verið sammála í þeim efnum. Þróunin í skilgreiningum á hugtakinu hefur verið þessi: 

(Kinney, 2006). 

 

- Dr. William Silkworth (1940) sagði að alkóhólismi væri huglæg þráhyggja og líkamlegt 

ofnæmi. Einstaklingur sem getur ekki séð fyrir hvað gerist ef hann drekkur áfengi er 

alkóhólisti. 

 

- E.M. Jellinek (1946) sagði að alkóhólismi væri hvaða notkun áfengis sem væri, sem ylli 

skaða hjá einstaklingnum, þjóðfélaginu eða hvoru tveggja. 

 

- Árið 1950 setti Marty Mann fram þá skilgreiningu að alkóhólisti væri mjög veik manneskja, 

fórnarlamb lævíss, stigvaxandi sjúkdóms sem allt of oft yrði lífshættulegur. 

  

- Sama ár setti Alþjóðaheilbrigðisstofnunin fram þá skilgreiningu að alkóhólismi væri það 

þegar drykkja áfengis væri meiri en venja og hefð væri fyrir. 

 

- Mark Keller sagði árið 1960 að alkóhólismi væri ólæknandi sjúkdómur sem fælist í 

endurtekinni drykkju sem skaðar heilsu viðkomandi eða félagslega og fjárhagslega virkni 

hans. 

  

- Bandarísku geðlæknasamtökin (APA) settu árið 1968 fram þá skilgreiningu að alkóhólismi 

væri sjúkdómur í þeim tilfellum þegar einstaklingar nota áfengi í þeim mæli að það skaði 

líkamlega heilsu eða sálræna líðan þeirra eða valdi fjárhagslegum vanda þeirra. Einnig þegar 

viðkomandi einstaklingar verða að nota áfengi til að geta verið starfhæfir (Kinney, 2006). 

  

- Árið 1974 setti Heilbrigðisstofnun Sameinuðu þjóðanna fram eftirfarandi skilgreiningu á 

alkóhólisma:  

Fíkn í vímugjafa er sálrænt og iðulega líkamlegt ástand sem er afleiðing 

samvirkni lífveru og ávanabindandi efnis. Þetta er ástand sem einkennist af 

hegðun sem er ávallt áráttukennd neysla vímugjafa til þess að upplifa breytingu á 
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sálarástandi og til að forðast óþægilegar afleiðingar sem stafa af skorti á efninu. 

Einstaklingur getur verið háður fleiri en einum vímugjafa. Þeir einstaklingar sem 

eru haldnir krónískri fíkn eru mjög oft haldnir fíkn í mörg efni (Sölvína 

Konráðsdóttir, 2001). 

 

 Einnig kom frá stofnuninni sú skilgreining að alkóhólismi væri sjúkdómur og felur sú 

skilgreining í sér að alkóhólismi sé sálræn og líkamleg fíkn. Með sálrænni fíkn er átt við að 

einstaklingurinn framkallar fullnægju og sálræna þörf með neyslu áfengis og getur það ástand 

varað í stuttan eða langan tíma. Líkamleg fíkn felur það í sér að líkaminn aðlagast ástandinu 

sem áfengið hefur á líkamann (Sölvína Konráðsdóttir, 2001). 

 Eftir seinni heimsstyrjöldina urðu sjúkdómslíkanið og sálgreiningarlíkanið meira 

áberandi í umræðunni. Vegur sálgreiningarlíkansins hefur hins vegar dalað í seinni tíð og 

meira hefur verið stuðst við sjúkdómslíkanið og þá sérstaklega í sambandi við meðferð á fólki 

sem glímir við alkóhólisma (Erla Björk Sigurðardóttir, 2006).  

 

 1.2. Einkenni alkóhólisma 

Einkenni alkóhólisma eru margs konar og geta þau verið mismunandi eftir einstaklingum. 

Nokkur grundvallaratriði einkenna alkóhólista og geta þau verið á mismunandi stigum eftir 

einstaklingum. Alkóhólisti er sá sem: 

 - á erfitt með að stjórna því hversu mikið eða hversu lengi hann ætlar að drekka. 

 - þjáist af líkamlegri og andlegri vanlíðan þegar drykkju lýkur. 

 - glímir við félagsleg og/eða tilfinningaleg vandamál.  

 - getur ekki hætt að drekka þrátt fyrir að vandamálin hrannist upp vegna drykkju. 

 (Áfengis- og vímuefnavandinn, 2006). 

 

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eru einkenni alkóhólista 

meðal annars:  

 - Sterk löngun eða áráttukennd þörf fyrir efnið. 

- Stjórnleysi í neyslu áfengis. Neysla verður tíðari, meiri eða varir lengur en gert var 

ráð fyrir. 

- Líkamleg fráhvarfseinkenni þegar dregið er úr neyslu eða vímuefni notað til að 

draga úr fráhvarfseinkennum. 
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 - Aukið þol gagnvart vímuefninu. Aukið magn þarf til að ná sömu áhrifum og áður 

 fengust. 

- Sífellt meiri tími fer í að nálgast áfengi, neyta þess eða ná sér eftir neyslu og þá á 

kostnað frístunda eða annars sem veitir vellíðan. 

 - Neyslu er haldið áfram þrátt fyrir augljósan líkamlegan eða sálrænan skaða.  

 

Einstaklingur getur orðið alkóhólisti eftir eitt drykkjukvöld en aðrir þróa sjúkdóminn í 30 ár 

og verða alkóhólistar eftir þann tíma og er þetta mjög mismunandi eftir einstaklingum 

(Kinney, 2006). 

 

 1.3. Hversu algengur er alkóhólismi? 

Alkóhólismi er í öllum starfsstéttum samfélagsins og leitar fólk á öllum aldri sér hjálpar 

vegna drykkjuvandamála (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b). Einnig getur alkóhólismi verið 

mismunandi lengi að þróast. Hjá sumum getur áfengisdrykkjan orðið vandamál á efri árum en 

hjá öðrum fyrir tvítugt. Samkvæmt tölum frá Vogi munu þriðji hver karlmaður og tíunda hver 

kona leita sér hjálpar vegna áfengisdrykkju einhvern tímann á ævinni (Áfengis- og 

vímuefnavandinn, 2006).  

 Samkvæmt tölum frá Vogi hafa verið skráðar 51.468 komur á árunum 1977-2005 og 

eru allar innlagnir skráðar á kennitölu og því koma sumir oftar en einu sinni í meðferð. Í 

árslok 2005 höfðu um 5.081 kona og 13.012 karlar, eða um 18.093 einstaklingar, lagst inn á 

Vog vegna vímuefnavandamála. Margir þurfa að koma aftur í meðferð en aðrir þurfa 

eingöngu að fara einu sinni. Af 18.093 einstaklingum hafa 9.140 einstaklingar innritast einu 

sinni í meðferð, eða 50,5%, en 14.262 hafa verið 3 sinnum eða sjaldnar. Aðeins 525 núlifandi 

Íslendingar hafa farið 10 sinnum eða oftar á Vog (Ársrit SÁÁ, 2006).  

 Fræðimenn í Bandaríkjunum hafa áætlað að 18.1 miljón manna eigi í erfiðleikum í 

sambandi við áfengi. Áætlað er að fjórir fjölskyldumeðlimir komi að þeim sem eiga við 

vanda að stríða með drykkju sem þýðir að um 73.6 miljónir manna tengjast áfengisdrykkju og 

vandamálum sem henni fylgja á einhvern hátt.  

 Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 1972 sýndi að 1 af hverjum 10 (12%) 

einstaklingum sögðu að fjölskyldumeðlimur ætti við áfengisvandamál að stríða. Sex árum 

seinna voru niðurstöðurnar þær að 1 af hverjum 4 (24%) sögðu að fjölskyldumeðlimur ætti 

við áfengisvandamál að stríða. Árið 1983 var sama rannsókn gerð og þá hafði talan hækkað, 

þá áttu 1 af hverjum 3 einhvern nákominn sem var alkóhólisti og árið 1988 var talan komin 
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upp í 43% einstaklinga. Þessar rannsóknir sýna að alkóhólismi hefur færst í vöxt og snertir 

margar fjölskyldur (Kinney, 2006). 

 

2. Líf með alkóhólista 

 2.1. Fjölskyldulíf með alkóhólista á heimili 

Alkóhólismi hefur verið þekktur sem einstaklingssjúkdómur og hafa alkóhólistar fengið 

mikla athygli en þeir sem eru í kringum hann hafa oft gleymst í umræðunni. Smátt og smátt 

var þó farið að ræða um það að börn og fjölskylda alkóhólistans þjáðist líka (Brown, 1992).  

 Fjölskyldulífi er oft líkt við ákveðið kerfi sem verður að virka vel til þess að allir komi 

heilir út úr því. Oft er notast við líkingu eins og mannslíkamann, ef eitthvað gefur sig þá 

virkar líkaminn ekki sem skyldi. Öll kerfi eru búin til úr einingum sem eru tengdar saman á 

ákveðinn hátt og hafa sameiginlegan tilgang. Þegar talað er um einingu er átt við 

fjölskyldumeðlim eins og t.d. móður, föður og börn. Ekki passa þó öll fjölskyldumunstur inn í 

þessa mynd, því að það er orðið algengara að í fjölskyldu sé eingöngu annað foreldrið. Hver 

einstaklingur í fjölskyldunni gerir ráð fyrir ákveðinni hegðun af hálfu fjölskyldumeðlima til 

þess að það sé jafnvægi. Þegar einn af fjölskyldunni verður háður áfengi kemst óregla á 

kerfið og veldur það sálfræðilegum og líffræðilegum einkennum hjá öðrum í fjölskyldunni. 

Alkóhólistar eru oft og tíðum með litla sjálfsvirðingu og eiga erfitt með að eiga eðlilegt 

samband við maka eða börn, sem fá þá litla eða enga hvatningu til að öðlast meiri 

sjálfsvirðingu. Smám saman smitar þetta út frá sér og á endanum hafa allir litla sjálfsvirðingu 

(Wegscheider-Cruse, 1989). 

 Í fjölskyldum þar sem alkóhólisti býr virðist alkóhólistinn vera allsráðandi í 

heimilishaldinu. Alkóhólistinn er háður því að fá tilfinningalegan, félagslegan og 

fjárhagslegan stuðning frá öðrum og reynir þar af leiðandi allt til að fá þann stuðning sem 

hann þarf. Sá sem er allsráðandi á heimilinu býr til reglurnar og hannar kerfið eins og hann 

vill hafa það. Í þannig fjölskyldum er aðalvandamálið að sá sem er með völdin er yfirleitt 

veikasti einstaklingurinn í fjölskyldunni. Fjölskyldan speglar sig í alkóhólistanum og smám 

saman sýnir hún sálfræðileg einkenni af sjúkdómi hans (Wegscheider-Cruse, 1989). 

Fjölskyldan eyðir mikilli orku í að reyna að halda jafnvæ gi í fjölskyldulífinu. Hegðun allra í 

fjölskyldunni verður þannig að þeir reyna að gera allt til þess að koma í veg fyrir að eitthvað 

raski ró þess sem drekkur (Kinney, 2006). 



7 
 

 Þegar alkóhólistinn hættir að drekka hverfa vandamálin ekki þótt fjölskyldumeðlimir 

hafi óskað þess að alkóhólistinn hætti að drekka. Þegar alkóhólistinn hættir fylgir því oft og 

tíðum álag og stress því að allir reyna að halda jafnvægi og reyna því að koma 

alkóhólistanum í sama hlutverk. Það nægir því ekki að hjálpa eingöngu alkóhólistanum 

heldur þarf öll fjölskyldan að fá hjálp til þess að alkóhólistinn haldist edrú (Wegscheider-

Cruse, 1989). 

 Árið 2000 gerði Gallup í Bandaríkjunum rannsókn á vandamálum fjölskyldna og varð 

niðurstaðan sú að 35% sögðu að áfengi hefði valdið vandamálum í þeirra fjölskyldum. Þessar 

tölur sýna að alkóhólismi hefur áhrif á alla fjölskylduna (Kinney, 2006). Þar sem alkóhólismi 

er fjölskyldusjúkdómur er hann bæði persónulegur og kerfislegur, hann snertir hvern 

fjölskyldumeðlim sem einstakling og sem hluta af fjölskyldukerfinu. Það getur verið mjög 

erfitt að lifa í fjölskyldu þar sem einhver drekkur og finnst heimilsfólkinu oft að það þurfi að 

leyna vandamálunum fyrir utanaðkomandi aðilum (Wegscheider-Cruse, 1989). Einnig reynir 

fjölskyldan að einangra alkóhólistann eingöngu til þess að halda jafnvægi hjá þeim sem ekki 

drekka. Fjölskyldan getur ósjálfrátt hegðað sér á þann veg að hún leyfir drykkjunni í raun að 

halda áfram. Hún verndar alkóhólistann og býr til afsakanir til þess eins að enginn komist að 

vandanum (Kinney, 2006). Þetta snertir hvern fjölskyldumeðlim og mun ég í næsta kafla 

koma inn á þau hlutverk sem börn alkóhólista tileinka sér.  

 

 2.2. Einkenni barna alkóhólista 

Fræðimenn hafa komist að því að alkóhólismi er fjölskyldusjúkdómur og snertir fullo rðna 

jafnt sem börn. Því veikari sem alkóhólistinn er því skaðlegri áhrif hefur sjúkdómur hans á 

aðra í fjölskyldunni. Börn alkóhólista hafa mikið verið rannsökuð því að þau alast yfirleitt 

upp í sjúku umhverfi (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b). Í fjölskyldum þar sem alkóhólismi 

ræður ríkjum er börnum meinað að þroska með sér eðlilega tjáningu, tilfinningar og traust. 

Það eru þrjú grundvallaratriði sem börn alkóhólista læra mjög snemma á lífsleiðinni. Í fyrsta 

lagi læra þau að þau eiga aldrei að tala um það sem gerist inni á heimilinu. Á það bæði við 

um aðra sem standa utan við heimilið og eins við þann sem drekkur. Í öðru lagi búa börnin 

við tvöfaldan veruleika, þann veruleika sem alkóhólistinn býr þeim og raunveruleikann eins 

og hann er. Það er alkóhólistinn sem hefur valdið og því verða allir að lifa í veruleika hans og 

láta smám saman af sínum eigin veruleika. Börnin læra það í þriðja lagi að allar fyrirætlanir 

geta breyst fyrirvaralaust og því læra þau að treysta engu af því sem við þau er sagt og þeim 

er lofað. Alkóhólistinn gleymir yfirleitt því sem sagt er við hann þegar hann er í vímu jafnvel 



8 
 

þótt hann hafi lofað einhverju. Miklar líkur eru á að daginn eftir fyllerí muni hann ekkert 

hvað sagt var og hverju var lofað. Börnin geta heldur ekki treyst því að foreldrarnir verði í 

lagi á mikilvægum dögum eins og afmælum eða útskriftum (Árni Þór Hilmarsson, 1993).  

Mesta hættan við það að alast upp hjá alkóhólista er að annað fólk fer að koma fram 

við barnið á ákveðinn hátt. Við það fara börnin að leika ákveðið hlutverk fyrir aðra. Börn 

alkóhólista þurfa að heyra það reglulega að þótt þau alist upp við alkóhólisma sé hægt að 

hjálpa þeim út úr þannig aðstæðum og þau séu ekki dæmd til eilífrar óhamingju og 

tilfinningalegs óöryggis. Þegar þau verða eldri geti þau le itað sér hjálpar og komist út úr þeim 

vítahring sem uppeldið hefur komið þeim í. Skaðinn hjá barninu minnkar eftir því hversu 

gömul börn eru þegar foreldri missir tökin á áfengisdrykkjunni, því eldra sem barnið er því 

minni skaði. Ef foreldri fer í meðferð fyrir skólaaldur þá hefur barnið ekki orðið fyrir 

verulegum skaða. Félagsleg staða foreldranna skiptir miklu máli í sambandi við það hvernig 

börnin koma út úr uppeldinu. Ef foreldrar eru illa stæðir félagslega og eru ómenntaðir eru 

miklar líkur á að börnin fari í sama farið og foreldrarnir, það er að þau ánetjist áfengi eða 

öðrum vímuefnum (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b). Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn 

alkóhólista geta sjálf orðið alkóhólistar. Í einni rannsókn kom fram að 52% þeirra sem voru 

alkóhólistar voru uppkomin börn alkóhólista (Wegscheider-Cruse, 1989). Einnig kom í ljós, í 

rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Leifs Hafsteinssonar (2001), á vímuefnaneyslu 

ungmenna í Reykjavík, að drykkjumynstur foreldra og vina voru nátengd drykkjumynstri 

unglingsins. 

 Börn alkóhólista eiga yfirleitt erfitt með að skipuleggja sig fram í tímann því að oft og 

tíðum eyðileggur drykkja foreldranna áform þeirra. Vegna þessara aðstæðna eiga börnin erfitt 

með að taka ákvarðanir og treysta eigin dómgreind. Þau eiga einnig erfitt með að treysta 

öðrum. Börnunum þykir hins vegar jafnvænt um foreldra sína og foreldrunum þykir um þau, 

því miður vill það oft gleymast í umræðunni um börn alkóhólista (Sölvína Konráðsdóttir, 

2001b). 

 

 2.3. Hlutverk sem börn alkóhólista tileinka sér 

Í fjölskyldum þar sem fjölskyldumeðlimir drekka tileinka börn sér gjarnan hlutverk. Þau 

tileinka sér þau hlutverk til að aðlagast aðstæðum sem þau búa við. Eins og fram hefur komið 

hér að framan þá gera þau það til þess að halda friðinn í fjölskyldunni. Notaðir hafa verið 

hinir ýmsu flokkar í þessu sambandi og koma þeir frá Claudiu Black og Susan Wegscheider-

Cruse. Hlutverkin eru mjög svipuð og því mun ég skeyta sumum flokkum frá þessum 
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fræðimönnum saman. Flokkarnir eru áreiðanlega barnið/hetjan, kamelljónið, friðarboðinn, 

blóraböggullinn, týnda barnið og trúðurinn (Árni Þór Hilmarsson, 1993). 

 

Áreiðanlega barnið/hetjan 

Áreiðanlega barnið er yfirleitt frumburðurinn og oft er það einbirni. Eins og nafnið gefur til 

kynna axlar barnið oft og tíðum ábyrgð sem foreldrarnir hafa vanrækt og eru þessi börn oft 

talin mjög dugleg (Árni Þór Hilmarsson, 1993). Börnin verða ofurmeðvituð um hvað er að 

gerast kringum þau og reyna öllum stundum að láta öllum líða vel. Þar sem alkóhólismi er 

framsækinn sjúkdómur finnur hetjan oft fyrir því ef foreldrarnir gera mistök og finnst allt 

ófullkomið (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b). Áreiðanlega barnið vaknar snemma, oft til þess 

að vekja alla á heimilinu. Einnig sér það oft til þess að aðrir fái að borða og lærir það oft að 

elda mjög snemma á lífsleiðinni, sér jafnvel um heimilishaldið. Þessi börn eru mjög 

skipulögð og gengur þeim yfirleitt mjög vel í skóla. Áreiðanlega barnið er hjálpsamt og 

kurteist og er með ofvaxna ábyrgðartilfinningu. Það tekur því að sér stjórn á öllu þrátt fyrir 

óstöðugleikann sem er á heimilinu. Það fer í hlutverk sem foreldrarnir eiga í raun að glíma 

við. Hjá börnum sem hafa tileinkað sér þetta hlutverk hefur það smám saman síast inn að það 

sé mikilvægt að standa sig vel og að tilfinningar skipti ekki máli. Persónuleiki þessara barna 

mótast því af hetjunni sem stendur sig vel út á við. Barnið heldur að ef því gengur vel í því 

sem það tekur sér fyrir hendur þá hljóti allt að vera í lagi á heimilinu. Þetta hlutverk er frekar 

einmanalegt og getur álagið orðið allt of mikið. Þegar kemur að því að leita sér hjálpar getur 

þessum einstaklingi fundist það mjög erfitt (Árni Þór Hilmarsson, 1993, Wegscheider-Cruse, 

1989). Áreiðanlega barnið er yfirleitt mjög vinsælt og margir líta upp til þess en hins vegar 

getur það orðið mjög einmana (Wegscheider-Cruse, 1989). 

 

Kamelljónið 

Börn sem tilheyra þessum flokki ganga miklu lengra í aðlögun að aðstæðum sínum en önnur 

börn alkóhólista. Á yfirborðinu verður barnið eins og kamelljón en undir niðri slekkur það á 

tilfinningum. Þegar eitthvað alvarlegt gerist hjá þessum börnum slökkva þau á tilfinningum 

sínum, en ef það sama kæmi fyrir önnur börn kæmust þau í uppnám. Ef alkóhólistinn, 

móðirin t.d., dettur og eyðileggur eitthvað heldur barnið áfram fyrri iðju hvað sem á dynur í 

kringum það. Fólk heldur að það sem gerist heima fyrir hafi því engin áhrif á barnið og gerir 

því ekkert í málunum. Barnið lærir smám saman að það getur ekkert gert til þess að bæta 
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ástandið heima fyrir. Börn sem tilheyra þessum flokki eru lítið áberandi, eru feimin og það er 

eins og þau fljóti í gegnum æskuárin (Árni Þór Hilmarsson, 1993).  

 

Friðarboðinn 

Þau börn sem tilheyra flokki friðarboða reyna að laga allt sem fer úrskeiðis. Þessi börn reyna 

að láta öllum líða vel og eru mjög góð að finna út hverjir það eru sem þurfa að fá huggun. 

Þegar systkini eru að rífast þá er það friðarboðinn sem stendur upp og stoppar rifrildið og sá 

sem verður undir í rifrildinu fær huggun og styrk. Þegar barnið þroskast lendir það oft í því 

hlutverki að hlusta á raunir foreldra sinna. Þessi börn eru mjög dugleg að finna út hverjum 

líður illa og eru öll af vilja gerð að hlusta á aðra en þegar kemur að  þeirra eigin tilfinningum 

þá lokast alveg á þær. Aðalvandamálið er að þau fá ekki tækifæri til að vera börn því að þau 

eru stoð og stytta fyrir alla í fjölskyldunni (Árni Þór Hilmarsson, 1993).  

 

Blóraböggullinn 

Blóraböggullinn er barnið sem lærir snemma að það fær enga athygli eða umbun frá 

fjölskyldunni. Það lærir að ef það gerir eitthvað jákvætt fær það enga umbun en ef það gerir 

ekki neitt eða eitthvað neikvætt fær það athygli. Þetta barn er oft og tíðum til vandræða í 

skólum vegna þess sem það tekur sér fyrir hendur (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b). Ef móðirin 

og faðirinn eru t.d. í startholunum að fara að rífast ákveður barnið að gera eitthvað af sér áður 

en til rifrildisins kemur og yfirleitt er það eitthvað neikvætt. Barnið hugsar: Ef ég geri 

eitthvað af mér áður en þau fara að rífast þá gleyma þau að rífast (Árni Þór Hilmarsson, 

1993). Barn sem er blóraböggull er mjög reiður einstaklingur og er með mikla 

sjálfseyðingarhvöt. Þessi börn dragast oft að öðrum blóraböggulsbörnum og enda oft í óreglu. 

Smám saman fara þau að líta á félagana sem fjölskylduna því að þau þola ekki sína eigin 

fjölskyldu (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b, Árni Þór Hilmarsson, 1993 og Wegscheider-Cruse, 

1989). 

 

Týnda barnið  

Börn sem falla undir þennan flokk sjá strax að fjölskylda þeirra uppfyllir ekki þarfir þeirra og 

draga þau sig því í hlé. Þessi börn eru ekki fyrir neinum, valda engum óróa, eru þögul, einræn 

og fjarlæg. Það er ómeðvituð ákvörðun hjá barninu að létta á fjölskyldunni og vera ekki fyrir 

(Árni Þór Hilmarsson, 1993). Barnið hefur lært að tengjast ekki fjölskyldumeðlimum 

tilfinningaböndum. Barn í þessum flokki er barn sem enginn tekur eftir og það er ró legur 
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einstaklingur. Barnið fær hvorki jákvæða né neikvæða athygli og því finnst öruggast að vera 

eitt með sjálfu sér. Hlutverk barnsins er að láta alkóhólistann halda að hann hafi ekki valdið 

neinum skaða (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b). 

 Þar sem týnda barnið er oft mjög einmana fer það að ímynda sér að það sé statt 

einhvers staðar annars staðar, er sem sagt í draumaheimi. Það á það einnig til að sökkva sér í 

bækur og sjónvarp. Með því að horfa mikið á sjónvarp getur barnið verið hluti af ævintýrum 

og tekið þátt í gleði og sorgum söguhetjanna. Þessi börn eiga það til að verða of feit því að 

þau sækjast í að láta sér líða vel, þau hafa alltaf eitthvað gott að borða á meðan þau lesa eða 

horfa á sjónvarp (Árni Þór Hilmarsson, 1993, Wegscheider-Cruse, 1989). Þegar barnið er 

ungt að árum á það til að eignast ímyndaðan vin því að það er mun auðveldara að hafa þannig 

vin en að eiga raunverulega vini. Þegar barnið eldist er algengt að það taki ástfóstri við dýr. 

Þegar barnið byrjar í skóla eignast það yfirleitt einn vin vegna þess að því þykir erfitt að vera 

með mörgum í einu. Aðalvandamálið hjá týnda barninu í sambandi við fjölskylduna er að það 

veit í raun ekki hvaða hlutverki það gegnir í fjölskyldunni því að það hefur verið svo upptekið 

af að vera í draumaheimi (Wegscheider-Cruse, 1989). 

 

Trúðurinn  

Yfirleitt er það yngsta barnið sem fer í þetta hlutverk. Þar sem barnið er yngst fær það oft 

mikla  athygli frá eldri systkinunum. Það lærir smátt og smátt að það getur snúið þessari 

athygli sér til framdráttar með því að vera fyndið. Barnið þróar aðferð til að stjórna og felst 

aðferðin í að koma öllum til að hlæja. Með því að reyna að koma öllum til að hlæja fer barnið 

að fórna persónuleika sínum. Það reynir að draga athygli fjölskyldunnar frá vandamálunum á 

heimilinu með því að koma öllum til að hlæja. Börnum í trúðsgervinu finnst erfitt að sýna 

fólki hver þau í raun og veru eru (Árni Þór Hilmarsson, 1993, Wegscheider-Cruse, 1989). 

Enginn tekur trúðinn alvarlega og  fólk heldur að það þýði ekki að tala um alvarlega hlut i við 

hann. Trúðurinn er yfirleitt skemmtilegur og hefur mikla útgeislun og hann er vinsæll. Í skóla 

kemst hann upp með margt þar sem kennaranum þykir hann skemmtilegur og uppátæki hans 

eru yfirleitt saklaus (Sölvína Konráðsdóttir, 2001b).  

 

 2.4. Hver eru einkenni uppkominna barna alkóhólista? 

Wegscheider-Cruse (1989) setti fram skilgreiningu á því hvað það er að vera uppkomið barn 

alkóhólista. Það er barn sem er að verða fullorðið og getur tekið ábyrgð á lífi sínu en í 

grunninn er oft um að ræða mjög tilfinningalega brotinn einstakling. Uppkomin börn 
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alkóhólista eru oftast eðlileg líkamlega séð en þau eru oft tilfinningalega óþroskuð, sem ræðst 

af því að foreldrarnir voru ekki færir um að stuðla að tilfinningaþroska þeirra í uppeldinu.  

 Það er mjög áberandi með uppkomin börn alkóhólista að þau eiga það til að vera mjög 

öfgafull varðandi sýn sína á lífið og tilveruna og þau hafa misst sambandið við sínar eigin 

tilfinningar, þegar þau segja t.d. frá einhverju slæmu sem hefur gerst eru þau kannski 

brosandi á meðan. Börnin fara að taka stjórnina á heimilinu í sínar hendur, þau átta sig á því 

að þau geta ekki stjórnað drykkju foreldra sinna en þau geta dregið úr áhrifum drykkjunnar á 

heimilið. Þegar börnin verða fullorðin þroska þau ósjálfrátt með sér þann hæfileika að vera 

alltaf á varðbergi og þau skynja hvenær þau þurfa að grípa inn í aðstæður. Smám saman fer 

þeim að finnast að þau þurfi að hafa alla stjórn á umhverfi sínu til að finna ekki fyrir óöryggi. 

Fullkomnunarárátta er annað einkenni hjá uppkomnum börnum alkóhólista, þau verða 

óánægð ef hlutirnir eru ekki eins og þeim finnst að þeir eigi að vera. Þau grípa því oft inn í 

aðstæður þar sem þau eiga mjög erfitt með að treysta því að aðrir geri hlutina rétt. Þessi 

stjórnunarþörf hjá uppkomnum börnum alkóhólista gerir það að verkum að þau eiga erfitt 

með að treysta og taka gagnrýni, uppbyggjandi jafnt sem niðurrífandi. Uppkomin börn 

alkóhólista sækjast eftir því að hlúa að öðrum sem eiga bágt, þar sem þau hugsa um og hugga 

aðra gleyma þau oft og tíðum eigin vandamálum. Þess vegna giftast þau yfirleitt alkóhólistum 

því að þau sækjast í það umhverfi sem þau hafa búið í alla ævi. Þeim finnst líka að það þurfi 

einhver að hugsa um alkóhólistann (Árni Þór Hilmarsson, 1993). 

 Það er mismunandi hvernig uppkomin börn akóhólista haga sér og fer það að 

einhverju leyti eftir því hvaða hlutverki þau gegndu þegar þau voru börn. Áreiðanlega barnið 

heldur áfram að vera stjórnsamt, það þarf að hafa allt í röð og reglu, má ekki skulda neitt og 

hefur glatað hæfileikanum til að skemmta sér. Kamelljónið mun eiga í erfiðleikum með að 

komast í samband við tilfinningar sínar aftur þegar það verður fullorðið. Trúðurinn getur 

þurft að stríða við mikið þunglyndi en yfirleitt fer það fram hjá öllum, því að þótt 

einstaklingurinn sé orðinn fullorðinn hegðar hann sér enn þá eins og trúður (Árni Þór 

Hilmarsson, 1993). 

Fræðimaðurinn Janet Woititz bjó til lista yfir 13 einkenni á uppkomnum börnum 

alkóhólista. 

Uppkomin börn alkóhólista: 

1. giska á hvað sé eðlileg hegðun. 

2. eiga erfitt með ljúka þeim verkefnum sem þau byrja á. 

3. segja ósatt við kringumstæður þar sem jafnauðvelt væri að segja satt. 
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4. eru óvægin í sjálfsáfellingardómum. 

5. eiga erfitt með að finna til kátínu. 

6. taka sjálf sig mjög alvarlega. 

7. eiga erfitt með að rækta náin sambönd. 

8. bregðast ókvæða við því að hafa ekki stjórn á kringumstæðum. 

9. leita stöðugt eftir því að öðrum finnist eitthvað til þeirra koma. 

10. finnst venjulega að þau séu öðruvísi en annað fólk. 

11. hafa ýmist mjög mikla ábyrgðartilfinningu eða eru mjög kærulaus. 

12. eru mjög trygglynd, jafnvel gagnvart þeim sem eiga ekki tryggð þeirra skilið.  

13. eru fljótfær.  

(Árni Þór Hilmarsson, 1993 og Perrin, 1991).  

Þrátt fyrir þennan ramma verður fólk að passa sig á að alhæfa ekki á þann veg að öll 

uppkomin börn alkóhólista séu með öll þessi einkenni. Fólk sem alist hefur upp við ákveðnar 

aðstæður getur borið sig saman við þennan lista og séð hvað það þarf að gera til þess að bæta 

hegðun sína (Kinney, 2006).  

 Uppkomin börn alkóhólista glíma oft við streitueinkenni einhvern tímann á 

lífsleiðinni og þurfa því oft að leita sér hjálpar vegna þess. Þau eiga það einnig til að vera 

sífellt á varðbergi gagnvart öðru fólki, þau finna oft til skammar og einnig, eins og áður var 

minnst á, geta þau verið stjórnsöm. Allt þetta er vegna þess að þau fundu fyrir þessum 

tilfinningum í barnæsku og það hefur ekki rjátlast af þeim þegar þau komust á legg (Brown, 

1992). 

 Það er mjög algengt að uppkomin börn alkóhólista þurfi að glíma við sjúkdóm sem 

kallast meðvirkni. Í næsta kafla ætla ég að skilgreina meðvirkni (Wegscheider-Cruse, 1989 

og Beattie, 2006). 

 

3. Meðvirkni 

 3.1. Hvað er meðvirkni? 

Orðið meðvirkni kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1979 og síðan hafa verið settar fram 

margar útskýringar á því hvað orðið þýðir. Meginhugsunin er sú að meðvirklar eru 

einstaklingar sem hafa lifað með alkóhólista og vegna náinna tengsla við hann hefur líf þeirra 

orðið óviðráðanlegt. En bent skal á að meðvirklar geta einnig komið frá heimilum þar sem 
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enginn alkóhólisti er. Einn af frömuðunum í að skilgreina orðið meðvirkni heitir Eamie 

Larsson og skilgreindi hann orðið á þennan veg:  

Lærð hegðun eða persónuleikatruflun sem felur það í sér að bregðast sjálfum sér, 

gefast upp sem leiðir af sér minnkaða getu til að hafa frumkvæði að eða vera 

þátttakandi í kærleiksríkum samböndum (Beattie, 2006). 

 

Flestallar skilgreiningar sem komið hafa fram á meðvirkni eru réttar því að sumar lýsa 

orsökunum, sumar áhrifunum, aðrar einkennunum og enn aðrar sársaukanum. Skilgreining á 

meðvirkni er ekki skýr því að verið er að lýsa óljósri hegðun sem telst vera á gráu svæði. 

Fræðimaðurinn Melody Beattie setti fram skilgreiningu í einni setningu: ,,Meðvirkur 

einstaklingur er sá sem hefur látið hegðun annarrar manneskju hafa áhrif á sig og er jafnframt 

heltekinn af því að stjórna hegðun hennar.“ Allir þeir sem einhvern tímann hafa umgengist 

alkóhólista geta fundið fyrir meðvirkni, bræður, systur, mæður, feður, ömmur og afar 

(Beattie, 2006). 

 

 3.2. Einkenni meðvirkni 

Þeir einstaklingar sem eru greindir meðvirkir eru með öll eða einhver þeirra einkenna sem að 

ofan eru talin. Öll einkenni meðvirkni eru talin vera lærð hegðun. Uppkomin börn alkóhólista 

hafa lært þessa hegðun í barnæsku og tekið hana með sér út í lífið. Meðvirklar finna oft fyrir 

mikilli umönnunarþörf, eru með lágt sjálfsmat, eru tilfinningalega bældir, haldnir þráhyggju, 

eru stjórnsamir, afneita eigin líðan, eiga erfitt með tjáskipti, skortir sjálfstraust, eru oft reiðir, 

eiga við kynlífsvandamál að stríða og verða oft öðrum háðir (Beattie, 2006). Hægt er að leita 

sér hjálpar og ein leið sem margir fara er Alanon. Í næsta kafla mun ég ræða hvað Alanon er 

og hvað fer þar fram.  

 

4. Alanon 

 4.1. Hvað er Alanon? 

Alanon-aðferðin er byggð á tólf reynslusporum AA-samtakanna. Alanon-fundir eru 

sjálfshjálparfundir og kemur fólk saman til þess að tala um það sem það hefur lent í og leita 

sér aðstoðar hjá öðrum sem hafa verið lengur í starfinu og hafa unnið í sínum málum (Perrin, 

1991). Alanon-meðlimir eru til þess að styðja aðra í gegnum sporin, leiðbeina þeim í gegnum 

þau og hjálpa fólki að koma auga á hvaða hegðun er ekki rétt. Þeir sem hafa farið í gegnum 
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sporin eiga ekki að stjórna fólki heldur eingöngu að leiðbeina því á rétta braut. Þegar drukkið 

er á heimilum er drykkjan álitin aðalvandamálið en þegar drykkjunni lýkur kemur oft 

meðvirknin í ljós (Í sjálfheldu með alkóhólista, 1990). Alanon hefur gefið út einblöðung með 

20 atriðum sem fólk getur lesið og séð út frá því hvort það þurfi að leita sér hjálpar. Á 

listanum eru helstu einkenni þeirra sem eru meðvirkir.  

 

Atriðin eru : 

1. Sækist þú stöðugt eftir hrósi eða viðurkenningu? 

2. Efast þú um eigið ágæti? 

3. Óttast þú gagnrýni? 

4. Þekkir þú takmörk þín? 

5. Hefur stjórnlaus hegðun þín valdið þér erfiðleikum? 

6. Finnst þér þú þurfa að vera fullkominn? 

7. Líður þér illa þegar allt gengur snurðulaust eða ertu sífellt að búast við 

vandamálum? 

8. Finnst þér þú lifna við undir álagi? 

9. Finnst þér þú enn þá bera byrgð á öðrum eins og þér fannst þú bera ábyrgð á þeim í 

lífi þínu sem ekki gat stjórnað drykkju sinni? 

10. Átt þú auðveldara með að bera umhyggju fyrir öðrum en fyrir sjálfum þér? 

11. Einangrar þú þig frá öðrum?  

12. Verður þér órótt í viðurvist ráðamanna og reiðs fólks?  

13. Finnst þér einstaklingar og þjóðfélagið yfirleitt níðast á þér?  

14. Átt þú erfitt með að vera í nánu sambandi?  

15. Ruglar þú saman vorkunnsemi og ást eins og raun var á í sambandi þínu við þann 

sem drakk?  

16. Laðast þú að fólki sem er oft stjórnlaust?  

17. Heldur þú dauðahaldi í sambönd af því að þú hræðist einveru?  

18. Vantreystir þú oft eigin tilfinningum og þeim tilfinningum sem aðrir láta í ljósi?  

19. Átt þú erfitt með að tjá tilfinningar þínar?  

20. Heldur þú að drykkja foreldris hafi haft áhrif á þig? (Ólst þú upp við 

drykkjuvandamál?, án árs) 
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Allir þeir sem telja að eitthvað á þessum lista eigi við um þá eru velkomnir á fundi. Einnig 

þeir sem eiga aðstandendur sem drekka, það skiptir ekki máli þótt aðstandendur stundi ekki 

AA-fundi (Wegscheider-Cruse, 1989). Hjálpin sem fólk fær fer þannig fram að félagar segja 

frá reynslu sinni og það sem fólk heyrir á fundum fær það oft til að öðlast betri skilning á 

sjálfu sér (Í sjálfheldu með alkóhólista, 1990). Hjálpartæki Alanons eru kölluð reynslusporin 

12. Þegar fólk fer í gegnum sporin er nauðsynlegt að það fari vel í gegnum sporin með hjálp 

trúnaðarmanneskju. Alanon-sporin eru frá AA-samtökunum og eru þau þessi:  

 

1.  Við viðurkenndum vanmátt okkar gagnvart áfengi og að okkur var orðið um 

megn að stjórna eigin lífi.  

2.  Við fórum að trúa að máttur, okkur æðri, gæti gert okkur andlega heil að nýju.  

3.  Við tókum þá ákvörðun að láta vilja okkar og líf lúta handleiðslu guðs, 

samkvæmt skilningi okkar á honum.  

4.  Við gerðum óttalaust nákvæman siðferðislegan lista yfir skapgerðareinkenni 

okkar.  

5.  Við viðurkenndum afdráttarlaust fyrir guði, sjálfum okkur og öðrum 

einstaklingi yfirsjónir okkar.  

6.  Við vorum þess albúin að láta guð fjarlægja alla okkar skapgerðarbresti.  

7.  Við báðum guð í auðmýkt að fjarlægja brestina.  

8.  Við gerðum lista yfir alla þá sem við höfðum skaðað og urðum fús til að bæta 

fyrir brot okkar.  

9.  Við bættum fyrir brot okkar milliliðalaust, þar sem því var við komið, svo 

fremi það særði engan.  

10. Við iðkuðum stöðuga sjálfsrannsókn og þegar okkur skjátlaðist viðurkenndum 

við það undanbragðalaust.  

11. Við leituðumst við, með bæn og hugleiðslu, að styrkja vitundarsamband okkar 

við guð, samkvæmt skilningi okkar á honum, og báðum aðeins um þekkingu á því 

sem hann ætlar okkur og styrk til að framkvæma það. 

12. Við fundum að sá árangur sem náðist, með hjálp reynslusporanna, var andleg 

vakning og þess vegna reyndum við að flytja öðrum þennan boðskap og fylgja 

þessum meginreglum í lífi okkar og starfi. (Reynslusporin tólf, án árs).  
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 Árið 1981 voru eingöngu 11 fundir fyrir aðstandendur alkóhólista í sjö ríkjum í 

Bandaríkjunum. Í kringum 1991 hafði þeim fjölgað til muna og eru þeir um 1.000 í New 

York (Perrin, 1991). Á Íslandi eru haldnir fundir á hverjum degi víðs vegar um höfuðborgina 

og einnig eru einhverjir fundir úti á landi (Fundaskráin, án árs).  

 

5. Rannsóknin 

Rannsóknarspurningarnar sem ég setti fram í byrjun eru: 

1. Hvernig hefur líf uppkominna barna alkóhólista verið? 

2. Hefur Alanon-kerfið hjálpað þeim að líða betur? 

Með því að gera eigindlega rannsókn vonast ég að fá sjá það sem stendur hér að ofan eigi við 

rök að styðjast, eins og hvaða hlutverk þau tileinka sér sem börn o.fl. Þar sem Alanon-fundir 

eru haldnir mörgum sinnum í viku vildi ég fá að sjá hvað Alanon er að gera fyrir uppkomin 

börn alkóhólista.  
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Rannsóknaraðferð 

1. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni notaðist ég við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í eigindlegum aðferðum felst 

að rannsakandinn kafar djúpt í efnið sem hann er að rannsaka. Rannsakendur sem notast við 

eigindlegar aðferðir reyna að finna félagslegar skýringar á því af hverju fólk hegðar sér á 

ákveðinn hátt. Með eigindlegum aðferðum reynir rannsakandinn að skilja félagslegar athafnir 

í samhengi og reynir að taka eftir því hlutlæga í hegðun einstaklinga. Með öðrum orðum er 

rannsakandinn að reyna að skilja félagslegar athafnir fólks (Esterberg, 2002). Það getur verið 

um að ræða rannsókn á persónulegu lífi fólks, hegðun, tilfinningum, menningu og 

félagslegum athöfnum (Strauss og Corbin, 1998). Ýmsar aðferðir eru notaðar við 

gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum, t.d. er hægt að gera þátttökuathugun, búa til 

rýnihópa, gera athuganir á vettvangi og svo er hægt að taka opin viðtöl, en það er sú aðferð 

sem notast er við í þessari rannsókn. Í opnum viðtölum felst að rannsakandinn tekur viðtal við 

viðmælandann og fær þær upplýsingar frá honum sem leitast er eftir. Markmiðið í opnum 

viðtölum er að rannsaka ákveðið efni af meiri dýpt og leyfir það viðmælandanum að opna sig 

og fær hann að segja hlutina með sínum orðum. Rannsakandinn stýrir viðtalinu að hluta, því 

að hann er að afla upplýsinga um ákveðið efni sem hann er að rannsaka. Eftir hvert viðtal þarf 

að skrá það niður orðrétt því að mikilvægt er að hafa viðtölin á blaði, það hjálpar 

rannsakandanum að greina þau. Eftir að skráningu gagna lýkur þarf rannsakandinn að lesa 

viðtölin vel yfir og sjá sameiginleg þemu úr gögnunum (Esterberg, 2002). 

 

2. Framkvæmd rannsóknar 

2.1. Gagnaöflun 

Í þessari rannsókn voru notuð opin viðtöl og voru viðtölin 6. Ég bað viðmælendur mína 

einnig að svara spurningum á einu blaði. Hvert og eitt viðtal tók u.þ.b. klukkustund og voru 

þau tekin á tímabilinu desember 2008 til febrúar 2009. Viðtölin fóru flest fram heima hjá 

viðmælendum fyrir utan 2 viðtöl. Annað þeirra fór fram á heimili rannsakanda en hitt fór 

fram á kaffihúsi. Rannsakandinn notaðist við punkta til þess að fylgja viðmælendum eftir og 

reyna þar af leiðandi að ná sem mestu út úr viðtölunum. Viðtölunum var skipt niður eftir 

tímabilum svo að auðveldara væri fyrir viðmælendur að muna eftir sem flestu frá hverju 

tímabili fyrir sig. Tímabilin voru æskuárin, fullorðinsárin fyrir Alanon og svo fullorðinsárin 

eftir Alanon. Eftir hvert viðtal bað ég viðmælendur mína um að svara fáeinum spurningum 
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sem fræðimaðurinn Janet Woititz setti fram. Um er að ræða lista yfir 13 einkenni á 

uppkomnum börnum alkóhólista og bað ég þá um að krossa við þau einkenni sem þeir 

kannast við í fari sínu bæði fyrir og eftir Alanon-starfið. 

 

2.2. Skráning og úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru hljóðrituð og eftir það voru þau skráð orðrétt niður. Á meðan á afritun stóð 

skrifaði rannsakandi athugasemdir þar sem við átti. Gögnin vour samtals 94 blaðsíður. Eftir 

að skráningu lauk var farið yfir viðtölin og þau atriði sem komu oftast fram voru tekin saman 

og samanburður var gerður. Það sem viðmælendur töluðu mest um voru barnæskan, 

meðvirkni og líðanin eftir Alanon. 

 

2.3. Þátttakendur 

Ég valdi viðmælendur sem höfðu alist upp við áfengisneyslu og skipti þá ekki máli þó að 

alkóhólisminn væri ekki viðurkenndur á heimilinu. Einnig þurftu viðmælendurnir að hafa 

farið í gegnum 12 sporakerfið hjá Alanon.  

Ég fór á Alanon-fundi til þess að finna viðmælendur og notaðist ég við slembiúrtak þar sem 

ég gekk á fólk og spurði hvort það væri til í að taka þátt í rannsókninni. Ég spurði frekar 

marga hvort þeir vildu taka þátt í rannsókninni og virtust konurnar á fundunum opnari fyrir 

því að segja sögu sína og þess vegna ákvað ég að taka eingöngu viðtöl við konur. Ég þekkti 

til tveggja af viðmælendum mínum en til annarra hafði ég eingöngu séð á Alanon-fundum. 

 Allir sem tóku þátt í rannsókninni voru konur á aldursbilinu 25-35 ára. Ég mun notast 

við tilbúin nöfn svo að ekki sé hægt rekja svör til þeirra sem í hlut eiga. Þessar eru helstu 

staðreyndir um hvern og einn viðmælanda:  

 

Viðmælanda númer 1 kalla ég Jónu Guðmundsdóttur. Hún er 25 ára gömul, hún er hress og 

ófeimin. Hún á eina systur sem er yngri en hún. Hún bjó mestalla barnæsku sína hjá móður 

sinni. Foreldrar hennar skildu og bjó hún í einhvern tíma hjá föður sínum sem er virkur 

alkóhólisti. Hún býr núna með kærasta sínum og eru þau barnlaus. Jóna hefur verið í Alanon í 

eitt ár og hefur tekið sporin einu sinni, hún er sjálf trúnaðarkona og er með nokkrar stelpur 

sem hún leiðbeinir.  

 

Viðmælandi númer 2 nefni ég Ingibjörgu Sigurðardóttur. Hún er 25 ára gömul. Hún er mjög 

feimin og svaraði eingöngu þeim spurningum sem ég bar fram. Hún er alin upp við 
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alkóhólisma og var það móðir hennar sem drakk. Hún bjó með föður sínum og móður. Hún er 

einbirni og hefur móðir hennar drukkið frá því að hún man eftir sér. Hún er í sambandi en býr 

með vinkonu sinni. Hún hefur verið lítið virk í Alanon eftir að hún lauk sporunum en ste fnir 

að því að fara að byrja aftur.  

 

Viðmælanda númer 3 kalla ég Karlottu Jónsdóttur.  Hún er á þrítugsaldrinum, hress og mjög 

fyndin kona. Hún bjó með móður sinni og föður og á 3 systkini og er hún yngst. Hún er alin 

upp við mikinn aga á heimilinu og var það móðirin sem drakk. Í raun hefur enginn á 

heimilinu viðurkennt að móðirin sé alkóhólisti. Karlotta er gift manni sem er óvirkur 

alkóhólisti og eiga þau 2 börn. Hún hefur verið í Alanon í rúm 8 ár og er að fara í gegnum 

sporin í annað sinn. Hún hefur verið mjög virk í deildinni sinni og er að leiðbeina mörgum í 

gegnum sporin.  

 

Viðmælandi númer 4 fékk nafnið Harpa Geirsdóttir. Hún er á þrítugsaldri og er hress og 

nokkuð opin. Hún bjó hjá báðum foreldrum sínum og á hún tvö hálfsystkini og 2 alsystkini 

og er hún elst af alsystkinunum. Faðir hennar er alkóhólisti og hefur hann drukkið mjög 

mikið alla hennar ævi. Barnsfaðir hennar er alkóhólisti og er hún nú einstæð móðir og á eitt 

barn. Hún stundaði Alanon í útlöndum í 2 ár og hefur ekki byrjað aftur eftir að hún flutti til 

Íslands. Harpa er ein af þeim sem ég þekkti til áður en rannsóknin hófst.  

 

Viðmælandi númer 5 er hér kölluð Pálína Guðmundsdóttir. Hún er 25 ára. Hún hefur alist 

upp við alkóhólisma frá því að hún man eftir sér. Faðir hennar drakk en hann fór í meðferð 

þegar hún var 15 ára en þá tók móðirin við og fór að drekka mjög mikið. Hún á 3 systkini, tvo 

bræður og eina systur og er hún yngst. Báðir bræðurnir voru miklu eldri en hún og drukku 

þeir líka á heimilinu. Hún á kærasta og eitt barn og líður þeim ágætlega saman. Hún byrjaði í 

Alanon þegar hún var 20 ára og er búin að vera virk síðan.  

 

Viðmælandi númer 6 er hér kölluð Ásthildur Hauksdóttir. Hún er 35 ára. Faðir hennar hefur 

drukkið allt hennar líf. Hann drakk mjög mikið, alltaf eftir vinnu og í fríum. Þótt að hann 

drykki svona mikið var hann alltaf mjög skapgóður. Hún á einn bróður sem er eldri en hún og 

skildu foreldrar hennar einu sinni en byrjuðu aftur saman. Hún telur það eingöngu hafa verið 

vegna þess að mamma hennar hafi verið svo meðvirk að þau byrjuðu aftur saman. Ásthildur 

hefur verið í Alanon í 6 ár og hefur verið mjög dugleg. Fyrstu 3 árin var hún mjög virk en svo 
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hætti hún að mæta á fundi og smám saman fór hún aftur í sama farið. Hún er nýbyrjuð aftur 

og hefur verið mjög dugleg síðan. Hún býr með kærasta sínum og eiga þau tvö börn, strák og 

stelpu. 

 

Eins og sést þá eru allir viðmælendur mínir með mismunandi sögu að baki og mun ég setja 

fram nákvæmari greiningu á þeim í næsta kafla.  
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Niðurstöður 

1. Barnæskan 

1.1. Fjölskyldulíf með alkóhólista 

Allir viðmælendur mínir áttu drykkjusjúka foreldra en þær urðu mismunandi mikið varar við 

drykkjuna á heimilinu. Tvær þeirra voru ekkert mikið að hugsa um þetta þegar þær voru 

ungar, héldu í raun að það væri eðlilegt að drekka öðru hverju. Allar hinar mundu fyrst eftir 

drykkju á heimilinu um 4-6 ára aldurinn og var minningin oftast tengd við mikil læti sem því 

tengdust. Ingibjörg orðar fyrstu minninguna um þetta á þennan hátt: ,,Ég var svona 4-5 ára og 

ég var oft inni í herbergi að reyna að sofna en átti mjög erfitt með það þar sem mikill hávaði 

var frá fólkinu sem var að drekka.“ 

Einnig var mismunandi hvaða foreldri var að drekka, 4 af 6 viðmælendunum áttu 

föður sem var alkóhólisti en hinar tvær áttu móður sem drakk. Það virðist vera að þær sem 

áttu föður sem drakk hafi þurft að þola meira ofbeldi en þær sem áttu móður sem drakk. Í 

tilfelli Karlottu var það móðirin sem drakk en þá varð faðir hennar ofbeldisfullur og þurftu 

fjölskyldumeðlimir að þola mikið ofbeldi af hans hálfu. Harpa átti hins vegar drykkfelldan 

föður sem var mjög ofbeldisfullur þegar hann drakk. Í báðum tilfellum komust yfirvöld 

ekkert í málið og því var ekkert aðhafst vegna ástandsins á heimilinu. Harpa sagði 4 

kennurum frá ástandinu og það eina sem hún fékk var klapp á bakið, eftir það gafst hún upp á 

að reyna að treysta einhverjum fyrir þessu. Þessar tvær konur sem hafa þurft að þola mikið 

ofbeldi hafa komist í gegnum þá reynslu á mismunandi hátt, önnur hefur gleymt hluta úr 

æskunni en hin hefur reynt að gleyma sem mestu. Þær vildu meina að það hefði bara verið til 

þess að geta lifað þetta tímabil af.  

 Heimilisaðstæður hjá viðmælendum voru mjög óheilbrigðar, allar áttu foreldra sem 

drukku í öllum frítíma sínum eða voru dagdrykkjufólk. Á milli drykkjutúra voru foreldrarnir 

mjög skapvondir og létu það bitna á börnunum. Á öllum heimilunum, nema á heimili Pálínu, 

var farið með ástandið á heimilinu sem mannsmorð, þ.e.a.s. mikil leynd hvíldi yfir því. Öllum 

viðmælendunum fannst þær hafa þurft að ljúga mikið að fólki, bæði að fullorðnu fólki og 

jafnöldrum sínum. Jóna taldi að hún hefði logið mjög mikið þegar hún var barn. Hún tók þá 

ákvörðun að ljúga að móður sinni því að hún vildi ekki að neinn vissi hvernig faðir hennar 

væri. Hún orðaði það svo: ,,Ég sagði líka alltaf við systur mína að segja engum frá þessu, þar 

sem ég skammaðist mín svo mikið fyrir það þannig að ég vildi einhvern veginn að enginn 

vissi af þessu. Þetta var svo svakalegt leyndarmál.“  
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Félagslíf viðmælenda minna þegar þær voru börn var frá því að vera mjög mikið í það 

að vera ekki neitt. Pálína var alltaf úti með vinum sínum og telur hún að það hafi verið vegna 

þess að henni þótti það gaman eða að það hafi verið betra en að vera heima. Engin þeirra sem 

ég talaði við gerði mikið af því að bjóða vinum sínum heim til sín. Jóna var sú eina sem bauð 

vinum heim en henni þótti það þó ekki þægilegt. Þær vildu ekki þurfa að útskýra ýmsa hluti 

sem þeim þóttu óþægilegir en eins og áður hefur komið fram eru aðstæður á heimili þar sem 

alkóhólismi er til staðar mjög sjúklegar og það bitnar á öllum fjölskyldumeðlimum og þá 

sérstaklega á börnum. 

 

1.2. Hlutverk barna 

Þegar ég spurði viðmælendur mína hvort þær hefðu kynnt sér eitthvað hlutverkin sem börn 

alkóhólista tileinka sér voru svörin mismunandi. Engin þeirra hafði kynnt sér hlutverkin áð ur 

en þær byrjuðu í Alanon. Eftir að þær höfðu heyrt um þau á fundum fóru nokkrar þeirra að 

lesa sér til um hlutverkin en hinar létu það nægja sem þær heyrðu á fundum. Nokkrar þeirra 

töldu að þær fyndu sig í nokkrum flokkum þegar ég sýndi þeim útdrátt úr hverju hlutverki. 

Karlotta orðaði það svo: ,,Ég var mesti djókerinn, ummm, ég fór samt smá í alla flokkana.“ 

Harpa, Ásthildur og Pálína töldu aftur á móti að þær hefðu verið í einu hlutverkinu þegar þær 

voru börn en hafi svo farið í önnur hlutverk þegar þær gengu í gegnum unglingaskeiðið. 

Harpa var ábyrga barnið þegar hún var lítil enda elst og sá um margt á heimilinu þegar 

foreldrarnir gátu ekki gert það. Svo þegar hún varð unglingur segir hún að hún hafi fengið 

nóg af allri ábyrgðinni og hafi orðið blórabögullinn. Þá fékk hún athygli út á neikvæða 

hegðun en þegar hún var ábyrga barnið fékk hún ekki mikla athygli. Ásthildur var týnda 

barnið í byrjun en svo þegar hún varð unglingur fór hún í trúðshlutverkið. Þegar hún var barn 

einangraði hún sig mjög mikið og að lokum fékk hún nóg og fór að reyna að vera fyndin eins 

og hún orðaði það. Pálína var sem barn friðarboðinn, hún var alltaf að reyna að halda öllum 

ánægðum og smám saman fór hún að verða fyndin til að gleðja fólkið í kringum sig. Jóna fór 

einnig í trúðshlutverkið og var hún mjög vinsæl þegar hún var unglingur því að hún var alltaf 

svo hress. Ingibjörg, sem er eina einkabarnið í hópnum, fann sig best í tveimur hlutverkum. 

Hún er ábyrgðarfull manneskja en var týnda barnið. Sem barn stóð hún sig vel í skóla og 

gerði allt á réttum tíma ásamt því að hugsa um mömmu sína þegar þess þurfti en henni þótti 

líka gott að vera ein og loka sig af inni í herbergi. Hún var ekki mikið fyrir að hitta vini sína 

þótt hana langaði til þess, henni þótti auðveldara að vera ein heima.  
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Tafla 1. Hlutverkin sem viðmælendur tileinkuðu sér sem börn.  

 Ábyrga Kamelljón Friðarboði Blóraböggul Týnda Trúðurinn 

Jóna      X 

Ingibjörg X    x  

Karlotta      X 

Harpa  x   X   

Pálína   x   X 

Ásthildur     x X 

*Litla x þýðir hvaða hlutverki þær voru í þegar þær voru börn og stóra X þegar þær voru unglingar.  

 

Algengast var að þær fyndu sig í fleiri en einu hlurverki og skiptist það yfirleitt þegar þær 

voru að ganga í gengum unglingaskeiðið. Ástæðan sem þær gefa upp var yfirleitt sú að þær 

hafi verið búnar að fá nóg af því að vera í því hlutverki sem þær voru í. Harpa var mjög stillt 

barn og var því í ábyrgðarhlutverkinu en svo breyttist það þegar hún varð unglingur. Hún 

sagði: ,,Þegar ég komst á unglingsárin var ég eiginlega bara búin að fá nóg, fór bara út í 

drykkju. Þannig að ég varð bara blóraböggullinn.“ Aðeins 2 af 6 hafa alltaf verið í sama 

hlutverkinu frá því að þær voru litlar. Trúðshlutverkið virðist vera algengasta hlutverkið í 

þessum hópi og sást það á þeim að þær voru að vissu leyti í þessu hlutverki enn þá, sem sagt 

mjög hressar og fyndnar manneskjur.  

 

2. Meðvirkni 

Meðvirkni fellur undir sjúkdómshugtakið, hún birtist á ýmsa vegu og oft er erfitt að greina 

hana. Ég spurði alla viðmælendur mína útí það hvernig þeim hefði liðið áður en þeir byrjuðu í 

Alanon og voru svörin á einn veg, þ.e.a.s. allar voru mjög meðvirkar. Þeim þótti erfitt að 

muna hvernig hegðun þeirra hefði verið áður fyrr en ef ég spurði um sérstakt 

hegðunarmunstur fóru þær smám saman að muna. Algengustu meðvirkniseinkenni 

viðmælenda minna voru stjórnsemi, þráhyggja og lélegt sjálfsmat.  

Stjórnsemin var ein af algengustu einkennunum hjá þeim og nefndu allar hana oftast í 

viðtölunum. Allar nema Pálína hafa fundið fyrir stjórnsemi einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Stjórnsemin var samt mismikil hjá konunum, t.d. var  Ingibjörg eingöngu stjórnsöm þegar  

kærastinn átti í hlut en gagnvart öðrum bar minna á stjórnseminni. Ásthildur var aftur á móti 

stjórnsöm gagnvart öllum sem hún þekkti. Þegar ég las í gegnum viðtölin tók ég eftir að 
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makar kvennanna urðu mest fyrir barðinu á stjórnsemi þeirra. Karlotta segir svo um 

stjórnsemi gagnvart maka sínum: ,,Ég var að drepast úr stjórnsemi og ég fór í fýlu og talaði 

ekki við hann svo vikum skipti ef hann fór ekki í einu og öllu eftir því sem ég vildi.“ Ég held 

áfram að spyrja hana út í stjórnsemina: ,,Ertu enn þann dag í dag að reyna að stjórna honum?“ 

Hún svarar: ,,Já alveg á fullu, hann gat bara ekki gert neitt rétt. Ef hann skúraði þá skúraði ég 

á eftir honum og ef hann braut saman handklæðin þá gat hann ekki gert það rétt og getur það 

ekki enn þann dag í dag. Ég þurfti að brjóta þau saman fyrir framan hann og nöldra svolítið 

yfir því að hann skyldi ekki geta gert þetta rétt. Þannig að það var svo sem ekkert að 

ástæðulausu að hann gerði ekkert rétt.“ 

 Þráhyggja var einnig mjög algeng en þegar ég spurði viðmælendur mína útí það voru 

svörin oft mjög stutt. Þegar ég spurði hvernig þráhyggjan hefði lýst sér hjá þeim voru svörin 

oft svipuð svarinu sem Pálína gaf mér: ,,Æ,æ,æ, ég hugsa bara mik ið um ákveðna hluti.“ Jóna 

var einnig með þráhyggjuhugsanir og hún lýsti því á eftirfarandi hátt: ,,Ég byrja að hugsa 

eitthvað og svo get ég ekki hætt. Ég hugsa linnulaust um það sama og endar það yfirleitt með 

því að ég verð bara gramari og gramari.“ Viðmælendur mínir töluðu einnig um það hversu 

erfitt það hefði verið fyrir þær að sofna áður fyrr og var það oft út af þráhyggjuhugsunum 

eins og Jóna var að glíma við.  

Lélegt sjálfsmat hrjáir oft þá sem þurfa að glíma við meðvirkni og fundu þær allar fyrir 

því nema Ásthildur. Hún telur að hún hafi ekki verið með lélegt sjálfsmat en áður fyrr hafi 

hún verið í trúðshlutverkinu og sjaldan verið hún sjálf. Eftir að ég var búin að lesa yfir öll 

viðtölin margoft sá ég að Ingibjörg og Jóna voru með mjög lélegt sjálfsmat en einnig voru 

Karlotta og Harpa með lélegt sjálfsmat en að öllum líkindum kom það til af öðru en drykkju á 

heimili þeirra. Ingibjörg og Jóna höfðu alist upp hjá foreldrum sem voru oft mjög geðstirðir 

og fengu þær oft að heyra leiðinleg orð í sinn garð þegar foreldrarnir voru drukknir, sem var 

svo gleymt og grafið þegar foreldrarnir voru allsgáðir. Harpa og Karlotta þurftu hins vegar að 

þola mikið ofbeldi og við það hafði sjálfsmat þeirra beðið hnekki. Einn fylgifiskur lélegs 

sjálfsmats er að þarfir annara ganga fyrir eigin þörfum. Ingibjörg var ein af þeim sem setti sig 

í síðasta sætið og orðaði hún það svo: ,,Og svo gerði ég allt fyrir alla þótt ég væri alls ekki að 

nenna því.“ Önnur einkenni þeirra sem eru með lélegt sjálfsmat eru að þeir eiga oft í 

erfiðleikum með tjáskipti og að greina eigin líðan frá líðan annarra, og oft koma upp ýmsir 

samskiptaörðugleikar við aðra einstaklinga. Gott dæmi um léleg samskipti eru viðbrögð 

Karlottu gagnvart maka sínum ef hann gerði ekki eitthvað sem hann átti að gera. Hún fór þá í 
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fýlu í staðinn fyrir að segja hvað væri að. En með því að tjá sig um þetta við hann hefði málið 

verið afgreitt.  

Þegar viðmælendur mínir töluðu um meðvirknina áttu þær oft erfitt með að koma 

orðum yfir eigin líðan. Þeim leið oft mjög illa og í raun gerðu þær sér ekki grein fyrir því 

hvað var að hrjá þær fyrr en þær byrjuðu í Alanon.  

 

3. Alanon 

 3.1. Fyrsta skiptið 

Þegar ég spurði viðmælendur mína út í það af hverju þær hefðu farið í Alanon voru svörin 

mjög svipuð. Þær ákváðu að fara vegna þess að þeim leið mjög illa andlega og líf þeirra var 

farið að vera mjög erfitt. Ég velti fyrir mér hvort þær hefðu allar vitað af þessum félagsskap 

eða hvort einhver hefði bent þeim á hann. Nokkrar höfðu heyrt um Alanon og ákveðið að fara 

án þess að einhver segði beint við þær að þetta væri eitthvað fyrir þær. Hinar höfðu heyrt af 

þessum samtökum frá ölkunum sínum og höfðu alkarnir mælt með þeim. Þegar ég spurði þær 

út í hvernig þeim hefði fundist að fara í fyrsta sinn í Alanon voru svörin öll í svipuðum dúr, 

þeim hafði fundist mjög erfitt að fara á fyrsta fundinn og flestar mundu lítið af því sem fram 

fór á fundinum út af stressi. Nærri helmingur þeirra þorði að kynna sig en hinar þorðu því 

ekki af ótta við álit annara. Harpa og Ingibjörg höfu farið á fund áður en þær fóru að mæta 

reglulega. Harpa fór í Alateen og fannst henni það ekki henta sér en Ingibjörg hafði farið á 

einn Alanon-fund og fundist fólkið mjög furðulegt þannig að hún fór ekki aftur fyrr en að 

mörgum árum liðnum.  

 

3.2. Sporavinnan 

Þegar fólk byrjar í Alanon er mikilvægt að fá sér trúnaðarmanneskju til þess að leiðbeina sér 

við sporavinnuna. Allir viðmælenda nema Harpa höfðu fengið sér trúnaðarkonu. Harpa bjó í 

Svíþjóð og fór alltaf á fundi þar og voru þeir fundir mjög fámennir og því hjálpuðu allar 

konurnar þar hver annarri. Hinar fimm höfðu fengið sér trúnaðarkonu en þær voru misfljótar 

að ganga í það að finna einhverja. Ingibjörg var einna lengst að finna sér trúnaðarkonu, það 

tók hana nokkra mánuði og ástæðan var að hennar sögn feimni. Um le ið og þær höfðu fengið 

sér trúnaðarkonu fóru þær allar í gegnum sporin og tók það frá 3 mánuðum upp í eitt ár að 

fara í gegnum þau. 
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Þegar ég spurði konurnar hvaða spor þeim hefði þótt erfiðast fannst þeim 4. og 9. 

sporið erfiðast og var það vegna þess að 4. sporið snýst um að finna kosti sína og galla og 

getur það vafist fyrir fólki. Níunda sporið gengur út á það að biðja fólk afsökunar á hegðun 

sinni og fannst þeim það mjög erfitt eins og gefur að skilja. Pálínu þótti erfiðast að biðja 

alkann sinn afsökunar og orðaði hún það svona: ,,Ég var svo lengi að komast að því og að 

viðurkenna að hegðun mín gagnvart alkanum var líka mér að kenna, ekki bara honum.“ 

Nokkrar höfðu orð á því að strax og þær byrjuðu á sporavinnunni hefði þeim farið að líða 

betur og orðið ánægðari með lífið. 

 

3.3. Líðanin eftir Alanon. 

Megin þemað í þessari rannsókn var að finna út hverju Alanon breytir fyrir uppkomin börn 

alkóhólista. Eina vandamálið, þegar ég fór að spyrja konunar út í líðanina eftir að þær 

byrjuðu í Alanon, var að svörin voru oft klippt og skorin. Einungis einn viðmælandi, 

Ingibjörg, taldi upp hvað Alanon hefði gert fyrir hana. Þegar ég spurði hana hvað Alanon 

hefði gert fyrir hana svaraði hún: ,,Ég er hætt að taka allt inn á mig sem ég geri rangt eða er 

fyrir einhverjum, ég er farin að segja kærastanum ef eitthvað er að og ég er bara sáttari með 

lífið einhvern veginn.“ Karlotta, Harpa og Pálína sögðu um sinn bata að þær væru miklu 

fljótari að taka eftir meðvirkniseinkennum sínum og væru fljótari að stöðva óæskilega 

hegðun. Þær töldu einnig að hegðun þeirra hefði lagast til muna en þær þyrftu alltaf að vera á 

varðbergi til að falla ekki í sama farið. Það gerðist hjá Jónu. Einn daginn tók hún eftir að 

henni leið ekki vel þótt hún hafi verið búin með sporin. Hún fór þá að hugsa hvað hún hefði 

verið að gera í sporavinnunni og uppgötvaði að hún hafði ekki verið að gera það sem hún þarf 

að gera til þess að láta sér líða vel. Harpa tók líka eftir því að hún er smám saman að fara í 

sama farið því að hún hefur ekkert mætt á fundi eftir að hún flutti til Íslands.  
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Eftir viðtölin bað ég viðmælendur mína að svara nokkrum spurningum um einkenni 

sín fyrir og eftir Alanon, og á svörum þeirra sást greinilega að mikill bati hafði orðið hjá 

þeim. Fræðimaðurinn Janet Woititz setti fram lista yfir 13 einkenni uppkominna barna 

alkóhólista og notaðist ég við hann.  

Tafla 2. Einkenni viðmælenda (Janet Woititz) fyrir og eftir Alanon-starf. 

  Jóna   Ingibjörg  Karlotta Harpa Pálína Ásthildur 

 Fyrir  Eftir Fyrir  Eftir Fyrir  Eftir Fyrir  Eftir Fyrir  Eftir Fyrir  Eftir 

1   X  X X X X   X  

2 X X X X   X  X X   

3   X  X  X    X  

4 X  X X X X X / X  X / 

5 X  X  X  X /     

6 X X X  X  X / X  X  

7   X  X  X / X  X  

8 X X X  X X X /   X / 

9 X  X  X X X  X  X  

10 X X X  X  X X   X  

11 X X X  X  X / X X X  

12   X  X  X    X  

13       X  X  X  

X þýðir að það átti alveg við þær en með strikinu áttu þær við að það hefði minnkað um helming.  

 

Í töflunni hér fyrir ofan standa tölustafirnir fyrir það sem er hér á listanum fyrir neðan.  

Uppkomin börn alkóhólista: 

1. giska á hvað sé eðlileg hegðun. 

2. eiga erfitt með að ljúka þeim verkefnum sem þau byrja á. 

3. segja ósatt við kringumstæður þar sem jafnauðvelt væri að segja satt. 

4. eru óvægin í sjálfsáfellingardómum. 

5. eiga erfitt með að finna til kátínu. 

6. taka sjálf sig mjög alvarlega. 

7. eiga erfitt mað að rækta náin sambönd. 

8. bregðast ókvæða við því að hafa ekki stjórn á kringumstæðum. 

9. leita stöðugt eftir því að öðrum finnist eitthvað til þeirra koma. 

10. finnst venjulega að þau séu öðruvísi en annað fólk. 

11. hafa ýmist mjög mikla ábyrgðartilfinningu eða eru mjög kærulaus. 

12. eru mjög trygglynd, jafnvel gagnvart þeim sem eiga ekki tryggð þeirra skilið.  

13. eru fljótfær. (Árni Þór Hilmarsson, 1993, Perrin, 1991).  
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Á töflu 2 sést greinilegur munur á því hvernig þær voru fyrir Alanon og eftir sporavinnuna. 

Sérstaklega sést mikil munur á því sem Ingibjörg, Karlotta, Harpa og Ásthildur svöruðu. Þær 

vildu meina að nærri því allt átti við þær fyrir Alanon en eftir sporavinnuna þá hafði allt 

minnkað. Til að sjá smá dæmi hvernig þeim leið með sjálfan sig fyrir Alanon þá krossuðu 

þær allar við staðhæfingar númer 4. eru óvægin í sjálfsáfellingardómum og nr.10. finnst 

venjulega að þau séu öðruvísi en annað fólk. Eftir sporavinnuna höfðu sumar alvega losnað 

við þessar hugsanir eða minkað til muna.  

Undir lok hvers viðtals spurði ég viðmælendur mína hvort Alanon hefði bjargað lífi 

þeirra og svöruðu þær allar: ,,Já, það hefur gert það.“ 
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Lokaorð 

Í byrjun þessa verkefnis setti ég fram 2 rannsóknaspurningar og taldi ég að best væri að gera 

eigindlega rannsókn. Rannsóknaspurningar mínar voru þessar:  

1. Hvernig hefur líf uppkominna barna alkóhólista verið?  

2. Hefur Alanon-kerfið hjálpað þeim að líða betur? 

Ég tók viðtöl við 6 konur á aldrinum 25-35 ára og þurftu þær að hafa alist upp við 

alkóhólisma og hafa farið í gegnum Alanon-sporin. Helstu niðurstöður voru þær að mikil 

drykkja á heimilinu hefur áhrif á það hvernig börn hegða sér. Viðmælendur mínir fóru í 

mismunandi hlutverk til þess að geta lifað við erfiðar aðstæður, 4 af 6 fóru í trúðshlutverkið 

og var það eingöngu til þess að gleðja aðra í kringum þær. Einnig var áberandi að allar töluðu 

um hversu mikil lygi var hjúpuð yfir aðstæður á heimilinu. Þegar þær urðu eldri fór að bera á 

mikilli meðvirkni hjá þeim og var það farið að stjórna lífi þeirra. Það helsta sem þær töluðu 

um var að þær hefðu verið mjög stjórnsamar og varð það oft til þess að þær lentu í hinum 

ýmsu árekstrum við aðra. Þegar umræðan barst að Alanon sögðu þær allt gott um samtökin 

nema fyrstu skiptin sem þær fóru á fund. Þeim þótti mjög erfitt að mæta á fyrstu fundina en 

þær álitu að þær hefðu fundið eitthvað sem hafi orðið til þess að þær héldu áfram. Þegar ég 

spurði hvað Alanon hefði gert fyrir þær voru svörin mjög jákvæð og töldu þær að Alanon 

hefði bjargað lífi þeirra.  

 Helsti gallinn á þessari rannsókn er að mínu mati sá að of fáir einstaklingar tóku þátt í 

henni, erfitt var að fá fólk til að tala um líf sitt. Einnig var auðveldara að nálgast fólk sem 

stundaði Alanon-fundi en ekki þá sem höfðu einhvern tímann verið í samtökunum og ekki 

fundist það hjálpa sér. Því er ekki hægt að færa niðurstöðurnar yfir á alla sem einhvern 

tímann hafa stundað Alanon. Áhugaverðast þótti mér að sjá töfluna sem sýndi batann hjá 

konunum. Það væri gaman að gera stærri rannsókn á því málefni því að alkóhólismi snertir 

marga í íslensku þjóðfélagi.  
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