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Syftet med studien var att utifrån Antonovskys teori om KASAM få ökad 
förståelse för vilka faktorer professionella som möter barn till föräldrar med 
alkoholproblem uppfattar som viktiga för att barnen ska få en känsla av 
sammanhang, samt vad de professionella uppfattar att de själva och andra kan 
göra för att påverka barnens känslan av sammanhang. Utgångspunkt för studien 
var en hermeneutisk ansats och en kvalitativ metod där semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. Resultatet visade att det finns flera faktorer som kan 
verka skyddande för barnen och öka deras känsla av sammanhang. Den främsta 
faktorn visade sig vara vuxna i barnens omgivning eftersom de kan stödja barnen 
på olika sätt. Professionella, framförallt inom skolan, har ett stort ansvar för att 
upptäcka och hjälpa barnen. Professionella som har kunskap om alkoholproblem, 
t.ex behandlingspedagoger, kan utgöra viktiga resurser i skolan. Ytterligare 
forskning behövs för att ta reda på vad som redan görs och hur arbetet kan 
förbättras. 





Förord 
Vi vill tacka Er som deltagit i studien, utan Er hade denna studie inte varit möjlig 
att genomföra. Genom att Ni ställt upp på att bli intervjuade och delat med Er av 
Era erfarenheter och uppfattningar har vi fått kunskap och förståelse som vi 
kommer att ha nytta av i vårt framtida arbete som behandlingspedagoger.  

Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare, Marita, som under arbetets 
gång visat intresse och engagemang och som hela tiden kommit med goda råd och 
tips på förbättringar. 

 

Växjö, Mars 2013 

Frida Bjärnered & Matilda Svensson 
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INTRODUKTION 
Missbruk och beroende av alkohol är vanligt förekommande och ett stort 
folkhälsoproblem i vårt samhälle. För de barn och ungdomar som växer upp med 
föräldrar med missbruk eller beroende kan det innebära stora påfrestningar samt en 
ökad risk för att utveckla problem senare i livet (Socialstyrelsen, 2009). Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) startade år 2008 projektet “Kunskap till praktik” 
(SKL, 2012). Projektet, som är en omfattande nationell satsning, arbetar med att ge stöd 
till kommuner och landsting för att de ska utveckla den svenska missbruks- och 
beroendevården. I det projektet ingår bland annat arbete med att stärka barn- och 
föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården och arbetet har fokus på insatser 
som stärker föräldraskapet. ”Kunskap till praktik” är en stor satsning och regeringen har 
avsatt 200 miljoner kronor under åren 2011-2014 till stöd åt barn och ungdomar som 
har föräldrar med olika svårigheter, exempelvis missbruk (SKL, 2012). Mycket av den 
forskning som gjorts om barn till föräldrar med missbruk eller beroende av alkohol 
fokuserar på de risker som finns för dessa barn. I denna studie har vi istället valt att 
inrikta oss på att försöka förstå vilka faktorer de professionella som möter barn till 
föräldrar med alkoholproblem uppfattar som stödjande och skyddande för dessa barn.  

De förkunskaper vi har inom området är begränsade. Ämnet har tagits upp vid några 
tidigare tillfällen under utbildningen till behandlingspedagog och vi har båda stött på 
personer med missbruk och beroende samt deras anhöriga under vår praktik samt i 
arbetslivet. En av oss har erfarenhet av arbete och praktik inom psykiatrin respektive 
kriminalvård. Den andra har erfarenhet av arbete med personer som har psykiska 
funktionsnedsättningar samt öppenvård för ungdomar och vuxna som har en 
problematisk relation till alkohol, narkotika och spel. Intresset för studiens ämne 
väcktes under våren 2012 då vi gjorde en litteraturstudie som handlade om risker och 
riskfaktorer för barn till föräldrar med missbruk eller samsjuklighet vilket gav oss större 
inblick i ämnet. För att kunna hjälpa utsatta familjer med missbruksproblematik på bästa 
sätt är det ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv viktigt att inte bara ha kännedom 
om vilka risker som missbruket eller beroendet utgör utan att också ha kännedom om 
vilka skyddande faktorer som är betydelsefulla för barnens hälsa. Denna kunskap är 
viktig för att veta vilka andra instanser professionella kan ta hjälp av för att de utsatta 
barnen ska få den hjälp och det stöd de behöver, samt för att kunna anpassa 
behandlingen till föräldrarna så att den gynnar hela familjen.  

Bakgrund 
Att upptäcka vilka barn som växer upp med missbruk i familjen är svårt och mörkertalet 
kan vara stort (Socialstyrelsen, 2009). I en rapport från Socialstyrelsen (2009) hänvisas 
till Statens folkhälsoinstitut (FHI) som har uppskattat att cirka 20 procent av alla barn i 
landet växer upp i familjer där det förekommer en riskabel alkoholkonsumtion. Enligt 
Socialstyrelsen (2009) har FHI genom en kartläggning visat att av de föräldrar som 
lever med sina barn har nästan 8 procent av mammorna och 16 procent av papporna en 
alkoholkonsumtion som anses vara riskabel. År 2000 gjordes en undersökning om 
antalet barn som växer upp i familjer med missbruk och i en uppföljning som gjordes 
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mellan åren 2000-2004 framkom att 1,2 procent av barn i åldern 0-17 år levde i familjer 
där minst en av vårdnadshavarna fått sluten vård för sitt missbruk av alkohol och/eller 
narkotika. Socialstyrelsen (2009) menar att av de barn som växer upp i en familj med 
missbruk klarar sig ungefär hälften lika bra som andra barn. Ett problem med att 
fastställa hur stort antal barn som växer upp med missbruk av alkohol i familjen är att 
det är svårt att avgöra när en normalkonsumtion övergår i en riskkonsumtion eftersom 
alkohol anses vara socialt accepterat i det västerländska samhället (Socialstyrelsen, 
2009). 

Definitioner och avgränsning  
Begreppen missbruk och beroende definieras på olika sätt i olika diagnossystem. Ett 
missbruk anses enligt diagnossystemet DSM-IV föreligga då minst ett av följande fyra 
kriterier uppfylls under en period om tolv månader; upprepad droganvändning som 
leder till att individen inte klarar av att sköta sina uppgifter i arbetet, skolan eller 
hemmet; upprepad droganvändning i situationer som är fysiskt riskabla; upprepat 
kriminellt beteende relaterat till droger samt fortsatt användning av drogen trots 
upprepade eller ihållande sociala eller interpersonella problem som orsakas eller 
förvärras av droganvändningen (Johansson & Wirbing, 2005). 

Enligt Socialstyrelsen (2007) är beroende en allvarligare diagnos än missbruk. Utifrån 
diagnossystemet DSM-IV anses ett beroende föreligga då minst tre av följande sju 
kriterier uppfylls under en tolvmånadersperiod; större dos av drogen behövs för att 
uppnå en ruseffekt; abstinensbesvär uppstår när drogen inte längre intas; intag av större 
mängd eller under längre tid än planerat; önskan om eller misslyckade försök att minska 
intaget; mycket tid ägnas åt att få tag på drogen, att använda den samt att återhämta sig; 
försummelse av viktiga sociala aktiviteter, arbete och fritidssysslor samt fortsatt intag 
av drogen trots fysiska och psykiska skador (Socialstyrelsen, 2007). 

Begreppen missbruk och beroende kan som synes ovan beskrivas som diagnoser utifrån 
ett antal kriterier. Dessa kriterier kan enligt Room (2003) sägas höra ihop med den 
kulturella kontext där de används. I det västerländska samhället finns oskrivna regler för 
hur människor ska spendera sin tid, vilket medför att de som inte följer dem ses som 
avvikande. Finns inte dessa oskrivna regler för hur vi ska fördela vår tid ses det inte 
heller på samma sätt som ett problem att någon ägnar mycket tid åt att dricka alkohol. 
Room (2003) menar vidare att den gängse uppfattningen i det västerländska samhället 
är att alkohol är en potentiell källa till dåliga händelser. I de fall då alkohol förekommit i 
samband med att något dåligt inträffar tenderar vi att se detta som hela orsaken, trots att 
det förmodligen också finns andra bidragande omständigheter. Enligt författaren 
tillskrivs alkoholen med andra ord stor makt och lösningen på problemet att människor 
som är under alkoholpåverkan gör dåliga saker blir därför att personerna ska sluta 
dricka. Room (2003) menar att det hör till den europeiska kulturen att se orsak och 
verkan på detta sätt. 

För att undvika begreppsförvirring kring missbruk och beroende och för att täcka in ett 
bredare område kommer vi vidare i denna studie att använda begreppet alkoholproblem, 
vilket i detta fall avser både missbruk och beroende samt riskfylld alkoholkonsumtion. 
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Med begreppet barn avses i denna studie personer mellan 0-18 år. När vi beskriver 
tidigare forskning inom området använder vi de begrepp som författarna använder. 

Risk- och skyddsfaktorer 
Det finns enligt Socialstyrelsen (2012) många faktorer som kan påverka barns hälsa 
både i negativ och positiv riktning, dvs. risk- och skyddsfaktorer. Enligt SOU 2008:131 
definieras riskfaktorer som sådana faktorer som ökar risken för att en individ ska 
utveckla ohälsa och/eller problem i form av exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. 
Det är inte ovanligt att de olika riskfaktorerna samvarierar. Hawkins, Catalano och 
Miller (1992) delar upp riskfaktorer i två grupper, kontextuella samt 
individuella/interpersonella riskfaktorer. Till den första gruppen hör kulturella och 
samhälleliga faktorer, till exempel lagar och normer. I den andra gruppen finns faktorer 
inom den aktuella individen och i dess omgivning, såsom familj, skola och kamrater. 
Enligt Hawkins m.fl. (1992) är förekomsten av skyddsfaktorer anledningen till att vissa 
personer klarar sig bättre än andra, trots att de utsätts för samma riskfaktorer. SOU 
2008:131 definierar skyddsfaktorer som sådant som kan motverka eller kompensera för 
riskfaktorer och minska risken för att en individ ska utveckla ohälsa eller problem. Ett 
barns familj, kamrater eller skola kan utgöra såväl en riskfaktor som en skyddsfaktor för 
barnet. Familjen ses som den största risk- och skyddsfaktorn under den tid då barnet 
fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. 

Riskfaktorer 

Enligt både Tinnfält, Eriksson och Brunnberg (2011) och Socialstyrelsen (2012) finns 
det klara bevis på att barn som växer upp med föräldrar som missbrukar är en grupp 
som riskerar att utsättas för misshandel och försummelse. Andra risker som 
Socialstyrelsen (2012) framhåller är bland annat sämre förmåga att lösa problem, stress, 
osäkerhet, ängslan, svårt att skapa relationer samt bristfällig jagutveckling. Hall och 
Webster (2007) fann i en studie att vuxna barn till alkoholister både hade svårare att lita 
på andra människor och på sin egen förmåga att klara av svårigheter i livet i jämförelse 
med de som upplevt andra sorters trauman i barndomen, med eller utan samtidig 
förekomst av alkoholproblem, eller som vuxit upp utan vare sig alkoholproblem eller 
andra trauman. I samma studie visade det sig att de vuxna som i barndomen haft 
föräldrar med alkoholproblem och upplevt någon annan traumatisk händelse hade 
svårare att hantera ilska och irritation jämfört med de vuxna som växt upp med antingen 
alkoholproblem hos föräldrarna eller annat trauma, eller helt utan sådana problem.  

Skyddsfaktorer 

Mycket kan göras för att förebygga att barn som utsätts för olika riskfaktorer far illa. 
Socialstyrelsen (2012) pekar på vissa faktorer som kan minska risken för problem hos 
de barn som växer upp i en familj med missbruk; 

• Den icke missbrukande föräldern förmår kompensera för de 
konsekvenser som missbruksproblemet kan få för samvaron i 
familjen 

• Den generella konfliktnivån i familjen är låg 
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• Familjen klarar att hålla fast vid den dagliga strukturen med rutiner 
och vardagsrytm 

• Barnen exponeras inte för episoder med drickande 
• Barnen får adekvat information om det som pågår i familjen 

(Socialstyrelsen, 2012, s.14) 

Enligt Hagborg och Salmson (2010) kan stödgrupper bidra till att barnet får ökad 
förståelse för sin egen situation. En gruppverksamhet kan även bidra med skyddande 
faktorer i form av färdigheter och strategier. För att öka kommunikationen och 
kunskapen inom familjen är det enligt Hagborg och Salmson (2010) vanligt att arbetet 
med barn och vuxna sker i parallella grupper. Lindstein (2001) har undersökt barns och 
ungdomars upplevelser av att delta i en gruppverksamhet för barn med föräldrar som 
missbrukar. Det som barnen och ungdomarna i studien beskrev att de upplevde som 
betydande var t.ex. att de i gruppen fick berätta om sin situation för någon som lyssnade 
och bekräftade dem, att de fick en lugn stund samt att de fick visa både glädje och sorg 
och känna gemenskap med andra.  

Barns behov  

Enligt Socialstyrelsen (2009) är det för barn och unga viktigt att ha vuxna personer som 
kan uppfylla deras behov av trygghet, kärlek och omvårdnad. Då en eller båda 
föräldrarna missbrukar kan detta ofta vara en orsak till att föräldraskapet brister och då 
är det ännu viktigare att det finns andra vuxna personer i barnens omgivning. Forinder 
och Hagborg (2008) menar att risken med ett bristande föräldraskap inte nödvändigtvis 
behöver betyda att barnet kommer få problem senare i livet. De menar, i likhet med 
Hawkins m.fl. (1992), att man utöver riskfaktorerna också måste se till vilka 
skyddsfaktorer som finns i barnets omgivning. Broberg, Risholm Mothander, Granqvist 
och Ivarsson (2008) menar att i de fall då föräldrarna inte klarar av att ta hand om sitt 
barn på ett tillräckligt bra sätt är det samhällets skyldighet att skydda barnet och 
förhindra att barnets utveckling hämmas av föräldrarnas omsorgssvikt. Enligt 
Socialstyrelsen (2009) är socialtjänsten den myndighet som ansvarar för att barn och 
unga inte ska fara illa i samhället. Till socialtjänsten kan både privatpersoner och 
professionella vända sig vid oro eller misstanke om att barn far illa. När socialtjänsten 
får en ansökan eller anmälan görs en utredning om barnets och familjens behov och 
förutsättningar för att avgöra vilket stöd barnet eller familjen behöver. För att det 
enskilda barnet ska få det stöd som han eller hon är i behov av poängterar Roxel, 
Östgren och Strand (2012) vikten av samverkan mellan till exempel socialtjänst, 
skola/förskola och fritid samt polis och hälso- och sjukvård. Roxel m.fl. (2012) menar 
att de olika verksamheterna både är beroende av och kompletterar varandra och därför 
behöver kunskap om varandras uppdrag och ansvar. 

När det gäller insatser för barn till föräldrar med alkoholproblem hänvisar Hagborg och 
Salmson (2010) till Statens Folkhälsoinstitut som menar att alla barn som har familjer 
med alkoholproblem eller som utsätts för andra former av påfrestningar ska ha 
möjlighet att få ta del av insatser som minskar risken för att barnen själva ska utveckla 
problem med hälsan. Inom förskola och skola kan sådana insatser exempelvis vara att 
de utsatta barnen får träna sig i att tyda och hantera sina känslor. Det kan också röra sig 
om träning i att förbättra sin förmåga att lösa problem. Att som professionell ha kunskap 
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om olika risk- och skyddsfaktorer kan enligt Hagborg och Salmson (2010) ge ökad 
förståelse för barnen samt underlätta arbetet med att komma fram till vilken typ av stöd 
som barnen kan vara i behov av. 

Moe, Johnson och Wade (2007) har undersökt vad barn till föräldrar med missbruk och 
beroende i USA anser att barn i deras situation behöver för att få ett gott liv. Faktorer 
som barnen i studien ansåg som viktiga var att varken de själva eller personer i 
omgivningen dricker alkohol eller använder droger, att barnen inte tar på sig skulden för 
föräldrarnas missbruk eller beroende, att föräldrarna får behandling samt att barnen ser 
föräldrarna som negativa förebilder för att inte göra om deras misstag. Barnen kan 
enligt Moe m.fl. (2007) också själva utgöra en viktig faktor genom egna resurser. Dessa 
resurser kan exempelvis vara att kunna uttrycka sina känslor, ha en positiv inställning i 
livet och mål för framtiden. Moe m.fl. (2007) påpekar att för att barnen ska ha nytta av 
sin förmåga att uttrycka sig måste det finnas någon som kan ta emot deras känslor. 
Tinnfält m.fl (2011) har gjort en liknande svensk undersökning där ungdomar som 
deltagit i stödgrupper för barn till föräldrar med alkoholproblem beskriver att det är 
viktigt med vuxna som lyssnar noga på vad de har att berätta, att de vuxna ställer frågor 
om situationen i hemmet direkt till barnen samt att de kan samarbeta med dem och inte 
gör något utan deras samtycke. Vuxna med dessa egenskaper upplevs som stödjande 
och pålitliga. Det framkommer vidare i studien av Tinnfält m.fl. (2011) att lärare, 
skolsköterskor, psykologer samt socialarbetare är viktiga personer som ungdomarna i 
studien känner förtroende för och som de kan prata med om känsliga saker som rör 
familjen. Samtidigt önskar ungdomarna att dessa personer och andra vuxna ska bli 
bättre på att uppmärksamma de tecken som barn och ungdomar med problem i familjen 
visar. Både barnen i studien av Moe m.fl. (2007) och ungdomarna i studien av Tinnfält 
m.fl. (2011) påtalade att både vuxna och barn behöver få mer kunskap om alkohol och 
missbruk/beroende. 

Teoretisk utgångspunkt 
För denna studie har Antonovskys teori om KASAM, känsla av sammanhang, valts som 
teoretisk utgångspunkt. Denna teori utgår från ett salutogent perspektiv, där fokus ligger 
på att hitta det som främjar hälsa. 

Enligt Antonovsky (2005) utsätts alla människor någon gång under livet för fysiska, 
psykiska och/eller sociala påfrestningar av olika svårighetsgrad. Detta leder dock inte 
alltid till att människor tar skada utan majoriteten fortsätter att hålla sig friska, utvecklas 
och växa som individer. Det som är avgörande för om människor klarar av de 
svårigheter som de möter handlar enligt Antonovsky (2005) oftast inte om en enstaka 
faktor utan om olika positiva faktorer som tillsammans bidrar till att individerna håller 
sig friska och mår bra. Istället för att fokusera på vad som skapar sjukdom och problem 
hos människor utgår Antonovsky (2005) alltså ifrån ett salutogent synsätt som innebär 
att man tittar på vilka faktorer som skapar hälsa. För att främja och bibehålla en god 
hälsa betonar Antonovsky (2005) vikten av att ha en känsla av sammanhang, KASAM. 
Han menar att KASAM är en mycket betydelsefull faktor för att inte drabbas av ohälsa 
och delar in begreppet i tre centrala delar - begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. 
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Begriplighet handlar om i vilken grad man upplever att världen är tydlig, ordnad, 
strukturerad och sammanhängande. Känslan av begriplighet innebär att man förväntar 
sig att de situationer som man senare i livet kommer att stöta på kommer att vara 
förutsägbara eller möjliga att ordna och förklara. 

Hanterbarhet avser i vilken utsträckning en människa upplever att det finns tillräckligt 
med resurser för att kunna möta alla de krav och problem som man ställs inför i livet. 
Det kan antingen vara resurser som man själv har kontroll över eller resurser från 
personer i ens närhet om ens egna inte räcker till. Även om det uppstår tragiska 
händelser i livet kommer en person med en hög känsla av hanterbarhet att klara av att ta 
sig ur den svåra situationen utan att se sig själv som ett offer för livets händelser. En 
känsla av hanterbarhet leder också till en känsla av att bli rättvist behandlad i livet. 

Meningsfullhet innebär att det finns delar i livet som upplevs som viktiga och 
betydelsefulla. Istället för att se de krav och problem som man stöter på i livet som 
något negativt kan en del av dessa händelser ses som utmaningar värda att lägga ner tid 
och engagemang på. När man som människa ställs inför en svår och jobbig upplevelse 
handlar det om att försöka göra det bästa av situationen för att ta sig igenom 
utmaningen. 

Antonovsky (2005) menar att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hör ihop 
med varandra och tillsammans utgör viktiga delar för upplevelsen av KASAM. I 
samband med att Antonovosky utvecklade begreppet KASAM formulerade han också 
begreppet generella motståndsresurser, GMR. Författaren definierar GMR som 
“fenomen som ger livserfarenheter som präglas av entydighet, delaktighet i att forma 
resultatet, och en balans mellan över- och underbelastning” (Antonovsky, 2005, s.47). 
Enligt Antonovsky (2005) innefattar GMR allt som kan fungera som resurser för att 
kunna hantera och motarbeta alla de stressorer som en människa ständigt möter och 
göra dessa förståeliga. Det kan till exempel handla om god ekonomi, jagstyrka och 
socialt stöd. Författaren menar att när dessa livserfarenheter återkommer bidrar de efter 
en tid till att det uppstår en känsla av sammanhang.  

Enligt två olika studier som genomförts av Cederblad & Hansson (1996) finns det olika 
skyddande faktorer som bestämmer en människas KASAM. Det handlar om faktorer på 
både individ- och familjenivå. Enligt författarna har det i en av deras studier visat sig att 
de ungdomar som upplever att relationerna i familjen är goda och att familjen fungerar 
som ett stöd har en hög känsla av sammanhang. Cederblad & Hansson (1996) har i sin 
andra studie funnit att de vuxna personer som upplever en hög känsla av sammanhang 
är de som beskriver att de i barndomen upplevt att deras familjer karaktäriserades av 
tillit och nära relationer till någon av föräldrarna. Tydliga regler i hushållet och att 
kommunikationen mellan familjemedlemmarna präglades av öppenhet var också något 
som hade upplevts av dessa vuxna.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån Antonovskys teori om KASAM få ökad förståelse för 
vilka faktorer professionella som möter barn till föräldrar med alkoholproblem uppfattar 
som viktiga för att barnen ska få en känsla av sammanhang, dvs. att barnen begriper sin 
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värld, att de har resurser att hantera det de ställs inför samt att de finner mening i 
tillvaron. Syftet är också att få ökad förståelse för vad professionella uppfattar att de 
själva och andra som möter barn till föräldrar med alkoholproblem kan göra i sitt arbete 
för att påverka barnens känsla av sammanhang. 

• Vilka faktorer uppfattas av de professionella som stödjande och skyddande för 
barn till föräldrar med alkoholproblem?  

 
• Vad uppfattar de professionella att de själva och andra kan göra i sitt arbete för 

att påverka barnens känsla av sammanhang? 

METOD 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, det vill säga valet av 
vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metodval i förhållande till studiens syfte. Därefter 
följer en beskrivning av hur vi i praktiken genomfört studien, det vill säga planering och 
genomförande.  

Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskrivs och motiveras studiens hermeneutiska utgångspunkt, den 
kvalitativa forskningsinriktning som valts för studien samt kriterier för att bedöma 
undersökningens kvalitet. 

Hermeneutisk utgångspunkt   

Som utgångspunkt för studien valdes en hermeneutisk ansats vilket vi uppfattar som 
lämpligt då vi ville få en ökad förståelse för de professionellas 
uppfattningar. Hermeneutiken lämpar sig bra för studien då den enligt Patel & 
Davidsson (2003) inriktar sig på kvalitativ förståelse och tolkning. Inom hermeneutiken 
vill man inte förklara olika händelser utan författarna menar istället att man är 
intresserad av att tolka och förstå andra människor vilket man kan göra genom språket, 
både i tal och skrift, samt i människors handlingar. Hermeneutiken beskrivs också av 
Hyldgaard (2008) som en inriktning som handlar om tolkning och att förstå meningen i 
det som människor uttrycker. Kvale & Brinkmann (2009) menar att den hermeneutiska 
tolkningen strävar efter att få en gemensam och giltig förståelse av meningen i en text, 
samtal eller handling.  

Under 1600- och 1700-talet utgjorde hermeneutiken en metod för att tolka texter i 
bibeln och utvecklades sedan under 1900-talet till att bli en livsfilosofi som inriktar sig 
på förståelse av livsvärlden och den mänskliga tillvaron (Patel & Davidsson, 2003). 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) framhåller man inom hermeneutiken att mänskligt liv 
och mänsklig förståelse är kontextuella. Det innebär att kunskap som skapas i en 
specifik situation, exempelvis under en intervju, går inte att automatiskt föra över till 
andra situationer. Den går heller inte att jämföra med kunskap från andra situationer. 
Författarna menar vidare att en intervju alltid sker i en interpersonell kontext och 
meningen i det som intervjupersonen säger hänger ihop med denna kontext. 
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En forskare som utgår från det hermeneutiska perspektivet försöker enligt Patel & 
Davidsson (2003)  att se helheten i forskningsproblemet istället för att undersöka en del 
i taget. Forskaren bör vara engagerad, öppen och subjektiv i sin roll och utgå från sin 
egen förförståelse. För att kunna tolka och förstå forskningsobjektet menar författarna 
att forskarens tidigare kunskap, tankar och känslor inte bör ses som ett hinder utan 
snarare som en fördel och ett verktyg i tolkningen. För att forskaren ska kunna använda 
sin egen förförståelse och förstå den andre personen poängterar författarna vikten av 
empati eller sympati.  

Den hermeneutiska ansatsen har varit en fördel för oss då vi inte har behövt bortse från 
vår förförståelse för att försöka vara objektiva. Vi har istället använt oss av 
förförståelsen under hela processen, från att formulera frågeställningar till att tolka 
resultatet. De frågor vi ställer påverkas av den förförståelse vi har vilket i sin tur 
påverkar vår tolkning av resultatet. Vår förförståelse inom studiens område inbegriper 
de kunskaper vi har fått tidigare under utbildningen samt erfarenheter från praktik och 
arbetsliv. Till förförståelsen hör också det vi inte vet eftersom det påverkar vår tolkning 
av världen. Eftersom vi tidigare gjort en litteraturstudie där vi undersökte risker och 
riskfaktorer för barn till föräldrar med missbruk eller samsjuklighet har vi tankar om att 
man skulle kunna motverka dessa med ”motsatser” i form av skyddsfaktorer. Vi har till 
exempel en föreställning om att andra vuxna i barnens omgivning, skolan och 
bostadssituationen skulle kunna vara viktiga faktorer. Vi är medvetna om att våra 
föreställningar om vad som skulle kunna vara skyddsfaktorer troligen har påverkat såväl 
frågeställningar, intervjufrågor samt resultatet i en viss riktning. Studiens syfte och 
frågeställningar har reviderats under studiens gång i takt med att vår förförståelse har 
förändrats. 

Kvalitativ forskningsmetod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativt inriktad forskningsmetod 
använts. Enligt Bryman (2011) lämpar sig en kvalitativ metod bra när forskaren vill få 
en djupare förståelse för människors uppfattningar och upplevelser av världen. I motsats 
till en kvantitativ metod där fokus ligger på att beskriva och statistiskt mäta det som 
undersöks inriktar sig en kvalitativ studie istället på ord och förståelse. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) kan insamlingen av data utifrån denna forskningsinriktning 
exempelvis ske i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, vanligtvis 
används verbala analysmetoder av textmaterial.  

Kvalitativa intervjuer 

Till denna studie valdes kvalitativa intervjuer eftersom vi ville få en djupare förståelse 
för de professionellas uppfattningar. I en kvalitativ forskningsintervju menar både 
Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2009) att forskaren får en djupare och mer 
nyanserad kunskap av ett fenomen än vad som kan erhållas med en kvantitativ metod. 
För att erhålla detta använder forskaren inte lika specifika frågor som i en strukturerad 
intervju utan utgår från teman som fritt kan utforskas i samtalet. Patel & Davidsson 
(2003) menar att i en kvalitativ intervju är frågorna alltid utformade på ett sätt som gör 
att intervjupersonen får möjlighet att svara med sina egna ord. Bryman (2011) påpekar 
vikten av att vara flexibel när det gäller vilken ordning som frågorna kommer i och att 
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forskaren ställer följdfrågor samt reder ut sådana svar som är oklara. Eftersom en 
kvalitativ intervju ger utrymme för flexibilitet menar Bryman (2011) att det är en 
mycket attraktiv metod för att samla in kvalitativ data, även om tillvägagångssättet 
kräver mycket tid med tanke på transkribering och analys av insamlad data.  

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) innebär en kvalitativ intervju en mellanmänsklig 
situation där kunskap framträder. I interaktionen mellan forskaren och intervjupersonen 
påverkas de av varandra. Den kunskap som uppstår i interaktionen mellan en forskare 
och intervjuperson är därför beroende av både de individuella personerna och 
situationen runt omkring. I en annan intervju med en annan forskare kan kunskapen 
därför bli en annan. Kvale & Brinkmann (2009) menar vidare att relationen mellan 
forskaren och intervjupersonen är ojämn eftersom forskaren besitter en vetenskaplig 
kompetens och till stor del bestämmer över hur samtalet ska utformas.  

Kvalitetskriterier  

Bryman (2011) menar att det gällande kvaliteten i kvalitativa studier är viktigt att ta 
hänsyn till begreppen tillförlitlighet och äkthet. Till tillförlitlighet hör fyra delkriterier 
som bör uppfyllas: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka 
och konfirmera. Dessa beskrivs av Bryman (2011). 

Trovärdighet - innebär att den beskrivning av resultatet som forskaren presenterar ska 
vara acceptabelt ur andra människors perspektiv. För att erhålla trovärdighet bör 
forskaren ha försäkrat sig om att de regler som finns har följts. För att öka 
trovärdigheten har vi under hela arbetsprocessen följt och tillämpat de regler som finns 
för den kvalitativa forskningsmetoden. Intervjupersonerna har fått möjlighet att ta del av 
det färdiga resultatet av studien. 

Överförbarhet - handlar om huruvida det finns möjlighet att överföra resultaten till en 
annan situation eller miljö. I kvalitativa studier ligger fokus på djup snarare än bredd 
och det är därför viktigt med fylliga beskrivningar som styrker forskarens tolkning av 
den insamlade datan och som kan användas för att bedöma om resultaten kan överföras. 
Detta har vi försökt tillgodose genom att i studiens resultatredovisning ha med flera 
längre citat som återger intervjupersonernas egna ord och i vilken kontext de uttalades. 

Pålitlighet - inbegriper att forskarna ska redogöra för alla moment i forsknings-
processen och göra informationen tillgänglig för andra att granska, för att på så sätt 
styrka kvaliteten. Detta har tillgodosetts med hjälp av handledaren som under 
forskningsprocessens gång granskat, kritiserat och gett förslag på förbättringar i arbetet. 
För att öka studiens pålitlighet har även utförliga redogörelser gjorts av alla de moment 
som ingått i forskningsprocessen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera - handlar om att forskarna så långt som möjligt 
ska styrka att de inte medvetet låtit sin förförståelse färga arbetssättet och resultaten i 
undersökningen. De som granskar undersökningen har till uppgift att bedöma huruvida 
resultaten kan styrkas. Eftersom denna studie har en hermeneutisk utgångspunkt är vi 
dock medvetna om att vår förförståelse har kommit att färga resultatet. Vi har redovisat 
vår förförståelse kring området, för att på så sätt öka läsarens förståelse för vår tolkning 
av det som intervjupersonerna sagt.  
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När det gäller äkthet finns också där ett antal kriterier. I denna studie anses kriteriet 
rättvis bild vara relevant. Det handlar enligt Bryman (2011) om huruvida forskaren ger 
en rättvis bild av de intervjuades uppfattningar och åsikter. Detta har tillgodosetts 
genom att vi noggrant har dokumenterat och återgett intervjupersonernas uttalanden 
samt beskrivit i vilket sammanhang de uttalats. 

Planering och genomförande 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning och motivering av studiens urval och 
instrument. Därefter presenteras hur vi gått tillväga vad gäller datainsamling och 
bearbetning av data samt en beskrivning av analysmetoden. 

Urval  

Valet av intervjupersoner gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar, ett så kallat 
målstyrt urval (Bryman, 2011). För att få svar på frågeställningarna har kvalitativa 
intervjuer genomförts med sex personer. Vi bedömer att man behöver ha arbetat inom 
området en tid för att hinna skapa sig en egen uppfattning om vad som är viktigt för 
barn i familjer med alkoholproblem. Därför har vi valt att intervjupersonerna ska ha 
minst två års erfarenhet av arbete med barn och/eller familjer i denna situation. 
Urvalsprocessen började med att verksamheter som kunde tänkas vara relevanta söktes 
upp på Internet. Därefter kontaktades tre verksamheter per telefon, i god tid innan 
intervjuerna skulle äga rum, för att informera om studien och fråga om det fanns ett 
intresse bland personalen att delta. På detta sätt fick intervjupersonerna relativt lång tid 
på sig att förbereda sig samt gavs större möjlighet att bestämma när intervjuerna skulle 
ske, vilket visade sig vara uppskattat. 

Målet var att få intervjua två personer från respektive verksamhet. På en av 
verksamheterna bedömde personalen att det endast fanns en person som uppfyllde våra 
kriterier för deltagande, därför kontaktades också en person som inte arbetar i någon av 
de tre verksamheterna men som har lång erfarenhet av liknande arbete. De personer som 
ville delta och bedömdes ha tillräcklig erfarenhet bokade vi intervjutillfällen med. 
Därefter skickades ett missiv till deltagarna med information om studien och 
Vetenskapsrådets etiska principer. Vid ett intervjutillfälle uteblev intervjupersonen 
vilket resulterade i att en annan person från verksamheten erbjöd sig att ställa upp på en 
intervju. Vi bedömde att personen uppfyllde våra kriterier och kunde delta i studien. 
Samtliga verksamheter som valts för studien är belägna i södra Sverige. 

Instrument 

Då en intervjuguide ska utformas menar Bryman (2011) att forskaren bör fråga sig vad 
hon vill få reda på, för att på så sätt komma underfund med vilka frågor som behöver 
ställas för att få svar på detta. Frågorna ska vara till hjälp för att få svar på 
frågeställningarna i den aktuella undersökningen, men de får samtidigt inte vara för 
specifikt formulerade. Bryman (2011) menar vidare att frågorna bör formuleras på ett 
sätt som gör det möjligt för deltagarna att ge uttryck för egna idéer och synsätt. 
Frågorna får därmed inte vara för snäva och språket bör anpassas till deltagarna.  
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Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga II) som bestod av fyra olika 
huvudteman som tillsammans syftade till att ge ökad förståelse för vilka faktorer 
professionella som arbetar med barn till föräldrar med alkoholproblem uppfattar som 
stödjande och skyddande för dessa barn, samt vad de professionella uppfattar att de 
själva och andra kan göra i sitt arbete för att påverka barnens känsla av sammanhang. 

Dessa huvudteman innehöll frågor som berörde intervjupersonernas ålder, utbildning 
och erfarenhet av att arbeta med barn i familjer med alkoholproblem, skäl till att arbeta 
med barn till föräldrar med alkoholproblem, vad barnen behöver hjälp med samt hur 
arbetet hjälper barnen. Vi har under samtliga intervjuer utgått från dessa fyra 
huvudteman. För att uppnå studiens syfte och få svar på frågeställningarna innehöll 
varje huvudtema ett antal följdfrågor. För att intervjupersonerna skulle få möjlighet att 
svara öppet utifrån sina egna uppfattningar var frågorna formulerade som öppna frågor.  

Några av intervjupersonerna efterfrågade att få ta del av intervjuguiden i förväg. I 
samråd med handledaren valde vi dock istället att skicka de fyra huvudtemana till 
samtliga intervjupersoner tillsammans med missivet. På så sätt fick intervjupersonerna 
ändå möjlighet att förbereda sig.  

Datainsamling 

För att komma åt intervjupersonernas egna ord och uppfattningar har semistrukturerade 
intervjuer använts vid samtliga intervjuer. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär 
enligt Bryman (2011) att forskaren tar hjälp av en intervjuguide med frågor som 
formulerats i förväg utifrån särskilda teman. Fördelen med semistrukturerade intervjuer 
var att vi hade intervjuguiden som stöd samtidigt som vi kunde anpassa frågorna efter 
hur samtalet utvecklades och följa upp svaren med följdfrågor. På så sätt blev intervjun 
ett mer naturligt samtal kring intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar, 
samtidigt som risken för missförstånd mellan oss och intervjupersonerna minskade.  

Innan intervjuerna påbörjades kontrollerades att intervjupersonerna tagit del av det 
missiv som i förväg skickats ut och de fick tillfälle att ställa frågor eller ge kommentarer 
på det. Intervjuerna varade mellan 24 och 70 minuter. För att kunna tolka svaren så 
korrekt som möjligt har vi båda medverkat vid intervjuerna. Frågorna som utgick från 
respektive huvudtema delades upp mellan forskarna. För att intervjupersonerna skulle 
känna sig trygga och vilja dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar försökte 
vi inta ett öppet och neutralt förhållningssätt med respekt för intervjupersonernas 
uttalanden. 

För att inte gå miste om någon värdefull information samt för att underlätta arbetet med 
att analysera datan har ljudinspelningar gjorts under intervjuerna. Innan intervjuerna 
påbörjades fick intervjupersonerna en förfrågan om ljudinspelning, vilket accepterades 
av samtliga. Ljudinspelningarna gjordes med hjälp av två mobiltelefoner, vilket kan ses 
som en styrka då risken för att det inspelade materialet skulle gå förlorat minskade 
eftersom intervjuerna fanns inspelade på två enheter. Så snabbt som möjligt efter varje 
intervju fördes det inspelade materialet över till båda forskarnas datorer och raderades 
därefter från mobiltelefonerna. På så sätt minskade risken för att någon utomstående 
skulle få tag på det inspelade materialet. Att spela in intervjuerna kan enligt Bryman 
(2011) ha inneburit vissa nackdelar, till exempel att intervjupersonerna kände sig 
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distraherade och fick svårare att uttrycka sig på grund av vetskap om att det de sade 
spelades in. Detta var dock inte något som vi upplevde. Enligt Kvale & Brinkmann 
(2009) var fördelarna med att spela in intervjun att fokus hamnade på själva samtalet då 
vi inte behövde anteckna utan istället kunde koncentrera oss på vad som sades. En 
annan fördel som författarna påpekar är att forskaren inte gick miste om värdefull 
information då det var möjligt att lyssna på samtalet i efterhand. På så sätt kunde vi 
transkribera allt som sades. 

Bearbetning och analys av data 

Efter varje genomförd intervju har det inspelade materialet lyssnats på och intervjuerna 
har transkriberats. Att transkribera innebär enligt Kvale & Brinkmann (2009) att 
forskaren ord för ord översätter det som intervjupersonen sagt till skrift. En fördel med 
att transkribera var att arbetet med att analysera resultatet underlättades, dels för att vi 
under transkriberingen var tvungna att lyssna noggrant på vad som sades samt för att vi 
sedan hade materialet tillgängligt i text. Transkriberingen av intervjuerna delades upp 
mellan oss båda eftersom det bedömdes vara det mest tidseffektiva sättet. En nackdel 
med detta var att vi inte blev lika förtrogna med det material som den andre 
transkriberat. Båda lyssnade dock igenom och läste transkriberingen av samtliga 
intervjuer vilket vi upplevde gav oss en tillräckligt bra helhetsbild. När intervjuerna 
lyssnades och lästes igenom användes överstrykningspenna för att markera det som 
verkade relevant för studiens syfte, därefter gjordes kortare anteckningar för att komma 
ihåg tankar som dök upp och kunde vara relevanta vid analysen.  

När den insamlade datan analyserats har meningskoncentrering använts vilket enligt 
Kvale & Brinkmann (2009) innebär att intervjupersonens uttalanden görs om till kortare 
uttryck. Denna metod upplevdes som lämplig då vi på ett relativt smidigt sätt fick fram 
det mest relevanta som framkom under intervjuerna. Författarna menar vidare att 
analysen av intervjun består av fem steg, vilka vi har utgått från. Först försökte vi skaffa 
oss en helhetsbild av intervjun genom att läsa igenom den. Därefter har de meningar 
som intervjupersonen uttryckt och som innehöll relevant information för studiens syfte 
fastställts i så kallade meningsenheter vilket sedan lett till en formulering av de teman 
som kunde urskiljas utifrån intervjun. Vi utgick sedan från studiens syfte för att försäkra 
oss om att meningsenheterna var relevanta. Slutligen sattes intervjuns centrala teman 
ihop till en beskrivande text. För att underlätta för läsaren samt för att ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet har citaten från intervjuerna översatts från talspråk till skriftspråk 
och sådant som skulle kunna avslöja intervjupersonernas identitet har tagits bort. 

Under bearbetningsprocessen togs till en början allt som kunde tänkas vara relevant 
med. Materialet arbetades igenom flera gånger och efterhand upptäcktes att vissa delar 
inte var relevanta, dessa sorterades då bort. På detta sätt minskade risken för att något av 
värde skulle förbises samtidigt som vi också fick ny förståelse för materialet. Andra 
delar tolkades efterhand på ett annat sätt och gav oss då ny förståelse i sammanhanget. 
Det genomarbetade materialet skrevs ut för att kunna sorteras. Detta underlättade 
arbetet med att urskilja resultatets centrala teman.  
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Forskningsetiska överväganden 
Samtliga deltagare i studien har fått ta del av ett missiv (se bilaga I) där de informerats 
om studiens arbetssyfte och Vetenskapsrådets etiska principer. Dessa principer 
innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Utifrån informationskravet har deltagarna fått information om studiens arbetssyfte samt 
de moment som kommer ingå i den. De har också informerats om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet har tillgodosetts genom att deltagarna fått vad vi bedömer vara 
tillräckligt med information för att de ska kunna ta ställning till om de vill medverka 
eller inte och om att deltagandet sker på deras villkor. Det innebär till exempel att de 
haft möjlighet att avstå från att svara på vissa frågor om de önskat detta och att de haft 
rätt att säga nej till att bli inspelade.  

Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att känsliga uppgifter om deltagarna 
och verksamheterna inte redovisats i studiens resultat och personuppgifter har hanterats 
på ett sätt så att ingen utomstående ska kunna förstå vilka de är. För att säkerställa detta 
har fingerade namn använts då det inspelade materialet transkriberats. För att hantera 
den interna konfidentialiteten har vi i resultatet valt att inte redovisa vilka uppgifter som 
kommer från vilken verksamhet. Hänsyn har också tagits till hur eventuellt känsligt 
material redovisats i resultatet. Det inspelade och det utskrivna materialet har förvarats 
på ett säkert sätt och ursprungsmaterialet kommer slutligen raderas när studien är 
avslutad. 

Enligt nyttjandekravet har den information som deltagarna lämnat ut endast använts för 
den aktuella studien. Intervjupersonerna har också blivit erbjudna att läsa den färdiga 
uppsatsen.   

RESULTAT 
Detta kapitel inleds med en övergripande presentation av de personer som deltagit i 
studien. Därefter presenteras studiens resultat utifrån ett antal teman som framkommit 
under bearbetningen av materialet. Därefter följer en analys av resultatet utifrån 
Antonovskys teori om KASAM. 

Presentation av intervjupersonerna 
De sex personer som deltagit i studien är mellan 28 och 64 år och har minst två års 
erfarenhet av arbete med barn till föräldrar med alkoholproblem. De arbetar eller har 
arbetat med utredning, gruppverksamhet eller familjebehandling. De utbildningar som 
finns bland intervjupersonerna är socionom, förskollärare/specialpedagog, 
beteendevetare, steg 1 i familjeterapi, fritidsledare samt stödgruppsledare. Vi har valt att 
kalla intervjupersonerna för Anders, Stina, Ingrid, Elin, Göran och Per. Det relevanta 
för att uppfylla syftet med studien är att lyfta fram vad som av de professionella 
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uppfattas vara angeläget i arbetet med barn till föräldrar med alkoholproblem, inte vem 
som har sagt vad. Vi har gjort bedömningen att det inte är nödvändigt att presentera i 
vilken verksamhet respektive intervjuperson arbetar. 

Viktigt att uppmärksamma problemen i tid 
Elin pratar om att det är viktigt att professionella som möter barnen i olika sammanhang 
tidigt uppmärksammar barnens signaler om att något inte står rätt till. Hon påpekar 
också att det är viktigt att man vågar anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett 
barn far illa. Elin tror att många inte vågar konfrontera och anmäla till socialtjänsten på 
grund av en rädsla för att anklaga någon för fel saker. Hon menar att alla måste ta sitt 
ansvar och påpekar att alla professionella har en skyldighet att anmäla vid misstanke om 
att barn far illa. 

Först måste ju problemet uppmärksammas, att vi vuxna, alltså i 
socialtjänst, skolmiljö, alltså fritidsledare, kan se tecken i ett tidigt 
stadie och det är ju inte alltid så lätt. […] Har man fått utbildning eller 
liknande så tror jag att det är lättare att uppmärksamma dom här 
tecknen. […] Jag tror att det är en rädsla att man ska göra fel, att man 
ska anklaga nån för fel grejer och därför väljer man kanske inte att 
anmäla till socialtjänsten. Men vi har ju en skyldighet […] sen är det ju 
upp till var och en, alla får ju ta sitt ansvar. (Elin) 

Barnens personlighet och beteende 
Anders pratar om att barns personlighet kan spela en viktig roll för att de ska få hjälp. 
Han menar att utåtriktade barn som har lätt för att ta kontakt med andra barn och vuxna 
har bättre förutsättningar än barn som är blyga och tillbakadragna. De barn som hörs 
och syns får lättare hjälp, de som inte syns så mycket kanske är lika utsatta men de är 
svårare att upptäcka. Stina säger å andra sidan att det märks tydligt, särskilt på de 
mindre barnen, att något är fel. Hon menar att barnen visar det på olika sätt, men att det 
inte är svårt att upptäcka. 

Alltså, det är ju så att rent generellt kan man väl säga så att dom barn 
som hörs och syns är ju oftast dom som lättast får hjälp. Sen finns det ju 
barn som inte syns så mycket som också behöver hjälp, och där har vi 
väl alla den stora utmaningen att identifiera dom här barnen och också 
förstå oss på dom här barnen. (Anders) 

[…] men att det är nåt som inte stämmer, det visar dom jättetydligt 
speciellt i förskolan. Sen är det, kan det bli lite, dom blir duktigare och 
duktigare på att gömma sig ju äldre dom blir. Så det är ju lite lurigare 
sen när man blir tonåring och så men på förskolan ser man det 
jättetydligt det är nog sällan man inte ser det. […] Det är inte svårt att 
upptäcka, inte alls. (Stina) 

Bland de professionella finns en uppfattning om att barnens personlighet kan fungera 
skyddande då de har föräldrar med alkoholproblem. Anders beskriver att det till 
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exempel kan handla om att barnen har mål i livet, att de är sociala och att de hörs och 
syns. Han beskriver att barn som har mål kan ha lättare att se någon mening i det som 
händer och i det de gör.  

Alltså jag tänker på en pojke som hade det rätt jobbigt dels utifrån att 
pappan var periodare, mamman var väldigt lågbegåvad, så att han hade 
egentligen ingen. Men han var oerhört drivande själv, idrott och hade 
mål och så. […] Jag tror att det var en rätt så viktig faktor i att, han 
kanske nånstans inom sig själv kände att ’jag kanske inte når mina mål 
fullt ut om jag har det som jag har det’. […] För hans skull så tror jag 
att målen var viktiga och det tror jag generellt med många ungdomar, 
ungdomar som man möter som inte har mål så blir det så mycket 
svårare för ’varför ska jag göra nånting, varför ska jag gå till skolan, 
vad har det… vad fyller det för funktion för mig’? (Anders) 

Föräldrarnas förmåga att se till barnens bästa 
Det uppfattas bland de professionella som viktigt att föräldrarna inser att deras beteende 
påverkar barnen negativt och att föräldrarna behöver ta ansvar för sina problem för 
barnens skull. En uppfattning är att den största hjälpen för barnen är att föräldrarna tar 
ansvar för sina alkoholproblem och att det är viktigt att föräldrarna kan släppa på sin 
prestige. Det påpekas också att det är viktigt att föräldrarna är villiga att förändra 
situationen. De professionella menar att barn till föräldrar med alkoholproblem ofta får 
ta ett stort ansvar i familjen. Per uttrycker att föräldrarna ibland är oförmögna att se sin 
egen del i familjens problem och istället lägger skulden på barnen. Är föräldrarna 
separerade skyller de ofta på varandra. 

Väldigt många lägger problemet utanför sig själv. […] Om dom är 
separerade så tycker ju ofta kvinnan att han får skärpa till sig och han 
får ta sitt ansvar och han brister, och han tycker att hon får skärpa till 
sig och så, så att det är ju väldigt sällan från början i alla fall som dom 
är beredd att jobba med sig själv utan det är alltid nån annans... eller 
om bara den här jäkla ungen börjar gå i skolan och slutar ränna på stan 
så blir det lugnt i vår familj. (Per) 

Men när det gäller missbruk så handlar det ju också om att erkänna och 
inse och hela den biten, men det tar ju ofta lång tid innan man liksom 
erkänner för sig själv och för andra då förstås. […] Så länge föräldern 
har alkoholproblem så kommer det ju inte lösa sig utan föräldern måste 
ju ta tag i det och vilja göra någonting åt det, annars så försvinner ju 
inte problemet. (Stina) 

Det uppfattas som en fördel om föräldrarna godkänner att barnen får stöd även om 
föräldrarna inte själva vill ta emot hjälp. På det sättet visar föräldern att barnen inte 
behöver hålla förälderns missbruk hemligt vilket gör det lättare för barnen att ta emot 
den hjälp som erbjuds. Det uppfattas också som viktigt att barnen får vara barn och inte 
behöver ta ansvar för sina föräldrar.  
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Det är viktigt att föräldrarna vet vad ungarna gör och att ungarna vet 
att det är okej att jag går här, även om hon tycker kanske ’vad fan, 
måste du gå där men… ja, aja, du får väl bestämma det själv’. (Göran) 

Tänker på en tjej i femtonårsåldern som har en pappa som dricker, bor 
hos mamma, stabil vuxen har hon ju där som gör att hon känner sig 
trygg. […] Bara att ha fått vara barn, ha fått tid, alltså inte skött om 
hemmet kanske, att inte fått ta en föräldraroll. […] Mamman har varit 
tydlig med att ’du får vara barn’. (Elin) 

Stöd i grupp - gemenskap, självkänsla och förståelse 
Gruppverksamhet uppfattas som ett bra sätt att ge stöd till barn vars föräldrar har 
alkoholproblem. De professionella är överens om att gemenskapen, att få träffa andra i 
samma situation och på så sätt inte känna sig annorlunda är hjälpsamt för barnen. Att få 
stöd i grupp uppfattas också kunna bidra till en bättre självkänsla hos barnen och kan 
hjälpa dem att förstå varför deras föräldrar beter sig som de gör. Gruppverksamhet kan 
också få barnen att inse sitt eget värde och förstå att det inte är deras fel att föräldrarna 
dricker. 

Vi vet att det är bra att träffas i grupp så att man ser att man inte är 
själv om att ha föräldrar som missbrukar. Det blir ju liksom litegrann en 
aha-upplevelse, det är inte bara jag som har det såhär, man får hjälp 
med att bearbeta det man har varit med om och man får ju alltså en 
annan förståelse för sina föräldrar kanske. (Ingrid) 

Gruppkänslan blir så jävla enorm när du vet om att vi tre eller vi fem, vi 
har en sak gemensamt och det är att vi har nån som dricker för mycket 
ibland. […] Dom möter personer som har en egen erfarenhet av att leva 
med nån annan vuxen [som dricker] och det är en jävla trygghet att veta 
om. (Göran) 

Elin menar att gruppverksamhet kan vara stödjande för barnen då de får tid att bara vara 
barn, ha roligt, och ha någon vuxen som lyssnar på dem. Hon menar också att när 
barnen börjar prata om sina upplevelser av föräldrarnas alkoholproblem i grupp kan det 
leda till att de får lättare att prata om det hemma, de vågar ställa mer frågor till 
föräldrarna om alkoholproblemen. 

[…] att dom får sin egen tid, att nån vuxen har tid att lyssna på dom. 
[…] Vi blandar ju det allvarliga med att ha lite kul, barn i 
dysfunktionella familjer tar ju olika roller, kanske den duktiga 
exempelvis. Att den här duktiga får va lite barn också, att ’här är vi 
barn’. (Elin) 

Nätverkets betydelse 
Intervjupersonerna är eniga om att vuxna i barnens nätverk är viktiga, att det finns 
vuxna som vågar se och agera. Vuxna som finns i barnens omgivning, till exempel 
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släktingar, grannar och lärare, kan utgöra stabila vuxna när föräldrarna inte förmår 
tillgodose barnens behov. Det viktiga är att det finns någon stabil vuxen i barnens 
omgivning som kan inge trygghet, stötta och ge barnen uppmärksamhet. Även kamrater 
uppfattas som viktiga för barnens välbefinnande, men det poängteras att ansvaret alltid 
ligger hos de vuxna. Nätverket uppfattas bland de professionella kunna motverka 
känslor av att vara ensam och övergiven och minska risken för depression.  

Barnet behöver ju ett nätverk, barnet behöver ju bli synliggjort och 
hamna i fokus, för att barnet ska bli människa liksom, för att det ska 
klara av sitt liv helt enkelt. Barnet ska inte behöva ta hand om sin 
förälder. […] Alltså jag tänker förskola/skola beroende på barnets 
ålder, jag tänker på grannar, kompisars föräldrar, mor- och 
farföräldrar. Alltså det är jätteviktigt med alla vuxna runt ett barn vars 
föräldrar har alkoholproblem, att man vågar se det, att andra vuxna 
vågar ta ställning för barnet. (Stina) 

Man kan faktiskt göra ganska mycket bara genom att säga ’hej’ nån 
gång ibland till nån unge i en skola eller nånting […] det kan betyda 
jättemycket. […] [Jag] brukar kalla dom här människorna för nästan 
lite livräddare. […] Man kanske inte behöver veta så jävla mycket, mer 
än att nån behöver en ibland. (Göran) 

Rätt så många säger att kompisarna är viktiga. […] och det kan ju va 
kompisarna i fotbollsgänget eller dom kriminella kompisarna. […] För 
vi är sociala varelser och vill vara i ett sammanhang där vi nånstans 
blir bekräftade och där vi nånstans så att säga mår bra och blir sedda, 
och det blir ju ännu mer viktigt om man inte får det från familjen. 
(Anders) 

Skolan utgör en viktig arena 
Skolan uppfattas av de professionella som viktig för barnen, dels för att där finns vuxna 
som kan se barnen och dels för att barnen får träffa vänner och får en paus från familjen. 
Skolans personal uppfattas som betydelsefull för barnen eftersom de kan ge stöd och 
fungera som stabila vuxna i barnens liv. Som personal inom förskola/skola uppfattas det 
av de professionella som viktigt att fortsätta uppmärksamma de barn som visar tecken 
på att något inte står rätt till i familjen även om föräldrarna hävdar att det inte finns 
några problem. Personalen i förskola/skola har enligt de professionella ett stort ansvar 
för att upptäcka och uppmärksamma barn som mår dåligt. 

Det blir ju […] ett andrum och dom kanske träffar andra vuxna som kan 
va nån annan typ av anknytningsfigur om föräldrarna sviktar. Man kan 
hitta liksom stöd i en vettig lärare. (Per) 

Om man jobbar på förskola/skola så får man ju inte ge upp som 
personal utan man måste liksom fortsätta att ta kontakt med föräldrarna 
hela tiden. Om du ser att ett barn mår dåligt så får du ju inte sluta, du 
måste ju liksom kämpa på. (Stina) 
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Professionellas ansvar för barnens situation 
Bland de intervjuade finns en uppfattning om att professionella som möter barn till 
föräldrar med alkoholproblem i olika sammanhang har ett stort ansvar för att upptäcka 
och hjälpa dem. Personal inom till exempel förskola/skola, socialtjänst och polis kan 
göra mycket för dessa barn om de vill och vågar se de signaler som barnen sänder ut. 
Det påpekas också att professionella inom dessa verksamheter behöver bli bättre på att 
upptäcka de barn som far illa och våga anmäla till socialtjänsten. Utifrån 
intervjupersonernas uttalanden framkom ett antal teman som berör vad professionella 
kan göra för att hjälpa de här barnen. 

Hjälp med att uttrycka sig på sitt eget sätt 

Det uppfattas bland de professionella som viktigt att barnen får möjlighet att uttrycka 
sig på sitt eget sätt för att bearbeta sina upplevelser och hantera skammen som många 
barn känner på grund av föräldrarnas alkoholproblem. De professionella som arbetar 
med att stödja barn till föräldrar med alkoholproblem kan på olika sätt hjälpa barnen att 
uttrycka sig och det är bra om föräldrarna då är närvarande. De intervjuade säger att 
både yngre och äldre barn behöver få uttrycka sig, men att det kan ske på olika sätt 
beroende på barnens ålder och utvecklingsnivå. I samtal med de yngre barnen kan det 
underlätta att använda sig av lek, figurer och färger för att hjälpa barnen att uttrycka 
sina känslor och upplevelser. De äldre barnen kan oftast uttrycka sig genom språket. 

Vi har ju också det här, alltså BOF – barnorienterad familjeterapi, och 
då kanske man måste mer, alltså leka i sandlådan och få förståelse 
genom leken och mer än att sitta och förklara. Genom att leka och 
förklara, beskriva så kan dom få bearbeta det på sitt sätt. (Anders) 

Vi har ju en sån där samtalskort, vi har nallar såhär som uttrycker olika 
känslor och sådär, då kan man använda dom som en metod för att prata 
och då är det väldigt bra att göra det med barnet så att föräldern hör. 
(Per) 

Det är väl bara det att när du är yngre […] rent känslomässigt så har du 
ju lite svårare att förklara, ’vad är det som gör att min pappa dricker så 
jävla mycket’ medan om du är 16-17 så kan du ju säga ’den jävla 
gubbjäveln, han super som en idiot’. (Göran) 

Stöd till föräldrarna är hjälpsamt för barnen 

En viktig faktor för att barnen ska må bra är enligt professionella att föräldrarna får 
hjälp med sina alkoholproblem. Detta anses som viktigt för att förebygga framtida 
alkoholproblem hos barnen. De professionella uppfattar att barnen oftare uttrycker oro 
för föräldrarna än för sig själva. Genom att föräldrarna ges stöd i sin föräldraroll 
uppfattar de professionella att barnen får det bättre. Ett sätt att stödja föräldrarna kan 
vara att de professionella är med familjen i vardagssituationer och på så sätt får en bild 
av vilka områden familjen behöver hjälp med. På detta sätt kan de professionella också 
se vad som fungerar bra i familjen och bygga vidare på det. 



 

 19 

Alltså hemmiljön, det är ju jätteviktigt att dom får stöd där. Och då 
jobbar vi ju mycket, om man säger, genom föräldrarna […] vi försöker 
ju liksom stärka föräldrarna så att dom får verktyg […] det är ju dom 
som är föräldrarna. (Per) 

För att kunna förhindra, tänker jag, att barn själva blir missbrukare så 
är det ju viktigt att man jobbar med föräldrarna. (Ingrid) 

Vikten av samverkan mellan professioner, verksamheter och föräldrar 

De professionella pratar om att det är viktigt med samverkan, såväl mellan olika 
professioner och verksamheter som mellan de professionella och föräldrarna. De 
professionella säger framförallt att det är viktigt att man samverkar med och inom 
skolan. Det påpekas att arbetet med barnen underlättas när föräldrarna är positiva till 
samverkan mellan professioner och till att vara delaktiga i möten som rör barnen. En 
uppfattning bland de professionella är att det är viktigt att personal på skolor pratar med 
varandra när de känner oro för ett barn och när det uppdagas att barn far illa. Personalen 
behöver också veta vem de kan vända sig till för att de tillsammans ska kunna hjälpa 
barnen. 

Att man har kontakt med förskola/skola och så, om vi får det. […] Så att 
alla liksom är med på samma tåg, så att man inte jobbar på olika vis. 
Ofta blir det dåligt om man inte får prata med varandra. (Stina) 

Det kom in en anmälan och där sa föräldrarna att det var okej att vi 
träffades ihop med läraren. Och då var mamman med i det här mötet 
och det blev ett väldigt bra möte därför att läraren fick ju en helt annan 
förståelse för varför den här flickan då hade betett sig som hon gjorde. 
(Ingrid) 

Anpassa stödet efter barnens behov 

Bland de professionella pratas det om att det är viktigt att som professionell vara lyhörd 
för barnens behov och kunna läsa av barnen för att veta vilka insatser de eventuellt 
skulle kunna bli hjälpta av. De professionella menar att barnen inte vet vilken hjälp de 
kan få. Det är därför de professionellas ansvar att, utifrån det som barnen berättar, 
avgöra vilken sorts stöd som kan vara lämpligt i det enskilda fallet. Ibland kan det vara 
svårt att matcha rätt från början, då får man tänka om och prova något annat. 

Barn eller ungdomar uttrycker sällan, upplever jag, att man säger att 
’jag skulle vilja ha hjälp med det eller det’, för dom vet ju inte heller vad 
vi kan erbjuda. Men det handlar ju också om att i samtalet kunna göra 
en bedömning av att ’jag tror att du skulle vara hjälpt av den här 
insatsen’ […] ’utifrån det du har berättat så tror jag att det här skulle 
vara bra’. (Ingrid) 

Det viktigaste är ju nånstans att hitta det som det barnet eller den 
ungdomen behöver utifrån sin nivå […] man måste hitta det som kan 
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funka för den här personen och individen och ibland så får man pröva 
och funkar det inte, nej, då får man kanske pröva nånting annat. 
(Anders) 

För att barnen ska få rätt stöd uppfattas det också som viktigt att som professionell ta 
barnen på allvar, att fråga barnen om deras upplevelser och försöka undvika att göra 
egna tolkningar och värderingar av barnens situation. När det gäller dokumentation 
uppfattas det som viktigt att professionella beskriver det som händer utan att dra några 
egna slutsatser om vad de ser, eftersom barnens upplevelser kan skilja sig från de 
professionellas. Det uppfattas också som viktigt att de professionella både under och 
efter insatserna försöker ta reda på hur barnen upplever den hjälp de får, istället för att 
dra egna slutsatser om vad som fungerar. 

Nånting som jag tycker är jätteviktigt i det här jobbet […] att man inte 
tolkar för mycket utan att man lyssnar på vad folk faktiskt säger, och 
likadant till exempel när vi skriver våra journalanteckningar. ’De träffar 
pappa, de fikar och de har en trevlig stund’ till exempel, och hur kan jag 
veta det, att det är en trevlig stund? Tittade man på det rent objektivt så 
såg det ju ut som att dom har ju jättetrevligt och det här går ju jättebra, 
men egentligen var dom livrädda. (Per) 

Nånstans så handlar det ju också lite om vad dom barnen som man har 
hjälpt, vilken upplevelse dom har utav det. Jag kan ju ha en upplevelse 
att jag tycker att jag har hjälpt men det behöver ju inte betyda att dom 
tycker samma sak. (Anders) 

En trygg boendesituation 

Bland de professionella framkommer en uppfattning om att det kan vara bra för barnen 
att inte bo med den förälder som missbrukar. Om ingen av föräldrarna har förmåga att 
tillgodose barnens behov kan det betyda att barnen behöver omhändertas av 
socialtjänsten och placeras i familjehem där det förhoppningsvis finns trygga och stabila 
vuxna.  

Det [barnet] behöver ju omhändertas förstås, om det är så stora 
problem så måste det ju det. Du kan ju inte leva dygnet runt med en 
förälder som är full. (Ingrid) 

[…] då är det ju oftast så att dom bor hos nåt familjehem eller liknande 
och då inger det förhoppningsvis en trygghet. […] Många av dom 
barnen vi träffar dom bor kanske inte med pappan som dricker eller 
mamman som dricker, och att inte va i den situationen gör ju också att 
dom fungerar bättre. (Elin) 

Sammanfattning av resultat 
I resultatet framkommer ett antal faktorer som professionella som möter barn till 
föräldrar med alkoholproblem uppfattar som viktiga för barnen. Att uppmärksamma 
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problemen i tid är en viktig faktor liksom barnens personlighet. Föräldrarnas förmåga 
att se till barnens bästa genom att de till exempel tar ansvar för och inser sitt problem 
och låter barnen få vara barn är en annan viktig faktor. Att barnen får stöd i grupp och 
att de har ett nätverk med stabila vuxna och kamrater uppfattas också som 
betydelsefullt. Skolan kan spela en viktig roll för barnen eftersom där finns personer 
som kan utgöra en viktig del av nätverket. Professionella inom olika verksamheter, 
framförallt förskola/skola, har enligt intervjupersonernas uppfattningar ett stort ansvar 
för att upptäcka, uppmärksamma och våga anmäla till socialtjänsten vid misstanke om 
att barn far illa på grund av alkoholproblem i hemmet. Dessa professionella kan hjälpa 
barnen på olika sätt. De kan till exempel anpassa stödet efter barnens behov och hjälpa 
barnen att uttrycka sig för att bearbeta sina upplevelser och hantera känslor av skam 
samt se till att barnen har en trygg boendesituation. De kan också hjälpa barnen genom 
att stödja föräldrarna samt samverka med andra professionella och familjen. 

Teoretisk problematisering 
Studiens resultat kommer här att analyseras utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet som tillsammans utgör centrala delar i Antonovskys teori om känsla 
av sammanhang, KASAM. Även generella motståndsresurser, GMR, som enligt 
Antonovsky (2005) kan bidra till att det uppstår en känsla av sammanhang, kommer att 
användas i analysen. 

Begriplighet 

Begriplighet handlar enligt Antonovsky (2005) om i vilken grad världen upplevs som 
tydlig och sammanhängande och att framtida situationer förväntas vara förutsägbara och 
möjliga att förklara. I resultatet framkommer ett antal faktorer som kan tänkas öka 
barnens känsla av begriplighet. Enligt de professionella uppfattas det till exempel som 
viktigt att barnen får uttrycka sig på sitt sätt för att bearbeta sina upplevelser och hantera 
känslor av skam. Att barnen får uttrycka sig kan med andra ord tolkas som en viktig 
faktor för barnens känsla av begriplighet. En annan viktig faktor kan vara stöd i grupp 
eftersom barnen då får sätta ord på sina upplevelser och dela dem med andra. 
Situationen kan också upplevas som mer begriplig av barnen då de i gruppen får hjälp 
med att förstå att det inte är deras fel att föräldrarna dricker. 

I resultatet framkommer vidare en uppfattning om att barn som deltar i 
gruppverksamhet vågar ställa mer frågor om alkoholproblemen till föräldrarna, vilket 
ses som positivt av den professionella. Att barnen vågar ställa frågor till föräldrarna om 
alkoholproblemen och att kommunikationen i familjen på så sätt ökar skulle i sin tur 
kunna öka känslan av begriplighet. Genom att olika professioner och verksamheter som 
stödjer familjer där alkoholproblem förekommer samverkar och arbetar mot samma mål 
blir arbetet mer tydligt, strukturerat och sammanhängande vilket kan göra att världen 
känns mer begriplig för barnen. Att barnen inte bor med den förälder som missbrukar 
kan också göra att deras vardag blir mer tydlig och sammanhängande och på så sätt mer 
begriplig. 
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Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar enligt Antonovsky (2005) om i vilken utsträckning man upplever 
att det finns tillräckligt med resurser för att möta livets svårigheter. I resultatet 
framkommer flera faktorer som kan tänkas bidra till en ökad känsla av hanterbarhet hos 
barnen. Föräldrarnas förmåga att se till barnens bästa kan till exempel ses som en sådan 
faktor. Föräldrarna kan ses som resurser om de tar ansvar för sina problem istället för att 
skylla på andra. Föräldrarna kan också fungera som resurser om de samtycker till att 
barnen får stöd, även om föräldrarna själva inte vill ta emot hjälp. Föräldrarnas 
samtycke till hjälp skulle i sin tur kunna leda till att barnen får fler resurser i form av 
professionella som ger stöd till barnen. De professionella kan bidra till att barnens 
känsla av hanterbarhet ökar genom att hjälpa dem att uttrycka sig på sitt sätt för att 
bearbeta sina upplevelser och hantera känslor av skam, samt genom att erbjuda 
föräldrarna hjälp med sina alkoholproblem och stöd i föräldrarollen.  

Att barnen har ett nätverk där det finns vuxna som vågar se och agera är en annan viktig 
faktor för barnens känsla av hanterbarhet eftersom dessa personer också kan utgöra 
viktiga resurser för barnen. Även kamrater kan vara en viktig del av nätverket och bidra 
till ökad känsla av hanterbarhet. Skolan uppfattas av de professionella ha en viktig roll 
eftersom där finns personal som kan fungera som stabila vuxna i barnens liv. På så sätt 
kan även dessa personer fungera som resurser. Även att få stöd i grupp, där barnen får 
träffa andra i samma situation och se att de inte är ensamma, kan tänkas bidra till en 
ökad känsla av hanterbarhet. Gruppledaren och de andra deltagarna i gruppen kan 
utgöra resurser som hjälper barnen att hantera situationen. Att delta i gruppverksamhet 
kan också göra att barnen får lättare att prata om föräldrarnas alkoholproblem hemma 
vilket i sin tur kan leda till ökad känsla av hanterbarhet. Att barnen inte bor med den 
förälder som missbrukar kan vara viktigt i sammanhanget. I de fall det finns en 
fungerande förälder kan den personen ses som en resurs, och i annat fall kan barnen bo i 
familjehem där det förhoppningsvis finns andra personer som kan utgöra dessa resurser. 
Ytterligare en faktor kan vara att barnens personlighet kan fungera som en resurs om de 
är utåtriktade, har lätt för att ta kontakt med andra samt hörs och syns. Detta kan göra att 
de lättare kan ta hjälp och dra nytta av personer i omgivningen. 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet innebär enligt Antonovsky (2005) att det finns delar i livet som känns 
viktiga och betydelsefulla. I resultatet framkommer att det kan vara viktigt att ha mål i 
livet och vara drivande för att känna att det jag gör nu fyller en funktion för mig, det 
finns något att kämpa för. På så sätt kan barnen känna mening i tillvaron. Att få stöd i 
grupp är en annan faktor som kan bidra till att barnen får en ökad känsla av 
meningsfullhet genom gemenskapen i gruppen, att få tid att bara vara barn och ha roligt 
samt att ha någon vuxen som lyssnar. Om barnen trivs på något område i sitt liv, till 
exempel i skolan, kan livet kännas meningsfullt även om de har det jobbigt hemma. Att 
ha kamrater och ingå i någon form av socialt sammanhang där man blir sedd och 
bekräftad kan också tänkas bidra till att livet känns meningsfullt.  
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Generella motståndsresurser 

Generella motståndsresurser innefattar enligt Antonovsky (2005) sådant som kan 
fungera som resurser för att kunna möta och hantera livets svårigheter. Det kan till 
exempel handla om jagstyrka, god ekonomi och socialt stöd. I resultatet framkommer 
att barnens personlighet, såsom att de är utåtriktade, har lätt för att ta kontakt med andra 
och hörs och syns kan vara skyddande för barnen. Detta kan därför ses som generella 
motståndsresurser, vilka i sin tur kan bidra till en känsla av sammanhang. Även alla 
former av socialt stöd, till exempel stabila vuxna i barnens nätverk, stöd i grupp, samt 
att ha kamrater kan ses som generella motståndsresurser. 

DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens metodval. Därefter följer en 
diskussion om studiens resultat i förhållande till teori och tidigare forskning. Slutligen 
följer ett avsnitt om vilka slutsatser som kan dras av studiens resultat och hur dessa kan 
användas i praktiken. 

Metoddiskussion 
För denna studie valdes en kvalitativ forskningsmetod med kvalitativa intervjuer. Detta 
val är vi nöjda med eftersom vi fick möjlighet att förstå intervjupersonernas 
uppfattningar på ett djupare plan än vad som hade varit möjligt med en kvantitativ 
metod. En fördel med enskilda intervjuer bedömdes vara att vi fick intervjupersonernas 
egna uppfattningar, då de inte behövde ta hänsyn till eller påverkas av någon annan än 
oss som forskare.  

När det gäller studiens kvalitetskriterier bedömer vi att dessa har tillgodosetts i den 
utsträckning det varit möjligt. Kriteriet som handlar om möjlighet att styrka och 
konfirmera är inte förenligt med hermeneutiken eftersom förförståelsen är en central del 
i en hermeneutisk ansats. Vi har ändå tagit hänsyn till detta kriterium i den mån det varit 
möjligt genom att redovisa vår förförståelse och att vi är medvetna om att den färgat 
arbetssättet och resultatet i undersökningen. Gällande kriteriet överförbarhet är vi 
medvetna om att vår förförståelse har påverkat resultatet och att det därmed är svårt att 
replikera studien. Då syftet med studien inte var att komma fram till en absolut sanning 
utan att bidra med ökad kunskap och förståelse ser vi dock inte detta som en nackdel.  

Vi upplever att frågorna i intervjuguiden fungerade bra bortsett från ett fåtal tillfällen då 
intervjupersonerna uppfattade frågorna på ett annat sätt än vad som avsågs. I dessa fall 
fick vi förtydliga vad vi menade eller ställa frågan på ett annat sätt. Vid ett par tillfällen 
insåg vi först vid transkriberingen att intervjupersonen missförstått någon fråga. I de 
flesta fall gavs dock relevanta svar och vi bedömde att vi inte behövde kontakta 
intervjupersonerna igen för att förtydliga de frågor som misstolkats. Det är möjligt att 
de svar vi fick av intervjupersonerna hade blivit annorlunda om de i förväg hade fått ta 
del av de specifika frågorna i intervjuguiden. Fördelen med att istället skicka ut temana 
var att intervjupersonerna fick möjlighet att förbereda sig samtidigt som vi kunde 
minska risken för att svaren formulerades i förväg och i samråd med kollegor, vilket 
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kunde ha gjort att svaren blivit mer tillrättalagda och mindre naturliga. Då en av de 
tillfrågade intervjupersonerna uteblev ställde en annan person ur personalen upp med 
kort varsel och hade därför inte fått någon förhandsinformation om studien. Denna 
deltagare var på så vis inte förberedd vilket kunde ha påverkat resultatet. Vi upplevde 
dock inte att den här intervjun skiljde sig från de övriga då svaren som gavs var 
relevanta för studien och vi bedömde att studiens kvalitet inte påverkades negativt. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utifrån Antonovskys teori om KASAM få ökad förståelse för 
vilka faktorer professionella som möter barn till föräldrar med alkoholproblem uppfattar 
som viktiga för att barnen ska få en känsla av sammanhang, dvs. att barnen begriper sin 
värld, att de har resurser att hantera det de ställs inför samt att de finner mening i 
tillvaron. Syftet var också att få ökad förståelse för vad professionella uppfattar att de 
själva och andra som möter barn till föräldrar med alkoholproblem kan göra i sitt arbete 
för att påverka barnens känsla av sammanhang. 

I resultatet framkommer att det är viktigt att föräldrarna inser att deras beteende 
påverkar barnen negativt och att föräldrarna behöver ta ansvar för sina problem och se 
till barnens bästa. Socialstyrelsen (2012) menar att en faktor som kan minska risken för 
problem hos de barn som växer upp i en familj med missbruk är att barnen inte utsätts 
för föräldrarnas drickande. Ett sätt för föräldrarna att se till barnens bästa kan därför 
vara att undvika att barnen exponeras för episoder med drickande. Det kan till exempel 
innebära att den som missbrukar inte bor med barnen vilket i resultatet framkommer 
som en möjlig skyddsfaktor. I studien av Moe m.fl. (2007) framkom att en faktor som 
uppfattades som viktig för att barn till föräldrar med alkoholproblem skulle få ett gott 
liv var att de inte tog på sig skulden för föräldrarnas drickande. I resultatet visade det sig 
att föräldrarna ibland hade svårt att se sin egen del i familjens problem och istället lade 
skulden på barnen. En förmåga hos föräldrarna att ta sitt ansvar och vara tydliga med att 
barnen inte har någon skuld i föräldrarnas alkoholproblem kan därför, enligt vår 
uppfattning, tänkas minska risken för att barnen tar på sig skulden och öka deras känsla 
av sammanhang.  

Det framkommer vidare i resultatet att gruppverksamhet är ett bra sätt att ge stöd till 
barn vars föräldrar har alkoholproblem. Det är framförallt gemenskapen, att få träffa 
andra i samma situation som uppfattas som hjälpsamt för barnen. Stöd i grupp kan 
enligt de professionella också vara bra då det kan få barnen att inse sitt eget värde och 
förstå att det inte är deras fel att föräldrarna dricker. Även i studien av Lindstein (2001) 
upplevdes stödgruppverksamhet som betydelsefull tack vare gemenskapen i gruppen. 
Hagborg och Salmson (2010) menar att en gruppverksamhet kan bidra med skyddande 
faktorer i form av färdigheter och strategier samt att stödgruppen kan bidra till att 
barnen får ökad förståelse för sin situation. Detta kan sammantaget tänkas bidra till att 
barnens situation blir mer begriplig för dem.  

Både resultatet i denna studie och tidigare forskning av Tinnfält m.fl. (2011) och 
Socialstyrelsen (2009) pekar på att barnens nätverk har särskilt stor betydelse för barn 
till föräldrar med alkoholproblem. Det är viktigt att det finns vuxna som 
uppmärksammar barnen genom att lyssna på dem och att de vuxna vågar se och agera. 
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På så sätt tänker vi att situationen kan bli lättare att hantera för barnen. Skolan ses av 
intervjupersonerna i studien som en viktig del av barnens nätverk, eftersom där finns 
vuxna som kan se barnen samtidigt som barnen får möjlighet att träffa vänner. Skolan 
kan därför tänkas bidra till en ökad känsla av meningsfullhet hos barnen. Resultatet i vår 
studie visade att kamrater kan vara en viktig del av nätverket och att det kan ses som en 
skyddsfaktor i sig att ingå i ett socialt sammanhang. Enligt SOU 2008:131 behöver dock 
barns familj, kamrater och skola inte alltid innebära en skyddsfaktor utan nätverket kan 
även utgöra en riskfaktor för barnen. Utifrån ett uttalande från en av de professionella i 
studien drar vi slutsatsen att kriminella kamrater kan tolkas som en sådan riskfaktor.  

I resultatet av vår studie framkom att det är viktigt att de professionella inte gör egna 
tolkningar och värderingar av barnens upplevelser utan tar dem på allvar. Detta anser vi 
är viktiga egenskaper för att få barnens förtroende. I studien av Tinnfält m.fl. (2011) 
framkom det att lärare, skolsköterskor, psykologer samt socialarbetare var viktiga 
personer som ungdomarna i studien kände förtroende för. Samtidigt önskades att dessa 
personer skulle bli bättre på att läsa de signaler som barn och ungdomar med problem i 
familjen sänder ut. Även i vår studie påpekades att professionella inom till exempel 
skola och socialtjänst har ett stort ansvar och behöver bli bättre på att upptäcka och ta 
ställning för de barn som far illa. Hagborg och Salmson (2010) menar att professionella 
behöver ha kunskap om både risk- och skyddsfaktorer för att kunna hjälpa barnen på 
bästa sätt. I vår studie framkom att för att professionella lättare ska kunna 
uppmärksamma de utsatta barnen och veta hur de bör gå till väga för att hjälpa dem 
behöver professionella mer utbildning inom området. Mer kunskap om hur barn 
påverkas av att växa upp med alkoholproblem i familjen skulle alltså kunna tänkas bidra 
till att de här barnen lättare uppmärksammas och får den hjälp de behöver.  

Att föräldrarna får hjälp med sina alkoholproblem och stöd i föräldrarollen uppfattas 
som viktigt av professionella i studien. Också i studien av Moe m.fl. (2007) påtalas 
vikten av att föräldrarna får behandling för att barn som växer upp med missbruk i 
familjen ska få ett gott liv. Att föräldrarna får stöd tror vi skulle kunna bidra till att 
familjen får hjälp med struktur och rutiner i vardagen. Socialstyrelsen (2012) menar att 
om familjen klarar att hålla fast vid den dagliga strukturen med rutiner och vardagsrytm 
kan detta ses som en skyddsfaktor. Socialstyrelsen (2012) menar vidare att den av 
föräldrarna som inte missbrukar kan vara en skyddsfaktor genom att kompensera för de 
konsekvenser som missbruksproblemet kan få för samvaron i familjen. Därmed tror vi 
att det kan vara betydelsefullt att även den icke missbrukande föräldern får stöd för att 
fortsätta orka vara en bra förälder. Detta kan i så fall tänkas leda till en ökad känsla av 
hanterbarhet hos barnen.  

Samverkan inom och mellan verksamheter och professioner samt med föräldrarna är 
något som påpekas som viktigt av de professionella i denna studie. Samverkan mellan 
till exempel socialtjänst, förskola/skola och polis var också något som Roxel m.fl. 
(2012) påpekade som viktigt för att det enskilda barnet ska få det stöd som han eller hon 
är i behov av. Förutom att samverkan är viktig för att barnen ska få det rätta stödet tror 
vi att det även skulle kunna tänkas bidra till att situationen för barnen blir mer begriplig 
eftersom arbetet blir mer tydligt, strukturerat och sammanhängande.  

Det uppfattades av professionella i denna studie att barnens personlighet kan utgöra en 
skyddande faktor. Det visade sig att om barnen har mål i livet, är utåtriktade och har lätt 
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för att ta kontakt med andra kan detta ses som skyddande för barnen. Även i studien av 
Moe m.fl. (2007) beskrivs att barnen kan ha nytta av att ha mål i livet och det beskrivs 
också som viktigt att ha en positiv inställning. Vi tror att det därför kan vara viktigt för 
barnens känsla av sammanhang att professionella uppmuntrar till en positiv inställning 
hos barnen och hjälper dem att nå sina mål. I resultatet av vår studie framkom en 
uppfattning om att de barn som hörs och syns är de som lättast får hjälp men att även 
barn som är blyga och tillbakadragna kan må dåligt och att det därför är en utmaning för 
professionella att identifiera dessa barn. En annan uppfattning var att det är lätt att se 
vilka barn som mår dåligt trots att de visar det på olika sätt. Vi tänker att det därför är 
viktigt att professionella som möter barn, t.ex. i förskola/skola är medvetna om att barn 
som far illa även kan visa detta på andra sätt än att vara utåtagerande, t.ex genom att dra 
sig undan. Därför tror vi att det är viktigt att personalen kan se olika tecken på att något 
inte står rätt till hos barnen, vilket kan underlättas om personalen får utbildning och 
kunskap. Moe m.fl. (2007) beskriver också att en skyddande faktor hos barnen kan vara 
att de kan uttrycka sina känslor, och för att de ska kunna göra detta måste det finnas 
någon som kan ta emot dem. De professionella i vår studie uppfattar att de kan hjälpa 
barnen med att uttrycka sig för att de på så sätt ska kunna bearbeta sina upplevelser och 
hantera känslor av skam. Att uttrycka sig på något sätt kan tänkas göra situationen mer 
begriplig för barnen och på så sätt ge dem en ökad känsla av sammanhang. 

Att barnen har en trygg boendesituation var något som uppfattades som viktigt bland de 
professionella i studien. Det framkom att barnen kan behöva omhändertas av 
socialtjänsten och placeras i familjehem om föräldrarna inte kan tillgodose barnens 
behov. Att bli omhändertagen tänker vi kan vara en fördel då barnen kan få en tryggare 
omgivning i en mer stabil familj. Vi tror dock inte att ett omhändertagande är helt 
oproblematiskt utan att det kan finnas vissa nackdelar. Att separeras från föräldrarna 
och komma till ett nytt hem tror vi i vissa fall kan vara en svårare upplevelse för barnen 
än att vistas i en dysfunktionell hemmiljö, beroende på hur de upplever situationen i 
hemmet. Vi tänker att barnen i vissa fall kan uppleva situationen som mindre begriplig 
om de tas ifrån föräldrarna än av alkoholproblemen i sig. Att komma till en ny familj 
kan tänkas innebära en jobbig upplevelse för barnen då de måste anpassa sig till den nya 
miljön och bygga relationer till nya personer. Vi tror också att separationen kan 
innebära att både föräldrarna och barnen får en negativ bild av socialtjänsten som 
medför att de fortsättningsvis inte vågar dela med sig av sina upplevelser på grund av 
rädsla för vad som ska hända med familjen. Room (2003) påpekar att kulturen spelar 
roll i synen på missbruk och beroende. Vi tänker att kulturen också har betydelse för 
vems ansvar det är att ta hand om barnen i familjer där föräldrarnas förmåga inte räcker 
till. I vår västerländska kultur tenderar vi att se det som samhällets uppgift att ta hand 
om dessa barn, medan vi tror att man i vissa andra kulturer i större utsträckning och av 
olika anledningar ser det som familjens och släktens ansvar. Vi tror därför att kulturen 
som barn till föräldrar med alkoholproblem lever i kan påverka i vilken utsträckning de 
upplever en känsla av sammanhang. 
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Slutsatser 
Vi upplever att syftet med studien har uppnåtts och att frågeställningarna har besvarats. 

• Faktorer som av de professionella uppfattas som stödjande och skyddande för 
barn till föräldrar med alkoholproblem är att problemen uppmärksammas i tid, 
att barnen har en utåtriktad personlighet och mål i livet, att föräldrarna har 
förmåga att se till barnens bästa och att barnen får stöd i grupp. Ytterligare 
faktorer som uppfattas som stödjande och skyddande är skolan och att barnen 
har ett nätverk. Att barnen ingår i någon form av socialt sammanhang där de får 
känna gemenskap med andra samt att det finns vuxna som ser och 
uppmärksammar dem verkar i det stora hela vara viktigt för barnens känsla av 
sammanhang. 

• De professionella uppfattar att de och andra som möter barn till föräldrar med 
alkoholproblem i sitt arbete kan påverka barnens känsla av sammanhang genom 
att uppmärksamma barnens signaler i ett tidigt skede, hjälpa barnen att uttrycka 
sig på sitt eget sätt och ge stöd till föräldrarna. De kan också i sitt arbete påverka 
barnens känsla av sammanhang genom att samverka med andra professioner och 
verksamheter och med föräldrarna, vara lyhörda och anpassa stödet efter barnens 
behov samt se till att barnen har en trygg boendesituation. 

Behandlingspedagogiska implikationer 
I vårt framtida arbete som behandlingspedagoger är det sannolikt att vi kommer möta 
familjer där det förekommer alkoholproblem. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv 
är det därför angeläget att ha kännedom om vilka faktorer som är viktiga för barn till 
föräldrar med alkoholproblem och hur professionella i sitt arbete kan hjälpa dessa barn. 
Det största ansvaret för att se och uppmärksamma barnen ligger hos de professionella 
som kommer i kontakt med dem, framför allt lärare och annan personal i förskola/skola 
eftersom det främst är där barnen vistas utanför hemmet. I skolans värld kan det 
förutom lärare behövas andra resurser, exempelvis behandlingspedagoger, som har god 
kunskap om vilka konsekvenser alkoholproblem kan innebära för både vuxna och barn 
och vilka faktorer som kan motarbeta dessa konsekvenser. Dessa professionella skulle 
också kunna bidra med mer kunskap och information till övrig skolpersonal och andra 
professionella, och på så sätt öka medvetenheten i samhället om vad barn till föräldrar 
med alkoholproblem behöver samt vad professionella kan och har skyldighet att göra. 
Ytterligare forskning, utvärdering och kartläggning inom området behövs för att ta reda 
på vad som redan görs och hur arbetet med dessa utsatta barn kan förbättras i 
fortsättningen samt för att kunna utveckla samarbetet mellan olika professioner så att 
barn till föräldrar med alkoholproblem kan få det så bra som möjligt. 
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Bilaga I 

I 

MISSIV  

       

Hej! 

Vi heter Matilda och Frida och läser på programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 hp, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi har tidigare kontaktat er med anledning av den C-uppsats vi ska skriva och sänder 
detta brev för att förtydliga syftet med och informera om vår uppsats. Syftet med 
uppsatsen är att få ökad förståelse för vilka faktorer professionella som arbetar med 
barn till föräldrar med alkoholproblem uppfattar som stödjande och skyddande för dessa 
barn. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara intressant att få ta 
del av. Undersökningen kommer att genomföras i form av enskilda intervjuer. För att 
kunna fokusera på själva intervjun önskar vi spela in intervjun. Allt material kommer att 
hanteras konfidentiellt vilket innebär att ditt namn eller andra uppgifter inte kommer 
kunna spåras. Den information vi får in kommer slutligen att sammanställas i en rapport 
som ni gärna får ta del av.  

I vårt arbete med uppsatsen har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av 
uppsatsarbete och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta 
ansvaret har doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och dess etiska aspekter. 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem.  

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt innförstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss.  

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Dessutom innebär det 
att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte 
delta längre.  

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer användas till. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill.  

 



 

II 

I intervjun kommer vi att utgå från dessa teman; 

• Bakgrundsfrågor som berör din ålder, utbildning och erfarenhet av att arbeta 
med barn i familjer med missbruk 

• Skäl till att arbeta med barn till föräldrar med alkoholproblem 

• Vad barnen behöver hjälp med 

• Hur arbetet hjälper barnen  

Vi hoppas att du är motiverad att delta i vår studie, för oss är det viktigt att du vill dela 
med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dem vi intresserar oss för.  

Vi ser fram emot att få ta del av er kunskap och erfarenheter! 

 

    Med vänlig hälsning 

    __________________________ 

    Matilda Svensson  
    msvfk08@student.lnu.se  

    __________________________
     

    Frida Bjärnered  
    fbjiv08@student.lnu.se 

     

Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg  
                    marita.pekkanenmyhrberg@lnu.se 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 

Kursansvarig: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Margareta Stigsdotter Ekberg 

 

 

 





Bilaga II 

I 

Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor: 

• Hur gammal är du? 

• Vilken utbildning har du? 

• Hur många års erfarenhet har du av arbete med barn till föräldrar med 
alkoholproblem? 

Skäl till att arbeta med barn till föräldrar med alkoholproblem: 

• Varför anser du att det är viktigt att arbeta med barn till föräldrar som har 
alkoholproblem?  

Vad barnen behöver hjälp med: 

• Vilka delar i barnens liv uppfattar du som viktiga att arbeta med?  

o Varför? 

o Kan du ge exempel utifrån något barn som du mött i ditt arbete? 

Hur arbetet hjälper barnen: 

• Hur märker du att ditt arbete påverkar barnen i positiv riktning?  

o Kan du ge exempel utifrån något barn som du mött i ditt arbete? 

• Vad uttrycker barnen själva att de får stöd och hjälp med? 

o Kan du ge exempel utifrån något barn som du mött i ditt arbete? 

o På vilket sätt är detta viktigt? 

• Vad uttrycker föräldrar eller andra anhöriga till barnen att barnen får stöd och 
hjälp med? 

o Kan du ge exempel utifrån något barn som du mött i ditt arbete? 

o På vilket sätt är detta viktigt? 

• Vad tycker du att vi mer borde fråga dig om? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


