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INDLEDNING 

Igennem de senere år er man indenfor forskning omkring alkoholmisbrug blevet mere opmærksom 

på samspillet mellem det enkelte individ og samfundet, det lokale miljø og ikke mindst familien 

(Christensen, 1992, 1994; Collins, 1990; Cronkite et al., 1990; Gacic, 1992; O’Farrell, 1995). Lige-

ledes har også udviklingen indenfor familiebehandlingsområdet påvirket synet på alkoholmisbrug, 

således at misbrugsproblematikken ikke alene betragtes som et individuelt problem, men også som 

et relationelt problem, hvor såvel ægtefælle som børn i en eller anden grad vil være påvirket af mis-

bruget (Christensen, 2000; Collins, 1990; Cronkite et al., 1990; Haugland, 1992). 

Nyere forskning har således vist, at børn vokset op i familier med alkoholproblemer har forøget 

risiko for udvikling af psykosociale problemer (Christensen, 2000), også op i voksenalderen, hvor 

ligeledes en forøget risiko for udvikling af egne misbrugsproblemer kan iagttages (Kashubeck, 

1994; Sher et al., 1991; Werner & Smith, 1998). Dansk forskning er imidlertid yderst sparsom, 

hvad angår de voksne børn af alkoholmisbrugere, og bærer i højere grad præg af evalueringer af 

forsøgsvise behandlingstiltag (f.eks. Andersen et al., 1998; Holst & Lindgaard, 1999), undersøgel-

ser af alkoholmisbrugere, der er vokset op i familier med alkoholmisbrug (Nielsen et al., 2000), 

eller mere generelle undersøgelser af risikogrupper, hvor alkoholmisbrug blot er én blandt mange 

risikofaktorer (Christoffersen, 1999; Elsborg et al., 1999; Søndergaard et al., 1999). Dette skal med 

nærværende undersøgelse søges udbedret.   

 

UNDERSØGELSEN 

Formålet med denne artikel er at belyse karakteristika ved gruppen af voksne børn fra familier med 

alkoholproblemer sammenlignet med en referencepopulation bestående af individer vokset op i fa-

milier uden alkoholproblemer. Det spørgsmål, der således ønskes belyst, er hvorvidt det gør en 

forskel for voksne individer at være vokset op i en familie med alkoholproblemer.  

 

 



METODE 

Dataindsamling og procedure 

Data blev indsamlet via selvrapporteringsmetodik. Der blev indsamlet i såvel klinisk som ikke-

klinisk regi. Rekrutteringen af de kliniske deltagere foregik gennem et samarbejde med de alkohol-

rådgivninger, der på undersøgelsestidspunktet forsøgsvist udbød rådgivning og behandling til 

voksne børn fra familier med alkoholproblemer. Deltagelse i undersøgelsen var frivillig og anonym. 

Alkoholrådgivningerne var kun formidlere af undersøgelsen, således at udfyldelse samt returnering 

af skemaet foregik under private forhold og uden relation til alkoholrådgivningerne. Derudover fik 

samtlige ACA-grupper i Danmark tilsendt spørgeskemaer i det omfang de var interesserede.1  

Den ”ikke-kliniske” gruppe blev kontaktet via uddannelsesinstitutioner.2 Her blev alle bedt om at 

deltage uanset opvækstbetingelser. Således fremgik det ikke eksplicit, at der var tale om en under-

søgelse af voksne børn fra alkoholfamilier. Dette blev gjort for at afdække eventuelle ligheder og 

forskelle mellem individer med forskellige opvækstbetingelser, herunder andre belastende faktorer 

udover alkoholproblemer. Derved fremkom undersøgelsens referencepopulation, idet ca. fire ud af 

fem deltagere ikke var vokset op i en familie med alkoholproblemer. Skemaerne blev udleveret i 

undervisningssammenhæng, men besvaret og returneret udenfor denne. 

Eneste inklusionskriterium var, at deltagerne skulle være min. 18 år. Såvel kvinder som mænd var 

velkomne, alle opvækstbetingelser var relevante, dog skulle man for at blive optaget i fokusgruppen 

være vokset op i en familie, hvor far og/eller mor (på et eller andet tidspunkt i opvæksten inden det 

18. år) havde haft alkoholproblemer af et sådant omfang, at det voksne barn havde oplevet det ”pro-

blematisk”.      

 

Population 

I undersøgelsen indgår i alt 316 personer, heraf er 127 voksne børn fra familier med alkoholproble-

mer (ACOA). Omtrent halvdelen af ACOA-populationen (N=66) kommer fra forskellige ambulante 

alkoholbehandlingssteder samt fra selvhjælpsgrupper i AA-regi (ACA-grupperne), medens den an-

den halvdel kommer fra uddannelsessystemet (N=61). Referencepopulationen (non-ACOA) 

bestående af 186 deltagere er næsten udelukkende rekrutteret fra uddannelsessystemet og i begræn-

set omfang fra ACA-grupperne (N=3).   

Aldersmæssigt var deltagerne mellem 17 og 56 år, gennemsnitligt 28 år for non-ACOA (median 24 

år, rækkevidde 18-56 år) og 32 år for ACOA (median 29 år, rækkevidde 17-55). Hovedparten var 

kvinder (80%). Næsten halvdelen er gift/samlevende (44%) og cirka halvdelen har børn (49%).  



Som forventet er det over halvdelen (59%) af ACOA, der svarer, at det er deres far og/eller stedfar, 

der har/havde alkoholproblemer.3 Derimod er det flere end forventet, nemlig hver fjerde (24%), der 

angiver, at det er deres mor, der har/havde alkoholproblemer. Hver femte (20%) angiver, at begge 

deres forældre har/havde alkoholproblemer.  

 

Instrumenter 

Alle deltagere besvarede et spørgeskema indeholdene følgende selvrapporteringsinstrumenter: Self-

Report Family Inventory (SFI, Beavers & Hampson, 1990; Christensen, 1996) anvendtes til belys-

ning af opvækstfamiliens funktionsniveau i forhold til fem overordnede dimensioner (familiens 

psykiske sundhed, konfliktniveau, familiesamhørighed, lederskab og ekspressivitet). Lederskab-

dimensionen udelades imidlertid af dataanalysen idet denne viste psykometriske svagheder.4 Fami-

liens score på psykisk sundhed omregnes desuden til en overordnet kompetence-score, der siger 

noget om familiens grad af (dys-)funktion. Brief Symptom Inventory (BSI, Derogatis, 1993; Dero-

gatis & Lazarus, 1994; Zachariae, 1993) blev anvendt til belysning af individets symptomer på 

psykisk belastning. BSI’en angiver dels et mål for personens overordnede psykiske belastningsgrad 

”Global Severity Index” (GSI) og dels mål for følgende ni symptomdimensioner: somatisering, 

kompulsivitet, interpersonel sensitivitet, depression, angst, fjendtlighed, fobisk angst, paranoia og 

psykoticisme. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ, Eysenck & Eysenck, 1975; Hougaard, års-

tal ukendt), der har til formål at vurdere forskellige personlighedsvariable. I nærværende 

undersøgelse er kun N-(neuroticisme) og E-(ekstraversion-introversion) skalaen anvendt, hvor N-

skalaen henviser til graden af emotionalitet eller den følelsesmæssige stabilitet, medens at E-skalaen 

afspejler hvor henholdsvis udadrettet eller indelukket individet er. Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSE, Rosenberg, 1965) til belysning af individets oplevelse af selvværd. Coping Style Question-

naire (CSQ, Roger, Jarvis & Narjarian, 1993; Elklit, 1995, 1996), der undersøger individets brug af 

fire forskellige mestringsstrategier (rationel, emotionel, objektiviserende og undgående mestring). 

Denne blev yderligere udvidet med fire items vedrørende anvendelsen af mad, alkohol, piller 

og/eller cigaretter i stressende situationer ud fra en hypotese om, at ACOA er i risiko for at anvende 

disse som en form for undgående mestring (kun anvendelsen af mad var inkluderet i det oprindelige 

skema). Defence Style Questionnaire (DSQ-40, Andrews, Singh & Bond, 1993; Elklit, 1998) blev 

anvendt til belysning af individets brug af forskellige former for psykisk forsvar. Til belysning af 

deltagernes tilknytningsstil blev anvendt Adult Attachment Scale-Revised (R-AAS, Collins & 

Read, 1990; Elklit, 1999a). Individets relationer til andre blev belyst udfra ”nærhed”, ”angst” og 



”afhængighed”, samt de fire tilknytningsformer ”tryg”, ”nervøs”, ”svag” og ”overinvolveret”. Sense 

of Coherence Scale (SOC, Antonovsky, 1993; Beckman & Goldberger, 1995), blev anvendt til at 

afdække individets grundlæggende livsindstilling. Om tilværelsen mestres succesfuldt afhænger 

ifølge Antonovsky af om hændelser opleves forståelige, håndterbare og meningsfulde. Individets 

oplevelse af social støtte, i såvel opvækst som voksenalder blev belyst med The Crisis Support Sca-

le (CSS, Joseph et al., 1992; Elklit 1999b).    

Udover de ovenfor nævnte skemaer, blev en række spørgsmål konstrueret til belysning af alkohol- 

og misbrugsfaktorer, stressende livsbegivenheder samt diverse demografiske faktorer. Til identifi-

kation af ”Voksne børn fra familier med alkoholproblemer” blev single-item metoden anvendt. 

Denne er en hyppigt anvendt og veldokumenteret metode, der har vist sig lige så valid og reliabel 

som anvendelsen af spørgeskemaer som CAST og SMAST (f.eks. Hodgins, & Shimps, 1995; Ber-

kowitz & Perkins, 1988).5 

 

Statistisk analyse 

Dataanalyse er udført i statistikprogrammet SPSS. Til belysning af eventuelle forskelle mellem 

ACOA og non-ACOA er anvendt dels krydstabeller (Chi²-test) og dels en-sidet variansanalyse 

(one-way ANOVA). Testene er endvidere suppleret med henholdsvis gamma(γ)-koefficienten og 

Tukey’s post-hoc test. Til kontrol for andre faktorers indflydelse på en funden sammenhæng/forskel 

er anvendt partielle korrelationskoefficienter. F.eks. er der som følge af den signifikante aldersfor-

skel på ACOA og non-ACOA kontrolleret for om de fundne forskelle de to grupper imellem i stedet 

kunne skyldes aldersforskel.   

Der er valgt et maksimalt signifikansniveau på p=0.05. I de fleste tilfælde vil der dog være tale om 

langt højere signifikansniveauer. Følgende signifikansniveauer optræder i resultatformidlingen og 

vil fremgå af tabellerne; 1) p<0.05, 2) p<0.01, 3) p<0.005, 4) p<0.001, 5) p<0.0005, 6) p<0.0001.  

 

RESULTATER 

Børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, har i voksenalderen signifikant forøget risiko 

for at få flere vanskeligheder på en lang række områder, sammenlignet med en referencepopulation 

bestående af individer vokset op i familier uden alkoholproblemer. Dette fremgår af tabel 1 og 2. 

Således viste nærværende undersøgelse, at ACOA har signifikant forhøjet risiko for at få psykiske 

vanskeligheder, herunder spiseforstyrrelser (anorexi og bulimi) samt et generelt lavere selvværd. 

Deres psykiske symptomniveau er signifikant højere, hvilket vil sige, at ACOA er mere kompulsi-



ve, sensitive, depressive, angste, fjendtlige og fobisk angste, ligesom de i højere grad udviser symp-

tomer på psykoticisme og paranoia. ACOA kan i højere grad karakteriseres ved 

personlighedstrækkene neuroticisme og introversion, således at ACOA i højere grad oplever skyld-

følelse, depression og pessimisme, ligesom de har tendens til at være mere indadvendte og 

ensomme. ACOA har tillige langt oftere truet med og/eller forsøgt selvmord. Derudover har de i 

højere grad modtaget intervention fra psykolog, psykiater, egen læge og/eller selvhjælpsgruppe.6  

Signifikant mere udbredt er også alkohol- og andet misbrug i ACOA’s liv, såvel egne misbrugspro-

blemer som blandt partner og søskende. Således er det hver tredje ACOA, der har eller har haft 

egne alkoholproblemer. Blandt mændene udgør andelen med egne alkoholproblemer to tredjedele. 

Også forbrug eller misbrug af andre rusmidler er mere udbredt blandt ACOA. Blandt søskende til 

ACOA er der ligeledes en øget forekomst af alkohol- og andet misbrug. Derudover fremgår det, at 

hver tredje kvinde og hver fjerde mand blandt ACOA har haft en partner med alkohol- og/eller an-

det misbrug. Dette fordeler sig på en sådan måde, at de fleste kvinder med en alkoholisk partner 

ikke selv havde alkoholproblemer, medens at de fleste mænd med en alkoholisk partner også selv 

har alkoholproblemer.   

Børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, har i voksenalderen samtidig forøget risiko 

for at få flere vanskeligheder i deres sociale relationer. De har sværere ved intimitet og afhængighed 

i  nære relationer, og bliver i højere grad angste. Således er deres tilknytningsstil karakteriseret ved 

distancering og ængstelighed, i modsætning til non-ACOA’s tilknytningsstil, der i højere grad er 

karakteriseret ved tryghed. ACOA er tillige oftere fraskilte, ligesom deres oplevelse af tilgængelig-

heden og kvaliteten af deres sociale relationer som sådan er signifikant ringere end non-ACOA’s.7  

Derudover oplever ACOA samlet set signifikant flere belastende livsbegivenheder end non-ACOA, 

såsom ulykke, brand, vold, seksuelle overgreb, abort, egen såvel som forældres skilsmisse, vold 

blandt de nærmeste, psykiske og fysiske lidelser blandt de nærmeste (især forældrene), suicidal ad-

færd blandt de nærmeste (især forældrene) og dødsfald blandt de nærmeste. 

Samtidig anvender ACOA i signifikant højere grad de mere maladaptive mestringsstrategier emoti-

onel og undgående mestring, medens rationel og distancerende mestring i højere grad anvendes af 

non-ACOA. Ligeledes anvender ACOA i højere grad ”misbrugsmestring”, herunder alkoholindtag 

som en mestringsstrategi i stress-situationer. I forbindelse hermed kan det iagttages, at ACOA i sig-

nifikant højere grad anvender de ustabile forsvarsmekanismer, herunder splitting, benægtelse og 

projektion. Derudover bærer ACOA’s livsorientering i højere grad præg af, at hændelser i livet op-

leves uforståelige, uhåndterbare og meningsløse. ACOA er således mindre overbeviste om, at det 



vil lykkes dem at overvinde eventuelle vanskeligheder, ligesom livet som sådan i højere grad ople-

ves uinteressant, formålsløst og uden mening.    

 

DISKUSSION 

Metodeovervejelser 

De metodemæssige begrænsninger i nærværende undersøgelse drejer sig overordnet om den særlige 

multiple rekrutteringsform, det korrelative og delvist retrospektive design samt de særlige begræns-

ninger ved brug af spørgeskemaer, herunder selvrapportering.  

Populationen må siges i en vis grad at være selekteret og dermed ikke repræsentativ for samtlige 

ACOA. Der er dog tale om dels en uddannelsespopulation og dels en klinisk population. Det er en 

forholdsvis ung population, ligesom der ses en overvægt af kvinder. Dette gælder imidlertid også 

for kontrolgruppen, så sammenligninger de to grupper imellem foretages på samme grundlag. Sam-

tidig fokuserer eksisterende forskning overvejende på sønner af alkoholiske fædre, ligesom der ofte 

anvendes enten meget unge uddannelsespopulationer eller kliniske populationer. Populationens for-

deling dækker således et eksisterende forskningsbehov.  

Derudover kan det formodes at være en forholdsvis velfungerende population. Således kunne man 

forestille sig, at det gennemsnitlige billede af ACOA ville forringes yderligere, hvis der inkluderes 

f.eks. co-morbide ACOA i det psykiatriske system samt ACOA på forsorgshjem og i fængsler. Li-

geledes var der i undersøgelsen kun i meget begrænset omfang inkluderet ACOA med egne 

misbrugsproblemer. På den anden side kunne man også forestille sig en mere velfungerende gruppe 

af ACOA, herunder de mere veletablerede og ”modne” ACOA. Graden af frivillighed kan ligeledes 

formodes at have virket selekterende, således at kun særligt motiverede og/eller specifikt interesse-

rede individer har deltaget. Dette gælder dog for såvel ACOA som non-ACOA.  

I forhold til kontrolgruppen er denne af gode grunde ikke randomiseret, og antagelsen om rimelig 

ensartethed er kun opfyldt i forhold til civilstand og til dels uddannelsesniveau.8 Alder er bl.a. som 

følge af rekrutteringsmetoden signifikant forskellig for ACOA og non-ACOA. Disse forhold er der 

imidlertid kontrolleret for undervejs i dataanalysen, således at signifikante forskelle kan udelukkes 

at bero på alders- og uddannelsesmæssige forskelle.  

Det multiple indsamlingsdesign betyder imidlertid også, at risikoen for ”confounders” stiger. Det er 

der så vidt muligt taget højde for, idet der i det multivariate design er inddraget så mange af disse 

faktorer som muligt, ligesom der ved signifikante sammenhænge i vid udstrækning er kontrolleret 

for andre forholds indflydelse.  



Det retrospektive design fremkommer ved, at der til belysning af alkoholproblemer i opvækstfami-

lien tages udgangspunkt i, hvad de voksne børn subjektivt og retrospektivt vurderet selv mener at 

have oplevet. Disse begivenheder kan erindres med visse forskydninger. Således kan psykologiske 

og fysiologiske faktorer have betydning for, hvordan forældrenes alkoholadfærd erindres, samt i 

hvilken grad det opleves belastende. For eksempel kan respondentens følelsesmæssige tilstand på 

undersøgelsestidspunktet samt behovet for at finde mening i det nuværende liv og den psykosociale 

tilstand påvirke erindringen af opvækstbetingelserne. Et prospektivt, longitudinelt undersøgelsesde-

sign med inddragelse af observationsstudier ville i denne sammenhæng være det optimale. Især med 

henblik på en undersøgelse af objektive svar på, hvordan biologiske, genetiske, sociale og person-

lighedspsykologiske faktorer er forbundne med den aktuelle psykosociale tilstand, samt hvorledes 

emotionelle, kognitive, intellektuelle, sociale og adfærdsmæssige problemer interagerer og forstær-

ker hinanden. Et sådant design ville ligeledes kunne vise, i hvilken grad symptomerne er 

forbigående, og om der er enkelte faser i udviklingen, som er mere sårbare for problemudvikling 

end andre, ligesom det ville fremgå, hvilke faser der er vigtige for udvikling af gode mestringsstra-

tegier. Dette har af mange årsager ikke været muligt. Derimod er der valgt en 

tværsnitsundersøgelse, der deskriptivt, eksplorativt og multifaktorielt undersøger de voksne børns 

voksenliv set i lyset af deres oplevelse og senere bearbejdning af opvæksten. Der er således ikke 

tale om en undersøgelse af de ”objektive” begivenheder i opvæksten, hvilket er et vilkår ved det 

retrospektive design. Undersøgelser, der udelukkende søger at ”måle” på de objektivt vurderet bela-

stende begivenheder, kritiseres til gengæld ofte for at overse det vigtige faktum, at et menneskes 

stressreaktion på en begivenhed ikke blot bestemmes af denne begivenhed i sig selv, men nok så 

meget af den opfattelse den pågældende har af begivenheden og mulighederne for at mestre pro-

blemerne (Cattanach & Rodin, 1988; Cohen et al., 1983). 

Selvrapportering vil altid til en vis grad udgøre en trussel mod validiteten. Der er risiko for såvel 

over- som underrapportering. Det formodes at påvirke ACOA såvel som non-ACOA i lige høj grad, 

således at sammenligninger de to grupper imellem er underlagt samme vilkår. 

 

Sammenligninger mellem ACOA og non-ACOA 

Børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, kan opleve et bredt spekter af psykosociale 

vanskeligheder helt ind i deres voksne liv. Vanskeligheder der kan give såvel intra- som interperso-

nelle problemer. I det følgende sammenlignes ACOA med non-ACOA, ligesom anden forskning 

inddrages til belysning af undersøgelsens resultater. 



Psykisk belastning 

Resultaterne fra nærværende undersøgelse viser, at ACOA sammenlignet med non-ACOA udviser 

flere symptomer på psykisk belastning på samtlige BSI-dimensioner, kun med undtagelse af soma-

tisering. Dette bekræftes tillige af international forskning (f.eks. Kashubeck, 1994; Sher et al., 

1991).  

Samtidig fremgår det af nærværende undersøgelse, at ACOA har oplevet flere negative livsbegi-

venheder i voksenalderen end non-ACOA. Mange undersøgelser, såvel tværsnits- som 

longitudinelle studier, har fundet, at det totale antal af større negative hændelser i et menneskes liv 

kan forudsige børn, unge og voksnes fysiske og psykiske helbred (F.eks. DuBois et al., 1992; Sand-

ler et al., 1994; Werner & Smith, 1992, 1998). Også i nærværende undersøgelse ses en 

sammenhæng mellem antallet af livsbegivenheder og psykiske symptomer. De negative livsbegi-

venheder kan medføre emotionelle vanskeligheder med internaliserede symptomer som angst og 

depression, samt eksternaliserede symptomer som kriminalitet (Sher, 1991; Werner & Smith, 1992, 

1998), bl.a. ved at mediere effekten af forældrealkoholisme (Roosa et al., 1990). Specifikt ser kon-

fliktniveauet i opvækstfamilien ud til at kunne mediere effekten af negative livsbegivenheder på 

udviklingen af såvel internaliserede som eksternaliserede symptomer (Chassin et al., 1997).9 Sam-

tidig med at ACOA oplever flere belastende livsbegivenheder, ser det også ud til, at ACOA er mere 

sårbare overfor effekten af stress end non-ACOA (Barrera et al., 1993, 1995). Måske som følge af 

utilstrækkelige eller maladpative mestringsstrategier og/eller på grund af manglende social støtte. 

Dette kunne bidrage til at forklare den øgede anvendelse af diverse interventionstiltag blandt 

ACOA. 

Man kan imidlertid også forestille sig, at ACOA angiver flere belastende begivenheder, men ikke 

objektivt set udsættes for flere end non-ACOA. Det der ser ud til at være afgørende er dog i vid 

udstrækning den subjektive oplevelse af belastning, idet også individets mestringsevner indgår i det 

samlede billede.   

 

Alkohol og andet misbrug 

Af eksisterende forskning fremgår en øget risiko blandt ACOA for udvikling af alkoholproblemer 

og/eller andet misbrug, enten ved eget brug eller indirekte ved en partners brug (f.eks. Finn et al., 

1997; Kerr & Hill, 1992; Wilson et al., 1995). Desuden ser det ud til, at når ACOA udvikler mis-

brug, er dette af voldsommere karakter (Nielsen et al., 2000), indtræder tidligere (Worobec et al., 

1990), ligesom det oftere er ledsaget af andet misbrug og flere fysiske og psykiske problemer end 



blandt alkoholmisbrugere, der ikke er vokset op i familier med alkoholproblemer (Jacob et al., 

1999; Nielsen et al., 2000).  

Nærværende undersøgelse bekræfter flere af ovenstående udsagn. Således fremgår det, at ACOA i 

stærkt signifikant højere grad end non-ACOA er i risiko for udvikling af alkoholproblemer, idet 

hver tredje ACOA angiver at have haft eller stadig have alkoholproblemer mod kun 8% blandt non-

ACOA. Kønsspecifikt er der flere blandt de mandlige ACOA, der selv har eller har haft alkoholpro-

blemer, nemlig to tredjedele, medens at kun hver fjerde blandt de kvindelige ACOA angiver dette. 

Dette finder også Parker & Harford (1988). Blandt non-ACOA er det hver sjette mand og hver ty-

vende kvinde, der har eller har haft alkoholproblemer. Også indtagelse af andre misbrugsrelaterede 

stoffer (hash, ecstacy, amfetamin, kokain, heroin, ketogan, metadon, nerve-sovemedicin o.a.) er 

stærkt signifikant mere udbredt blandt ACOA end blandt non-ACOA.  

Af undersøgelsen fremgår tillige, at der blandt søskende til ACOA ligeledes er en øget forekomst af 

alkohol- og andet misbrug. Dette kunne indikere dels en genetisk disposition for misbrugsadfærd 

blandt gruppen af ACOA, dels en ”social arv”, bl.a. i forhold til anvendelsen af den undgående me-

stringsstrategi, som misbrugsadfærd må betegnes som. Ligeledes kunne det indikere et øget 

belastende opvækstmiljø, der kan have påvirket et eller flere af børnene i negativ retning. I de til-

fælde, hvor det kun er søskende og ikke respondenten selv, der har udviklet misbrugsproblemer, 

kunne det tillige indikere modstandsdygtighed hos netop denne respondent. Der er imidlertid ikke i 

nærværende undersøgelse lavet specifikke analyser på disse hypoteser. Derudover kan en søskendes 

misbrugsproblemer udgøre en belastningsfaktor i individets voksne liv.  

Endvidere fremgår det, at stærkt signifikant flere blandt ACOA har haft en partner med alkohol 

og/eller andet misbrug (hash, ecstacy, amfetamin, kokain og lign.). Især iagttages dette blandt kvin-

delige ACOA. Det er således mere end hver tredje kvindelige ACOA, der har haft en partner med 

alkoholmisbrug, hvilket kun hver fjerde mandlige ACOA har oplevet. Til sammenligning er andelen 

blandt non-ACOA halvt så stor blandt kvinderne og fem gange så lille blandt mændene, idet kun 

hver sjette kvinde og hver syttende mand på et tidspunkt har levet sammen med en alkoholmisbru-

gende partner. Især blandt mændene er der påfaldende stor forskel mellem ACOA og non-ACOA. 

Disse fund bekræftes af Black og kolleger (1986),  Hinkin & Kahn (1995) og Kerr & Hill (1992). 

Ifølge Lyon & Greenberg (1991) kan dette skyldes, at når man som barn har lært at få anerkendelse 

(kærlighed) og dermed selvværd ved at tilpasse sig kravene fra en misbrugende og grænseoverskri-

dende forælder, vil man også ind i voksenlivet kunne fortsætte i samme mønster med at søge 



muligheder for at hjælpe sådanne mennesker. Ifølge deres undersøgelse skulle en sådan ”medaf-

hængighed” især findes blandt kvindelige ACOA.  

Af andre misbrugsrelaterede forhold blev tillige hyppigheden af spiseforstyrrelser blandt ACOA 

undersøgt. Heraf fremgik det, at ACOA ligeledes har forøget risiko for at udvikle spiseforstyrrelser, 

som henholdsvis anoreksi eller bulimi. Dette bekræftes af lignende fund af Mintz og kolleger 

(1995). 

 

Selvværd 

Ifølge omfattende forskning ser det ud til, at ACOA i højere grad end non-ACOA kan karakteriseres 

ved et lavt selvværd (f.eks. Domenico & Windle, 1993; Hinkin & Kahn, 1995; Williams & Corri-

gan, 1992). Især ser dette ud til at gælde for kvinder og især for kvinder med en alkoholisk far 

(Berkowitz & Perkins, 1988; Russel et al., 1985). Også af nærværende undersøgelse fremgik ten-

densen til lavere selvværd blandt ACOA, ligesom den øgede forekomst blandt kvinder var tydelig. 

Dette kan bero på opvæksten med alkoholproblemer i familien, men kan også være farvet af de 

voksne børns skam og skyld forbundet med det at have en forælder med alkoholproblemer.  

 

Mestringsstrategier 

Børn i familier med alkoholproblemer anser ofte – og ikke uden grund – problemerne i deres op-

vækstfamilie som uforanderlige, eller som nogle der blot må accepteres. I værste fald udvikles en 

”tillært hjælpeløshed” (Clair & Genest, 1987). Som følge heraf vil de meget ofte, situationen taget i 

betragtning, anvende de emotionsfokuserede og undgående mestringsstrategier (ibid.). Enten fordi 

de er de eneste mulige og/eller, fordi det er igennem disse, at de opnår oplevelser af succes. Børne-

ne overlever så at sige på de emotionsfokuserede og undgående strategier. Det gør de imidlertid 

ikke på længere sigt, hvor strategierne viser sig utilstrækkelige eller ligefrem maladaptive (Seilha-

mer & Jacob, 1990). Det er derfor et spørgsmål om, at børnene i ungdom og voksenalder formår at 

udvide repertoiret, således at det også indeholder problemfokuserende og distancerende mestrings-

strategier og at de tillige kan finde ud, hvilke strategier der er adaptive hvornår. Dette ser imidlertid 

ud til kun at lykkes for en begrænset del af ACOA. Forskningen viser nemlig, at mange voksne 

børn fra familier med alkoholproblemer har et indskrænket mestringsrepertoire ligesom de i meget 

høj grad anvender de maladaptive emotionsfokuserede og undgående mestringsstrategier (Chassin 

et al., 1997; Clair & Genest, 1987; Devine & Braiteswaite, 1993; Rhodes & Blackham, 1987; 

Wegsheider, 1981).  



Af nærværende undersøgelse fremgår det ligeledes, at ACOA i højere grad end non-ACOA anven-

der de overvejende maladaptive mestringsstrategier ”emotionel” og ”undgående” mestring. Indenfor 

gruppen af ACOA er det således kun en tredjedel (33%), der overvejende anvender de mere adapti-

ve mestringsstrategier ”rationel” og ”distancerende” mestring. Desuden anvender ACOA i højere 

grad den tilføjede ”misbrugsmestring” (undgående mestring), bestående af forøget indtag af hen-

holdsvis alkohol, piller, mad og/eller nikotin i situationer, der opleves som stressende. Non-ACOA 

anvender i højere grad de mere adaptive ”rationel” og ”distancerende” mestring. Dette er i overens-

stemmelse med Clair & Genest (1987), der ligeledes har undersøgt kategorien ”misbrugsmestring”. 

Også Domenico & Windle (1993) finder, at ACOA har en større tilbøjelighed til at anvende alko-

holindtag som en mestringsstrategi, om end de ikke finder en forbrugsmængde, der er større end 

blandt non-ACOA.  

 

Forsvarsmekanismer 

Med hensyn til ACOA’s anvendelse af forsvarsmekanismerne ”stabil”, ”ustabil” og ”neurotisk” 

forsvar, fremgår det af nærværende undersøgelse, at der kun er signifikant forskel i forhold til an-

vendelsen af ustabile forsvarsmekanismer. Således anvender ACOA i højere grad en non-ACOA de 

ustabile forsvarsmekanismer projektion, passiv aggression, impulsivitet (”acting out”), isolation, 

devaluering, autistisk fantasi, benægtelse, forskydning, dissociation, splitting, rationalisering og 

somatisering. Dvs. at ACOA i højere grad benægter et problems eksistens eller afviser ansvar for og 

indflydelse på en hændelse. F.eks. ved forskydning, hvor ubehagelige, diffuse følelser (angst, skam, 

emotionelt kaos) i stedet rettes mod konkrete objekter, som f.eks. kroppen (somatisering), således at 

problemet gøres konkret og håndterbart, om end på symptomplan og ikke på årsagsplan. Eller ved 

projektion, hvor andre mennesker tillægges de motiver, følelser og problemer, som individet ikke 

kan acceptere eller rumme hos sig selv. Dette kan medføre vanskeligheder i interpersonelle relatio-

ner, hvor andre tillægges individets egne uønskede egenskaber eller hensigter. Eller ved autistisk 

fantasi, hvor individet drømmer sig til en anden verden og derved kompenserer for mangler og van-

skeligheder i virkelighedens verden. Fælles for dem alle er ”fremmedgørelsen”, at 

opmærksomheden på forskellig vis afledes fra det egentlige problem, dels for at gøre det mere kon-

kret og håndterbart, og dels for at kompensere for følgevirkninger ved det. Således kan anvendelsen 

af de ustabile forsvarsmekanismer formodes at bero på oplevelsen af ukontrollable belastende hæn-

delser i opvæksten. Dette vanskeliggør imidlertid en reel løsning af problemerne, idet der samtidig i 

højere grad vil blive anvendt undgående mestring. Samtidig kan det have negativ indflydelse på 



interpersonelle relationer, dels pga. individets manglende nærvær i relationen, dels dets manglende 

realitetsfornemmelse, og dels dets projektion af egne motiver, følelser og problemer til andre men-

nesker.  

I forhold til de normative data for DSQ (Andrews et al., 1993) fra en amerikansk normalpopulation 

adskiller danske ACOA sig stærkt signifikant på neurotisk og ustabilt forsvar, således at disse i hø-

jere grad anvendes af ACOA i forhold til en amerikansk referencepopulation.  

Undersøgelser af anvendelsen af forsvarsmekanismer blandt voksne fra familier med alkoholpro-

blemer er endnu et forholdsvist uopdyrket område, dog fandt Jarmas & Kazak (1992), at 

collegestuderende med alkoholiske fædre havde et mere ”aggressivt forsvar”, der til dels kan side-

stilles med en ustabil forsvarsstil. Derudover fandt Brown (1988) ud fra kliniske observationer, at 

forsvarsmekanismerne i den alkoholiske familie er kendetegnet ved at være benægtelse, rationalise-

ring, projektion og splitting, hvilket også bekræftes af klinisk forskning (f.eks. Cermak & Brown, 

1982). Med udgangspunkt i den kognitive teori om, at barnets skemaer er et produkt af oplevelser 

med forældrene og familien, kunne det tænkes, at også barnet i en eller anden grad udviser samme 

forsvarsstil. Under alle omstændigheder stemmer dette ganske godt overens med nærværende un-

dersøgelses resultater.  

 

Personligheden: Neuroticisme og ekstraversion 

Personligheden ser ud til at have indflydelse på, hvorledes et menneske opfatter og mestrer stress-

faktorer (Depue & Monroe, 1986), samt hvordan omgivelserne møder dette menneske, bl.a. med 

social støtte (Werner & Smith, 1992). Ligeledes kan et individs psykiske funktionsniveau relateres 

til personligheden (Lengue & Sandler, 1996) og specifikt dispositionen for neuroticisme og ekstra-

version (Costa & McCrae, 1980; Emmons & Diener, 1985). Af nærværende undersøgelse fremgår 

det, at ACOA er mere introverte og mere neurotiske end non-ACOA. Dette bekræftes tillige af an-

den forskning (Finn & Pihl, 1987; Sher et al., 1991; Velleman & Orford, 1993). Det betyder at 

voksne børn fra familier med alkoholproblemer kan karakteriseres ved at være mere emotionelt 

ustabile og i højere grad opleve angst, depression, fjendtlighed og generthed (Eysenck & Eysenck, 

1991; McCrae, 1992). Dette stemmer godt overens med det forhøjede niveau af symptomer på psy-

kisk belastning og oplevelsen af ringere social støtte i voksenalder.  

De introverte neurotiske individer er samtidig karakteriseret ved at være mindre problemfokuserede 

i deres mestringsstil og i højere grad anvende emotionsfokuserede og undgående mestringsstrategi-

er, ligesom de kan være karakteriseret ved ubeslutsomhed, passivitet og selvbebrejdelser (Endler & 



Parker, 1990; Hooker et al., 1994; McCrae & Costa, 1986). Derudover ser det ud til, at de i stress-

fulde interpersonelle situationer med nærtstående personer mangler evnen til empati, hvilket kan 

brede sig til at gælde relationer i det hele taget. De kan have ringe sociale og assertive kompetencer 

og være grundlæggende pessimistiske (McCrae, 1992). De søger i ringere grad social støtte og kan 

have udpræget negativ tænkning (Hooker et al., 1994; McCrae & Costa, 1986). De to sidstnævnte 

afspejles i også nærværende undersøgelse i oplevelsen af ringe social støtte samt i den ringe ”Sence 

of Coherence” (SOC). 

 

Livsorientering: SOC   

Af nærværende undersøgelse fremgår det, at ACOA scorer signifikant lavere end non-ACOA på 

samtlige SOC-dimensioner, ”forståelighed”, ”håndterlighed” og ”mening”. Det betyder, at ACOA 

er mindre overbeviste om, at det vil lykkes dem at overvinde eventuelle vanskeligheder, ligesom 

livet som sådan i højere grad opleves uinteressant, uden formål og uden mening. Der findes endnu 

kun sparsom forskning med udgangspunkt i SOC-teorien og ingen relateret specifikt til voksne børn 

fra familier med alkoholproblemer. Man kunne imidlertid relatere SOC til ACOA’s kognitive ske-

maer i forhold til deres forestillinger og forventninger til omverdenen og livet som sådan. Forskning 

med udgangspunkt heri viser nemlig, at voksne børn fra familier med alkoholproblemer i højere 

grad oplever ”tillært hjælpeløshed” og ”ydre kontrollokus” (Cermak & Rosenfeld, 1987; Clair & 

Genest, 1987). De har i højere grad forventninger om fiasko, især er de kvindelige ACOA mere 

pessimistiske end de kvindelige non-ACOA (Baker & Stephenson, 1995; Kashubeck & Christen-

sen, 1992). Dette stemmer ganske godt overens med den lavere SOC blandt ACOA, der fremgår af 

nærværende undersøgelse.  

  

Tilknytning og interpersonelle vanskeligheder 

Udover disse intrapersonelle vanskeligheder ser det også ud til, at ACOA kan have vanskeligheder 

på det interpersonelle område. Af nærværende undersøgelse fremgår det, at ACOA’s tilknytning i 

nære relationer i højere grad er karakteriseret ved ”angst”, hvorimod ”afhængighed” og ”nærhed” er 

mere beskrivende for non-ACOA’s tilknytning. Ligeledes fremgår det, at tilknytningsstilen blandt 

ACOA i højere grad end blandt non-ACOA er ”distancerende” og ”ængstelig”, medens non-ACOA 

har en tilknytningsstil, der i langt højere grad bærer præg af ”sikkerhed/tryghed”. Det betyder, at 

ACOA i højere grad end non-ACOA oplever ubehag ved følelsesmæssige relationer til andre, har 

sværere ved at have tillid og blive afhængige, ligesom de er bange for at blive svigtet og forladt.  



Disse fund bekræftes af Brennan, Shaver & Tobey (1991). De fandt en udpræget ængstelig tilknyt-

ning blandt ACOA, ligesom Mickelsen et al. (1997) fandt en øget forekomst af svag tilknytning hos 

personer, hvis forældre havde været alkoholikere og/eller lidt af depressioner. Det er tilsyneladende 

oplevelsen af varme og interesserede forældre, der giver en tryg frem for svag eller ængstelig til-

knytningsstil i voksenalderen. De forringede tilknytningsevner i voksenalder ser således ud til at 

kunne hænge sammen med tilknytningsforstyrrelser i opvæksten, formodentlig som følge af ringe 

forældreevner. Det kan, som tidligere nævnt, tænkes at alkoholproblemerne i familien enten direkte 

eller indirekte gennem en påvirkning af familieinteraktionen forringer forældreevnerne. Det kan dog 

også tænkes, at alkoholproblemerne er til stede som en følge af andre faktorer, der bl.a. omfatter 

forringede forældreevner.  

Paradoksalt nok kan en følge af den forringede tilknytning blandt ACOA medføre en manglende 

evne til separation fra opvækstfamilien og individuation. Barnet i en alkoholfamilie kan ofte med 

rette opleve, at dets forældres fysiske og/eller psykiske overlevelse er stærkt tvivlende og til tider 

endda afhængig af barnet. En oplevelse der kan følge barnet ind i voksenalderen. Som følge heraf 

vil separation og individuation være yderligere vanskeliggjort. Derudover kan forældre fra familier 

med alkoholproblemer bevidst eller ubevidst drage nytte af den kærlighed og det behov, børnene 

føler i forhold til deres forældre. En alkoholisk forælder kan have en tendens til at mestre egen 

”selv-tvivl” og ”selv-had” ved at projicere dette over på børnene og gøre dem svage og mindrevær-

dige. Barnet vil som oftest være villig til at påtage sig denne rolle i kærlighed til og behov for 

forælderen, og for at stabilisere forælderens og dermed familiens tilstand. På længere sigt kan dette 

mønster blive så indarbejdet, at barnets udfyldelse af denne rolle bliver uundværlig for den alkoho-

liske forælders psykiske stabilitet og for familien som sådan. Forælderen og familien vil således 

have et stort behov for, at barnet ikke separerer og individuerer sig. Endelig vil mange børn natur-

ligt have en ubændig trang til at ville ”redde” sine forældre og løse problemerne i familien. En trang 

der kan følge med langt ind i voksenlivet, således at det voksne barn opretholder en tæt relation til 

opvækstfamilien eller bringer sig i en lignende situation, hvor ”redningsaktioner” kan gentages, blot 

i nye omgivelser og med andre implicerede parter. Det voksne barn vil investere en stor del af sin 

psykiske energi på at forsøge igen og igen at få forælderen til at holde op med at drikke, eller fort-

sætte i et lignende mønster med en alkoholisk eller på anden vis misbrugende ægtefælle, eller i 

andre relationer, hvor det voksne barn kan blive i en velkendt rolle og med en veldefineret opgave.  

ACOA’s tilknytningsforstyrrelser ser således også ud til at komme til udtryk i forhold til etablering 

og kvaliteten af nye relationer i voksenalderen. Udover de allerede nævnte forhold omkring usik-



kerhed og angst i nære relationer, viser det sig tillige i forhold til en øget risiko for skilsmisse. I 

nærværende undersøgelse var det således hver femte ACOA der var fraskilt, hvilket kun var tilfæl-

det for hver tiende blandt non-ACOA. Dette finder tillige Black og kolleger (1986) samt Parker & 

Harford (1988). Tillige finder Kerr & Hill (1992), at ACOA har dårligere ægteskabelig tilpasning 

samt en opfattelse af, at kvaliteten af deres relationer med ægtefæller og egne børn generelt er dårli-

gere. Werner (1986) finder, at især mandlige ACOA har sværere ved at indgå i faste, varige 

parforhold. Protinsky & Ecker (1990) samt Martin (1995) finder endvidere, at ACOA er mere en-

somme og mere følelsesmæssigt lukkede. Ifølge Cermak & Brown (1982) og Jackson (1984) 

handler disse vanskeligheder mere specifikt om angst for at miste kontrol i relationer med andre 

mennesker, bl.a. som følge af manglende tillid, problemer med at forvalte (mærke og udtrykke) 

egne personlige følelser og behov. De generelle vanskeligheder med at skabe og finde sig til rette i 

egen familie kan imidlertid også handle om, at ACOA mangler rollemodeller og skabeloner for et 

familieliv. De ved, hvordan det ikke skal være, men ikke hvordan det så skal være. Som følge heraf 

har ACOA ikke sjældent et alt for unuanceret, urealistisk billede af, hvordan en familie skal se ud, 

samtidig med at deres forudsætninger, kundskaber, erfaringer og rollemodeller kan være meget be-

grænsede. Mange brænder ud i deres forsøg på at skabe den perfekte familie og/eller som følge af 

deres overansvarlighed, manglende fornemmelse for egne behov, manglende evne til grænsesæt-

ning, manglende selvværd og ringe identitetsfølelse.  

 

Social støtte 

Problemer på det relationelle område afspejles tillige i forhold til ACOA’s oplevelse af den sociale 

støtte. Af nærværende undersøgelse fremgår det, at ACOA på samtlige de undersøgte områder for 

social støtte er mindre tilfredse end non-ACOA. Det betyder at ACOA i ringere grad oplever at væ-

re i stand til at tale om tanker og følelser, i ringere grad oplever at andre mennesker udviser sympati 

og støtte, ligesom de ikke oplever, at der er nogen, der hjælper dem med praktiske gøremål. Samti-

dig føler de sig i højere grad svigtet af mennesker, som de regnede med støtte fra og er overordnet 

utilfredse med den støtte, de så modtager. Når ACOA har forøget risiko for at have tilknytningsvan-

skeligheder, altså at have tillid og tryghed i relationer med andre mennesker, er det ikke 

overraskende, at den sociale støtte ikke opleves som værende tilfredsstillende. Den oplevede sociale 

støtte kunne formodes at være en refleksion af tidlige tilknytningserfaringer, således at en grund-

læggende erfaring med og evne til opnåelse af social støtte (også i voksenalderen) opbygges 

allerede i barndommen i relation med en primær omsorgsperson (Sarason et al., 1987).    



 

KONKLUSION 

Sammenlignet med non-ACOA er ACOA karakteriseret ved at have flere vanskeligheder samt flere 

symptomer på psykisk belastning. Således er ACOA mere ængsteligt tilknyttet og har sværere ved 

afhængighed og nærhed i relationer. De er oftere fraskilte, ligesom de oplever ringere social støtte i 

voksenalderen. De oplever flere belastende begivenheder, har flere symptomer på psykisk belast-

ning og et lavere selvværd. De har oftere selv misbrugsproblemer, ligesom risikoen for en partner 

med alkohol- og/eller andet misbrug er større blandt ACOA sammenlignet med non-ACOA. Også 

blandt søskende til ACOA ses en øget forekomst af alkohol- og andet misbrug. ACOA anvender i 

højere grad de overvejende maladaptive mestringsstrategier emotionel og undgående mestring, her-

under misbrugsadfærd. Deres forsvarsmekanismer er mere ustabile, ligesom deres personlighed i 

højere grad kan karakteriseres som indadvendt og følelsesmæssigt ustabil (introvert og neurotisk). 

ACOA’s overordnede livsorientering, deres forestillinger og forventninger til omverdenen og livet 

som sådan bærer i højere grad præg af hjælpeløshed og meningsløshed. 

Sammenfattende kan det altså konkluderes, at ACOA har en øget risiko for at udvikle en lang række 

af psykosociale vanskeligheder. En del ser tillige ud til at udvise symptomer, der kunne indikere 

behandlingskrævende behov, herunder egne misbrugsproblemer. Dette behov understøttes tillige af 

den meget store søgning til de forsøgsvise tilbud på alkoholrådgivningerne på undersøgelsestids-

punktet, der var rettet specifikt mod voksne børn fra familier med alkoholproblemer. Der er 

imidlertid kun meget få varige tilbud i dag til børn og voksne børn fra familier med alkoholproble-

mer, selvom de i stigende grad anerkendes som en gruppe med selvstændige behandlingsbehov. 

Forhåbentlig kan denne og lignende undersøgelser øge forståelsen for, at også misbrugerens familie 

lider under og er en del af misbruget. At familien i højere grad søges inddraget i behandlingen og at 

børn og voksne børn får mulighed for at modtage hjælp rettet specifikt mod dem og uafhængigt af 

misbrugers behandling. 
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Fodnoter 

1. ACA-grupperne er selvhjælpsgrupper i AA-regi primært for voksne børn fra familier med alko-

holmisbrug, men også for voksne børn fra andre former for dysfunktionelle familier. I de fleste 

tilfælde modtog deltagerne desuden psykologhjælp. 

2. Blandt uddannelsesgruppen var der også nogle, der på undersøgelsestidspunktet modtog forskel-

lige former for intervention. Disse blev defineret og inkluderet som en del af den ”kliniske” gruppe 

under henholdsvis ACOA og non-ACOA.  

3. Nogle har både far og stedfar med alkoholproblemer. 

4. Såvel den indre konsistens (Cronbach’s alfa=.23) som inter-item korrelationen (.08) var utilfreds-

stillende. 

5. Spørgsmålet lød:”Var der nogen i din familie, der måske havde (eller har) alkoholproblemer?” 

Formuleringen ”alkoholproblemer” og udgangspunktet i ”det voksne barns” oplevelse heraf frem 

for en diagnosticeret ”alkoholafhængighed”/”alkoholmisbrug” blev anvendt for ikke at udelukke de 

individer, hvis forældre er alkoholikere, men ikke er diagnosticeret eller behandlet som sådan. For-

målet med nærværende undersøgelse er netop også at inddrage en større og mere generel del af 

befolkningen end blot den så ofte anvendte kliniske del.  

6. Udover psykologisk rådgivning, terapi og samtale, kan intervention også bestå i lægeordineret 

medicin. Forskellen består også når der tages højde for, at en del af ACOA-populationen er indsam-

let i klinisk regi.  

7. Denne forskel består også når der kontrolleres for alder. 

8. Det gennemsnitlige uddannelsesniveau er 5 år for både ACOA og non-ACOA. Der er imidlertid 

10% blandt ACOA, der ikke har nogen uddannelse udover 9.-10.klasse. 

9. Man kunne forestille sig, at en opvækst i en familie med alkoholproblemer kunne sidestilles med 

en opvækst i en familie med andre belastende opvækstvilkår (f.eks. en psykisk syg forælder). Såle-

des at det ikke i sig selv er alkoholproblemerne, der gør forskellen, men graden af dysfunktionel 

familieinteraktion, forringet forældreevne samt andre belastende opvækstvilkår. Dette vil imidlertid 

blive en for omfattende diskussion i nærværende artikel. Blot skal kort nævnes, at nærværende un-

dersøgelse viste, at det var mere belastende at vokse op i en familie med alkoholproblemer end i en 

familie med en psykisk syg forælder, medens at international forskning viser modstridende resulta-

ter.  

 

 



Tabel 1. Gennemsnitsværdier for ACOA og non-ACOA på de anvendte standardiserede skemaer. 

 

 ACOA 

N=127 
Non-ACOA 

N=186 

Personlighedstræk (EPQ)   

Neuroticisme 0.56   6) 0.40 

Ekstroversion 0.60   6) 0.70 

 

Selvværd (RSE)  

 

1.98   6) 

 

2.41 

 

Mestringsstrategier (CSQ)* 

  

Emotionel mestring 2.79   6) 2.99 

Undgående mestring 2.95    3.02 

Rationel mestring 2.51   2) 2.39 

Distancerende mestring 2.98   2) 2.89 

Misbrugsmestring 3.26   3) 3.36 

 

Forsvarsmekanismer (DSQ) 

  

Stabile 5.63    5.80 

Ustabile 4.02   6) 3.59 

Neurotiske  5.26 5.23 

 

Tilknytning (AAS-R) 

  

Nærhed 3.58   6) 3.97 

Angst 2.87   6) 2.27 

Afhængighed 2.94   6) 3.49 

”Tilknytnings-stil” 2.12   6) 1.47 

 

Social støtte (CSS) 

 

29.90   4) 
 

31.79 

 

Livsorientering (SOC) 

  

Forståelighed 3.65   6) 4.02 

Håndterlighed 4.58   6) 5.05 

Mening  5.35   2) 5.64 

 

Symptomer på psykisk bela-

sting (BSI) 

  

Somatisering 0.50 0.42 

Kompulsivitet 1.08   1) 0.92 

Sensitivitet 1.19   3) 0.87 

Depression 0.94   3) 0.65 

Angst 1.05   6) 0.74 

Fjendtlighed 0.72   4) 0.49 

Fobisk angst 0.32   6) 0.15 

Paranoia 0.68   1) 0.52 

Psykoticisme 0.72   4) 0.46 

GSI 0.79   4) 0.58 
*Jo lavere score, jo mere anvendes den pågældende mestringsstrategi. 1)p<.05  2)p<.01  3)p<.005  4)p<.001  6)p<.0001 



Tabel 2: Forskellen mellem ACOA (N=127) og non-ACOA (N=189) på en række belastende fakto-

rer. Andelen angives i procent. 

 

 

 
 

ACOA 

% 

 

Non-ACOA 

% 

Psykiske problemer (oplevet 

som depression, angst, o.lign.) 

 

36***    
 

6 

Spiseforstyrrelser  14* 7 

Suicidal adfærd (truet med 

eller forsøgt selvmord) 

 

25*** 

 

8 

Modtaget intervention fra 

psykolog, psykiater, egen læge  

62*** 21 

Indtaget lægeordineret medi-

cin for psykisk problem 

 

27*** 

 

6 

Fraskilt 21** 10 

Alkoholproblemer, egne  33***    8 

Partner med alkoholproble-

mer 

 

36*** 
 

14    

Søskende med alkoholpro-

blemer 

 

21** 

 

8 

Søskende med andet misbrug 16* 8 

Belastningsgrad  

(gennemsnitlige antal belasten-

de livsbegivenheder) 

 

 

6,2*** 

 

 

3,5 
* p< .05   ** p< .005   *** p< .0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


