
 
 

 

 

 

 
Att ha minst en 

förälder som missbrukar alkohol 
Om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      Elinor Brunnberg 
               Charli Eriksson 
                   Agneta Tinnfält 

 
 

Örebro Augusti 2007 



Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol 
Elinor Brunnberg, Charli Eriksson, Agneta Tinnfält  Augusti 2007 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2 

Sammanfattning 
En riskfaktor för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är alkoholmissbruk i familjen.  
Barnen och ungdomarna kan indelas i tre grupper, de som mår bra, de som befinner sig i en 
gråzon, och de som far illa. I denna rapport fokuseras på de barn som far illa. I Sverige finns 
ca 200 000 barn som lever med minst en förälder som missbrukar alkohol. Studier från andra 
länder visar också höga siffror och det innebär att det finns två till åtta barn i varje grupp om 
25 barn som växer upp i en familj med dessa problem. En amerikansk studie har visat att det 
är nästan vart tredje barn som är barn till alkoholiserade föräldrar. Livet i en alkoholistfamilj 
kan vara kaotiskt och oförutsägbart, men också mycket varierat mellan olika familjer.   

    Syftet med denna systematiska kunskapsöversikt är att beskriva vilken kunskap som 
idag finns om psykisk hälsa och ohälsa hos barn med en alkoholiserad förälder alternativt 
båda föräldrarna samt vilka risker barnen utsätts för. I översikten kommer även vilket stöd 
och skydd dessa barn behöver och kan få i Sverige idag att presenteras. Kunskapsöversikten 
kommer dessutom att granska vilka interventioner som utvärderats och presenterats i svensk 
och internationell forskning Systematisk litteratursökning har gjorts i flera databaser för att 
hitta vetenskapliga publikationer inom området och en genomgång av samtliga avhandlingar i 
socialt arbete som skrivits vid fem universitet i Sverige har gjorts. Även andra vetenskapliga 
rapporter finns med i kunskapsgenomgången. Dessa har hittats mera slumpmässigt vid 
genomgång av referenslistor, sökning på olika myndigheters databaser, tips från andra 
forskare m.m. 

     I resultatet presenteras den utsatthet barn till alkoholmissbrukare har ökad risk för. Det 
kan vara emotionella svårigheter, anpassnings- och beteendeproblem, skolproblem med 
svårigheter i kamratkontakter och kognitiva problem, samt risk för en ökad alkohol-
konsumtion. De skyddsfaktorer som redovisas är faktorer inom barnet själv, stöd till föräldrar 
och därigenom ett indirekt stöd till barnen, direkt stöd till barnen, t.ex. i form av signifikanta 
vuxna, samt kritiska händelser som kan fungera skyddande. I Sverige stöder regeringen 
gruppstödsverksamheter för barn till alkoholiserade föräldrar. I den aktuella kunskaps-
genomgången redovisas forskning på interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar. Det 
finns få rapporterade interventioner som också är utvärderade. Trots kritiken mot att så få 
utvärderade interventionsstudier gjorts, förordas fortsatt gruppstödsverksamhet för barn till 
alkoholiserade föräldrar samt att individuella och familjebaserade interventionsprogram 
utvecklas och utvärderas. 
Key-words: review, children of alcoholics, alcohol, child mental health, intervention, child, 
adolescent   
Sökord: kunskapsgenomgång, barn till missbrukare, alkohol, barns psykiska hälsa, insatser, 
barn, ungdom 
 
Kontaktperson:   Övriga författare. 
Agneta Tinnfält   Elinor Brunnberg 
Hälsovetenskapliga institutionen  Institutionen för beteende-, social- och 
Örebro universitet   rättsvetenskap 
701 82 Örebro   Örebro universitet 
       
Tel: 019-30 30 00 vx   Charli Eriksson 
e-mail: agneta.tinnfalt@hi.oru.se   Hälsovetenskapliga institutionen 
    Örebro universitet 

 



Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol 
Elinor Brunnberg, Charli Eriksson, Agneta Tinnfält  Augusti 2007 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 3 

Innehåll 
Inledning      4 
 Prevalens     4 
 Hur är det att leva i en familj med alkoholproblem?   4 
 
Syfte      5 
 Frågeställningar    5 
 
Metod       6 
 Begrepp som används i rapporten    7 
 
Resultat      8 

Problem och psykisk ohälsa bland barn till alko- 
holiserade föräldrar     8 

  Emotionella problem   9 
  Anpassnings-och beteendeproblem      10                       
  Skolproblem och kognitiva problem  11 
  Ökad alkoholkonsumtion   12 

Skyddsfaktorer och stöd till barn till alkoholiserade 
föräldrar      12 

  Faktorer inom barnet själv   12 
  Stöd till föräldrar, indirekt stöd till barnet 13 
  Indirekt stöd till barnen genom andra än föräldrar 13 
  Direkt stöd till barnen   13 
  Kritiska vändpunkter   14 
 Verksamheter i Sverige till stöd för barn till  
 alkoholiserade föräldrar    14 
 Avhandlingar i socialt arbete i Sverige med fokus på  
 interventioner för barn till missbrukare   16 
 Litteraturöversikter över preventions- och interventions- 
 arbetet inom området    17 
 Utvärderade interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar, 
 primärstudier     20 
  Sverige – Stockholm   20 
  Sverige – Malmö   21 
  Israel    22 
  USA – Georgia   22 
  USA – Midwest   23 
  Sammanfattning av de fem studierna  23 
 
Diskussion      25 
 Metoddiskussion    25 
 Resultatdiskussion    26 
Konklusion      31 
Referenser      33 
       



Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol 
Elinor Brunnberg, Charli Eriksson, Agneta Tinnfält  Augusti 2007 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 4 

Inledning 
En allvarlig stressfaktor och dessutom en riskfaktor för psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar är alkoholmissbruk i familjen. Problem inom familjen har stor betydelse för 
utveckling av psykisk ohälsa (SOU 1998:31). Alla barn som har en förälder som missbrukar 
alkohol utsätts för särskilda påfrestningar, men många klarar sig ändå bra i livet. Dock löper 
barn till alkoholmissbrukare klart en ökad risk att inte må bra och utveckla psykisk ohälsa. I 
denna rapport fokuseras på de barn som far illa. Både riskfaktorer och skyddande faktorer för 
de här barnen kommer att beskrivas liksom de verksamheter som finns i Sverige som stöd för 
dessa barn. Vi återkommer senare till en närmare precisering av studiens syfte. 
 
Prevalens 
Alkoholpolitiska kommissionen skrev 1994 att 10 - 15 % av alla barn i Sverige har föräldrar 
som missbrukar alkohol (SOU 1994:29). Enligt Ungdomens nykterhetsförbund (2006) räknar 
man med att det i Sverige finns ca 200 000 barn som lever med minst en förälder som 
missbrukar alkohol. Det blir i genomsnitt två till tre barn i varje skolklass. Trots att det finns 
kulturella skillnader mellan Sverige och andra delar av världen när det gäller attityder till 
alkoholrelaterade frågor, är det viktigt att se hur det internationella kunskapsläget är om barn 
till missbrukare. Det finns i nästan alla världens länder en mycket stor grupp av barn som 
växer upp och exponeras nu eller har tidigare exponerats för att en eller båda deras föräldrar 
är alkoholister. En stor amerikansk studie visade att 15 % (9,7 miljoner) av barn under 18 år 
bor i ett hushåll där minst en vuxen klassificerats som alkoholmissbrukare eller beroende av 
alkohol (Zucker och Wong, 2006). Den vuxne kunde vara biologisk förälder, fosterförälder, 
adoptivförälder eller styvförälder, men också syskon, kusiner, andra släktingar eller andra 
vuxna som de levde tillsammans med. Så många som 6.8 miljoner amerikanska barn bodde 
2005 tillsammans med en eller två alkoholmissbrukande föräldrar. I en studie genomförd i 
södra Wales i nio skolor med totalt 1744 ungdomar, visade det sig att 18 % klassades som 
barn till alkoholiserade föräldrar (Chalder, Elgar och Bennett, 2005). Tjugotvå procent av 
studiepopulationen i en studie av Mylant, Ide, Cuevas och Meehan (2002) identifierade sig 
själva som barn till alkoholiserade föräldrar. Vi vet alltså från studier i olika länder i 
västerlandet att alkoholproblem finns i många familjer, och kan räkna med att två till fem barn 
i varje grupp om 25 barn växer upp i en familj där dessa problem under någon period i barnets 
liv finns. Detta är en hög andel, men som i senare amerikanska undersökningar snarast visat 
sig vara en underskattning. Så många som var tredje barn i USA bedöms vara ’children of 
alcoholics’ (COA). Det innebär att så många som åtta barn i klassen under någon period i 
livet - nu eller tidigare - kan ha utsatts för en förälders alkoholism (30%) och ändå fler om 
man räknar in andra vuxna i hushållet (43%) (Zucker och Wong, 2006). Det här visar på 
komplexiteten i problematiken, men också att det är ett problem av enorm omfattning också i 
barns vardag. 
 
Hur är det att leva i en familj med alkoholproblem? 
Livet i en alkoholistfamilj brukar beskrivas som kaotiskt och oförutsägbart (SOU 1998:31). 
Det finns outtalade regler som styr i dessa familjer, nämligen att man inte får tala om det 
verkliga problemet (alkoholismen), att man inte ska lita på någon och att man inte ska känna 
efter. I en sammanställning av tidigare studier skriver Velleman och Orford (1999) att det inte 
verkar vara någon tvekan om att livet i en familj där någon av eller båda föräldrarna har 
alkoholproblem kan vara mycket stressande för barnet. I några studier (Malmström, 1993; 
Nygaard Christoffersen och Soothilles, 2002) visas att barn till alkoholister löper stor risk att 
bli omhändertagna av sociala myndigheter på grund av missförhållanden i hemmet. 
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Malmströms studie av samtliga barn som omhändertagits med tvång av barnavårdsnämnderna 
i Stockholm 1970 hade över hälften av barnen (54%) någon förälder eller båda föräldrarna 
som missbrukade. För huvuddelen av föräldrarna gällde alkoholmissbruk, men det fanns även 
blandmissbruk, drogmissbruk eller läkemedelsmissbruk. Bara enstaka av de omhändertagna 
barnen tycktes inte ha sammanbott med den missbrukande föräldern. För en majoritet av de 
omhändertagna barnen (78%) hade uppväxten präglats av ständiga förändringar och 
flyttningar mellan hemmet och vistelser utanför hemmet samt av återkommande förändringar 
av familjens sammansättning. Det finns också en större risk att föräldrarna är våldsamma 
hemma och en påtaglig risk att föräldrarna separerar (Zucker och Wong, 2006). Detta har 
också Velleman och Orford (1999) beskrivit. I sin litteraturöversikt påtalar de också att det 
finns en ökad risk för att den alkoholiserade föräldern ska dö.  
     Föräldrar som bråkar med varandra är en stressande faktor som ofta nämns i litteraturen 
(Velleman och Orford, 1999). Det är vanligare i familjer med alkoholproblem än i andra 
familjer. I flera studier, som refereras, rapporteras också om dålig kommunikation inom 
familjen med en spänd atmosfär. Barnen rapporteras vara uppmärksamma på humöret hos 
både den alkoholiserade och den andra föräldern. Familjehögtider som jul och födelsedagar 
blir ofta spolierade. Stress uppstår av att andra talar illa om föräldern. Brist på nära vänskap 
och svårigheter i kamratkontakter rapporteras också. Det finns en tveksamhet hos barn till 
alkoholiserade föräldrar att ta med kamrater hem. Föräldrarna uppträder konstigt och det 
värsta är att föräldern är oförutsägbar, ibland bråkig och aggressiv, ibland kanske 
tillbakadragen, och det finns inte någon möjlighet att i förväg veta vilket. Barnen upplever 
också en osäkerhet om till exempel föräldern ska komma och hämta efter skolan, och om 
han/hon då är nykter eller inte. Även med den icke-alkoholiserade föräldern kan det uppstå 
problem, dels för att hon/han kanske ägnar mindre tid åt barnet, och dels för att det blir den 
förälderns sak att uppfostra barnet. Barnet kan känna sig övergivet av båda föräldrarna 
(Velleman och Orford, 1999). Enligt Ahmad och von Knorring (2002) tar barnet ofta över 
ansvaret för sina föräldrar vid t.ex. missbruk. Dessa barn utvecklar ofta en tidig social 
mognad med risk för psykisk ohälsa. 

Men livet i en alkoholistfamilj behöver inte vara likt livet i en annan alkoholistfamilj. Det 
finns en mycket stor variationsrikedom. Den sociala komplexiteten har dock inte särskilt ofta 
fokuserats eller beskrivits i de studier som gjorts. Det kan bli olika för ett barn som växer upp 
med en mamma som är alkoholiserad eller pappa eller båda. Det kan också vara skillnad om 
alkoholmissbrukaren är asocial eller social respektive om barnet lever bara en kort period eller 
hela tiden i samma hushåll som missbrukaren. Det kan också spela en roll i vilken ålder 
barnet är när det exponeras och hur lång exponeringen varit.  

 
 
Syfte 
Syftet med denna systematiska kunskapsöversikt är att beskriva vilken kunskap som idag 
finns om psykisk hälsa och ohälsa hos barn med en alkoholiserad förälder alternativt båda 
föräldrarna samt vilka risker barnen utsätts för. I översikten kommer även vilket stöd och 
skydd dessa barn behöver och kan få i Sverige idag att presenteras. Kunskapsöversikten 
kommer dessutom att granska vilka interventioner som utvärderats och presenterats i svensk 
och internationell forskning.  
  
Frågeställningar: 

1. Vilka tecken eller symptom på psykisk ohälsa kan barn till alkoholiserade 
föräldrar uppvisa? 
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2. Vilket stöd och vilka skyddsfaktorer beskrivs i litteraturen? 
3. Vilka verksamheter finns i Sverige som stöd för barn till alkoholiserade föräldrar? 
4. Vilka insatser/interventioner har utvärderats och vad visar de? 
 
 

Metod 
Litteratursökning har skett systematiskt via databaser 1996 - 2006. De databaser som använts 
är Cinahl, Medline, PsykArticles, Cochrane, Eric och Social Services Citations Index. De 
sökord som användes var children of alcoholics, parent - child relations, alcoholism, psycho-
social deprivation, intervention, support, protective, resilience, longitudinal, review, 
alcoholic, parent, child och adolescent i olika kombinationer.  
     Inklusionskriterier var vetenskaplig artikel, att artikeln handlade om barn till alkoholister 
(upp till 18 år), om problem eller ohälsa hos dessa barn, intervention eller stöd till barnen 
samt skyddsfaktorer. Exklusionskriterier var om artikeln handlade om vuxna barn till 
alkoholister, om program för alkoholister, om ungdomars drickande, samt om artikeln handlat 
om en specifik etnisk grupp. Exklusionskriterier var också om artikeln var skriven på annat 
språk än svenska, norska, danska eller engelska. 45 artiklar har hittats på detta sätt. Studier av 
universitetsstudenter och yngre vuxna finns, men har inte tagits med i denna litteraturöversikt, 
då ungdomarna i dessa studier är över 18 år gamla. 
     Annan litteratur har sökts genom att kontrollera referenslistor i tidigare kända artiklar, och 
liknande artiklar till dem som funnits i den systematiska sökningen har sökts. SOU-rapporter 
och andra rapporter (t.ex. från Folkhälsoinstitutet), lagtexter samt annan litteratur som kommit 
fram genom tips har lästs. Rapporter från svenska organisationer och myndigheter: Rädda 
Barnen, Alkoholkommittén, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) finns också med i 
sammanställningen, liksom tidigare kartläggning gjord av Folkhälsoinstitutet 1996.  
     Vi har även gjort en genomgång av samtliga avhandlingar i socialt arbete 1980 - 2006 vid 
Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Örebro universitet. Det är sammanlagt 206 
avhandlingar (se Brunnberg, 2007; Brunnberg och Sjöberg 2006).  När en ny sökning på 
dessa avhandlingar gjordes och sökorden alkohol, narkotika, droger, missbruk, alcohol, drugs 
respektive drug use användes för samtliga avhandlingars rubriker blev det sammanlagt 19 
träffar. En kategorisering av avhandlingarna har skett efter en genomgång av abstract. 
Avhandlingarna har delats in i avhandlingar med ett barnrelaterat tema och andra 
avhandlingar. Av avhandlingar med ett barnrelaterat tema visade det sig att bara sex av dem 
gav träffar för de ovanstående sökorden.  

Vid sökning av övriga böcker och rapporter har samma inklusions- och exklusionskriterier 
använts som vid den systematiska databassökningen. Böcker och rapporter är ofta inte 
refereegranskade. 

Området har avgränsats genom att mammors alkoholism som leder till fosterskador (Fetalt 
Alkohol Syndrom, FAS) inte finns medtaget i kunskapsöversikten. Inte heller studier av 
ungdomars eller unga vuxnas egen alkoholkonsumtion ingår. När det gäller litteratur-
genomgång för riskfylld alkoholkonsumtion för unga vuxna (18 - 25 år) finns en sådan redan 
(se SOU 2005: 25 bilaga 9) och i samma rapport om ungdomars egen alkoholkonsumtion 
(SOU 2005:25 kapitel 10). Det finns även en bredare kunskapsgenomgång om forskning för 
att förebygga beteendeproblem hos barn (se SOU 2005:25 bilaga 8). Den fokuserar inte 
särskilt på barn till alkoholmissbrukare, men finns i delvis näraliggande område.   
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Begrepp som används i rapporten 
Barn till alkoholiserade föräldrar är det samlingsnamn som vi använt oss av i rapporten. 
Barnen i de studier som rapporteras är upp till 18 år, och de kan ha en eller båda föräldrarna 
som missbrukar alkohol. Vi kommer i framställningen att synonymt använda begrepp som 
alkoholiserad förälder, alkoholmissbrukande förälder och förälder som alkoholist. I 
litteratursökningen har vi använt oss av den engelska beteckningen Children of alcoholics. Vi 
kommer i framställningen även att omväxlande använda begreppen alkoholism och 
alkoholmissbruk. Vi har själva inte definierat vem som är alkoholiserad, alkoholist eller 
alkoholmissbrukare utan utgått ifrån de refererade forskarnas definition. De kan i sin tur 
tydligt ha markerat att de utgått från officiella definitioner som t.ex. DSM-IV, American 
Psychiatric Association 1994 eller definierats som barn till förälder som varit intagen på 
sjukhus för vård av alkoholism eller alkoholrelaterade skador alternativt haft en mer 
ospecifikt artikulerad definition som tex. kan ha utgått från myndigheters verksamhet, de 
berörda barnen eller deras lärares definition. 
     Stress kan teoretiskt tolkas på olika sätt och det finns olika stressteorier. Gemensamt för 
dagens stressteorier är att de ser den externa miljön som en stressor (Ogden, 2000). Svaret på 
en stressor ses som stress. Vad man skiljer på i de olika stressteorierna är skadlig och oskadlig 
stress. På 1970-talet lanserade Lazarus och Folkman sin stressteori om appraisal (värdering) 
(Lazarus, 1993). De anser att det finns tre sorters stress: skada, hot och utmaning. Skada 
kommer från psykologiska skador som uppkommit tidigare, hot är upplevelse av hotande fara 
som ännu inte inträffat, och utmaning är krav som vi tror att vi ska klara med hjälp av 
copingstrategier. Appraisal menar Lazarus är den värdering vi gör av den stressor vi utsätts 
för, och vad den betyder för vårt välbefinnande. Han menar också att våra känslor betyder 
mycket för hur vi kommer att reagera på stressorn. Denna teori omvärderar individen från att 
vara passiv till att vara en som aktivt värderar omvärlden. I rapporten Ungdomar, stress och 
psykisk ohälsa – analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) utgår man ifrån från tre 
innebörder i begreppet stress – en vardaglig, en psykologisk och en medicinsk. Den 
vardagliga och den psykologiska definitionen av stress ligger nära varandra och har 
anknytning till Lazarus och Folkmans definition att stress (se SOU 2006:77, s. 34). I den 
medicinska modellen fokuseras mer på mobiliseringen av kroppsliga och mentala resurser 
som sker när individen utsätts för påfrestning. Med utgångspunkt från de här tre 
definitionerna formuleras en modell för stress som kan leda till psykisk ohälsa (SOU 
2006:77). Stressen kan dock modifieras på olika sätt (se SOU 2006:77, s. 28). 

I denna rapport ansluter vi oss till den ovanstående definitionen att stress är när en individ 
upplever att de påfrestningar hon/han är utsatt för överstiger den egna förmågan att hantera 
dessa påfrestningar, men att stressen kan modifieras av den omgivande miljön så att den inte 
leder till psykisk ohälsa. 

Coping finns av två slag: Problem-fokuserad och emotions-fokuserad (Lazarus, 1993). 
Coping innebär att genom kognitiva och känslomässiga ansträngningar klara av att möta 
stressorer som hotar att överstiga individens resurser. Med coping-strategier kan vi reducera, 
eliminera eller tolerera stressfyllda omständigheter. 
     Resilience, motståndskraft, handlar om barns motståndskraft mot att utveckla psykiska 
problem trots risker i dess omgivning. Helmen Borge (2003) skriver att det svenska ordet 
motståndskraft inte är heltäckande, eftersom det i alltför hög grad betonar barnet själv och för 
lite miljön. Rutter (1985, 1987) menar att resilience kan beskrivas som en lyckad anpassning 
och normal utveckling trots risker och svåra omständigheter (se även nedan s. 8, Zucker och 
Wong, 2006). Resilience är starkt kopplat till protektiva, skyddande, faktorer och till coping. 
Lindström (2001) skriver att resilience har koppling till tre olika perspektiv. Dessa är faktorer 
relaterade till individen, till omgivningen och till omständigheterna.  
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Resultat 
I resultatet redovisas följande teman: 

• Problem och psykisk ohälsa bland barn till alkoholiserade föräldrar  
• Skyddsfaktorer och stöd till barn till alkoholiserade föräldrar 
• Verksamheter i Sverige till stöd för barn till alkoholiserade föräldrar 
• Avhandlingar i socialt arbete i Sverige med fokus på interventioner för barn till 

missbrukare 
• Litteraturöversikter över preventions- och interventionsarbetet inom området 
• Utvärderade interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar, primärstudier.

    
 
Problem och psykisk ohälsa bland barn till alkoholiserade föräldrar  
Studier visar att barn till alkoholiserade föräldrar kan få problem med sin psykiska hälsa: 
emotionella problem (Morey, 1999; Rydelius, 1997; Bygholm Christensen och Bilenberg, 
2000; Mylant, Ide, Cuevas och Meehan, 2002; Edwards, Das Eiden och Leonard, 2006; 
Preuss, Schukit, Smith, Barnow och Danko, 2002), anpassnings- och beteendeproblem 
(Morey, 1999; Johnson och Leff, 1999; Rydelius, 1997; DeLucia, Belz och Chassin, 2001; 
Nygaard Christoffersen och Soothille, 2002; Haugland, 2003; Poon, Ellis, Fitzgerald och 
Zucker, 2000; Bygholm Christoffersen och Bilenberg, 2000; Mylant, Ide, Cuevas och 
Meehan, 2002; Hussong, Zucker, Wong, Fitzgerald och Puttler, 2005,), skolproblem och 
kognitiva problem (Johnson och Leff, 1999; Rydelius, 1997; Casas-Gil och Navarro-Guzman, 
2002; Poon, Ellis, Fitzgerald och Zucker, 2000; Leonard och Das Eiden, 2002) samt en ökad 
alkoholkonsumtion (Johnson och Leff, 1999; DeLucia, Belz och Chassin, 2001; Nygaard 
Christoffersen och Soothille, 2002; Wong, Nigg, Zucker, Puttler, Fitzgerald, Jester, Glass och 
Adams, 2006; Chalder, Elgar och Bennett, 2005; Coffelt, Forehand, Olson, Jones, Gaffney 
och Zens, 2006).  

Dock visar studier att barn till alkoholiserade föräldrar är en heterogen grupp (se t.ex. 
Rydelius, 1997; Johnson och Leff, 1999;  Zucker och Wong, 2006). I Zucker och Wongs 
studie (2006) kunde barn till alkoholiserade föräldrar antingen beskrivas som ‘Resilient 
children’ (med lågt riskbeteende trots att de växer upp i högriskfamiljer) eller som 
‘Vulnerable children’ (barn som påverkats negativt av det de exponerats för). De här barnen 
hade antingen två alkoholiserade föräldrar eller minst en alkoholiserad förälder som även 
hade ett asocialt beteende.  De jämfördes med barn som inte var barn till alkoholiserade 
föräldrar men bodde i samma högriskområde. De barnen kategoriserades som ‘Non-
challenged children’ (oklanderligt beteende hos barn som befann sig i en omgivning där de 
snarare fick stöd och uppmuntran av föräldrarna än pressades till avvikande beteende) eller 
‘Troubled children’ (barn som visade symptom trots att det inte funnits någon tydlig press 
från omgivningen) (Zucker och Wong, 2006). Studien visade att både familjerisker och 
individuella risker påverkar och är viktiga för att förstå vägen in i alkoholmissbruk. Även 
Haugland (2003) har visat att psykologiska faktorer hos båda föräldrarna påverkar, liksom 
interaktionen i familjen. Johnson och Leff (1999) håller efter sin genomgång av forskning om 
barn till alkoholister med om att det inte finns någon enhetlig profil av barn till alkoholister. 
Rydelius (1997) skriver i sin litteraturgenomgång att trots att barn till alkoholister utsätts för 
stora risker kan många i vuxet liv ha anpassat sig väl. En cirkel av positiva livshändelser kan 
uppstå genom att de får hjälp från vänner och professionella när de synliggör sina problem. 
Hälften av barnen till alkoholister fungerade lika bra eller bättre än referensgruppen i 
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Bygholm Christensen och Bilenbergs (2000) studie. Detta gällde känslomässiga och 
beteendemässiga problem. Forskarna menar att det är viktigt att se att barn till alkoholister är 
en heterogen grupp, både vad gäller hur svåra problemen är och vilka typer av problem de 
själva utvecklar.      
     I studier av Poon, Ellis, Fitzgerald och Zucker (2000) har två grupper av barn till 
alkoholister undersökts. Den ena gruppen hade en förälder som var en socialt anpassad 
alkoholist och den andra gruppen en alkoholiserad förälder med ett asocialt beteende. Mellan 
dessa två grupper fanns signifikanta skillnader. Barnen till föräldrar med asocialt beteende 
visade sämre resultat i skolan och hade större svårigheter med uppmärksamheten än barnen 
med socialt anpassad alkoholiserad förälder. Författarna drar slutsatsen att alkoholism är en 
heterogen sjukdom med många undergrupper. Zucker och Wong (2006) skriver också att en 
ökad risk för barn finns i familjer där båda föräldrarna är alkoholiserade. 

För barn till alkoholiserade föräldrar finns det en riskfaktor som kan sägas vara en ökad 
genetisk risk för att själva utveckla alkoholism (AUD – alcohol use disorder) men också en 
socialisationsrisk (Zucker och Wong, 2006).  Det kan alltså finnas multipla orsaksförklaringar 
till hur barnet mår och vad som påverkar. Zucker och Wong poängterar att det är viktigt att 
förstå att det för dessa barn också finns en 

 
marker of elevated risk for behavioural and cognitive deficits. These include attention deficit disorder, 
behavioural undercontrol/conduct disorder, delinquency, lower IQ, poor school performance, low self 
esteem etc. (Zucker och Wong, 2006 s. 301). 

 
En amerikansk studie visade att moderns drickande och barnens dysfunktionella beteende 
existerade med en förvärrande ömsesidighet, där en oönskad cykel kunde uppstå (Timko, 
Kaplowitz och Moos, 2000). Barn till alkoholiserade föräldrar är alltså en mycket stor grupp 
barn där många av olika skäl löper en förhöjd risk för ohälsa. Zucker och Wong (2006) menar 
också att det finns en förhållandevis lätt identifierbar målgrupp för preventivt arbete där 
resultaten från forskningen visar på etiologiska data som pekar på att en förändring i 
riskfaktorer också kan påverka utfallet. Trots detta har den här gruppen av barn tidigare inte 
betraktats som en viktig grupp för preventivt arbete. 
     Sammanfattningsvis kan man säga att barn till alkoholister är en blandning av 
välfungerande barn, barn i gråzon och barn som far illa. Risken att utveckla psykisk ohälsa är 
dock förhöjd, med risk för emotionella problem, anpassnings- och beteendeproblem, skol- och 
kognitiva problem, samt risk för förhöjd egen alkoholkonsumtion.        
 
Emotionella problem 
När ungdomar själva fick beskriva hur det är att leva med föräldrars alkoholism framkom fyra 
teman (Murray, 1998). Dessa var ‘Mardrömmen’, ‘Förlust av barndomen’, ‘Motsättningen 
mellan att fortsätta mardrömmen eller skapa en dröm’ och ‘Uppvaknandet’. I ‘Mardrömmen’ 
och ‘Förlust av barndomen’ ifrågasatte ungdomarna sitt värde som ett resultat av den 
internaliserade skammen. Skammen var roten till ungdomarnas smärta, den internaliserade 
skuld som fanns för allt som inträffat. De kände sig inte värda något, det var fel på dem, de 
var ensamma, omöjliga att älska och inte accepterade av sina föräldrar för den de var. I en 
annan studie (Morey, 1999) mättes känslor av skam med ett frågeformulär som både barn till 
alkoholiserade föräldrar och barn till icke alkoholiserade föräldrar fick besvara. Ingen skillnad 
framkom dock mellan de två grupperna. Författaren diskuterar om frågan om skam triggat 
försvar hos respondenterna, och att därför ingen skillnad syns. I en översiktsartikel av studier 
av barn till alkoholister hänvisar Rydelius (1997) till flera studier som visar att barn har starka 
känslor av skuld. Även Bygholm Christensen och Bilenberg (2000) visar med enkäter att 
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vissa problem var signifikant vanligare hos barn till alkoholister, däribland skuldkänslor, men 
flera visade också avsaknad av dessa.  
     Morey (1999) mätte självkänsla med ett sammanfattande mått som byggde på 
skolkompetens, social acceptans, kroppsbyggnad, utseende och beteende/uppförande och 
kunde här se en signifikant skillnad mellan barn till alkoholister och barn till icke-
alkoholister, där självkänslan var lägre hos barn till alkoholister. En annan översiktsartikel 
(Johnson och Leff, 1999) visar också att barn till alkoholister har låg självkänsla. Även i en 
survey i Wyoming visade ungdomar som identifierar sig som barn till alkoholiserade föräldrar 
att de hade lägre självkänsla (Mylant, Ide, Cuevas och Meehan, 2002). Forskare, som gått 
igenom forskningsresultat fram till 1996, skriver att i många studier rapporteras försämrad 
känslomässig utveckling hos dessa barn. De uppvisar också mer ångest och depression 
(Johnson och Leff, 1999). Även i Rydelius (1997) litteraturgenomgång uppvisar studier 
signifikanta samband mellan föräldrars alkoholism och deras barns utveckling och t.ex. 
trötthet och känslomässiga problem. Också Bygholm Christensen och Bilenberg (2000) fann i 
en fall-kontrollstudie en signifikant ökad risk för känslomässiga problem och för depression 
hos barn till alkoholister. 
     DeLucia, Belz och Chassin (2001) skriver att barn till alkoholiserade fäder har en ökad risk 
för internaliserade problem, och att dessa inte förändras över tid kopplat till faderns drickande 
i olika perioder. Även barn till nyktra alkoholister hade samma typ av problem. Edwards, Das 
Eiden och Leonard (2006) studerade anknytning mellan mor och barn när barnet var tolv 
månader gammalt. Man fann då att de barn som hade en alkoholiserad far och en osäker 
anknytning till modern, visade större internaliserade och externaliserade problem än barn till 
icke-alkoholiserade fäder (med eller utan en god anknytning till modern) eller barn med en 
alkoholiserad far men en stabil anknytning till modern. Dock menar Preuss, Schukit, Smith, 
Barnow och Danko (2002) att internaliserade problem hos barn till alkoholister mer 
påverkades av emotionella problem i familjen än av alkoholproblem.  
     När Zucker och Wong (2006) jämförde barn till alkoholiserade föräldrar som var 
‘vulnerable’ och ‘resilient’ såg man att de som var ‘resilient’ vid 3 - 5 års ålder ändå hade lika 
höga siffror på internaliserade symtom vid 12 - 14 års ålder som de barn som redan vid 3 - 5 
års ålder visade symtom. 
 
Anpassnings- och beteendeproblem 
När lärare fyllde i enkäter om elevers beteende fick pojkar som var söner till alkoholister 
signifikant mer negativa bedömningar (Morey, 1999). Johnson och Leff (2000) rapporterar 
också att studier visar att barn till alkoholister har mer anpassningsproblem. De har mer 
diagnoser med beteendeproblem, ADHD eller uppförandeproblem. Dock är inte forskningen 
helt överens om detta.  
     Rydelius (1997) skriver att Nylanders prospektiva studie från 1959 till 1983 visar en 
signifikant relation mellan föräldrars alkoholism och beteendeproblem hos deras barn, och 
också svårigheter i relation till kompisar och vuxna, samt även tonårskriminalitet.  Liknande 
resultat kunde ses i andra studier från olika länder och kontinenter. Barn till alkoholister löper 
större risk för utagerande problem (DeLucia, Belz  och Chassin, 2001). Inga skillnader med 
fluktuationer över tid kunde ses med faderns periodvisa drickande. Även barn till nyktra 
alkoholister visar mer symtom än barn till icke-alkoholister. I Hussong, Zucker, Wong, 
Fitzgerald och Puttlers (2005) studie av barn till alkoholister som var mellan 6 - 15 år visade 
det sig att de kunde ha en sämre social kompetens. Det var barnen och deras lärare som gjorde 
bedömningarna. Speciellt hos flickorna fanns denna risk. Däremot visade det sig att barn vars 
föräldrar varit nyktra de tre sista åren hade samma sociala kompetens som de barn som växte 
upp med icke-alkoholiserade föräldrar.  
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Barn till alkoholister är utsatta för långsiktigt negativa konsekvenser av sin uppväxt, menar 
Nygaard Christoffersen och Soothille (2002), som gjort en prospektiv studie över en total 
födelsekohort i Danmark (barn födda 1966). Föräldrars alkoholism mättes genom deras 
sjukhusvistelse för vård av alkoholism eller alkoholrelaterade skador. Dessa barn visade sig 
vara mer utsatta för att skada sig själva eller andra. Barn till alkoholister tycks ha mer 
anpassningsproblem än andra med utagerande beteende. Hauglands (2003) studie visade att 
detta inte endast var relaterat till pappans alkoholism, utan till allvaret i alkoholproblemen, till 
psykologiska problem hos pappan och hur väl familjen fungerade tillsammans.  
     Poon, Ellis, Fitzgerald och Zucker (2000) gjorde en jämförande studie när det gäller 
uppmärksamhetsstörning mellan barn till alkoholister med asocialt beteende, barn till 
alkoholister med socialt anpassade föräldrar och en kontrollgrupp med barn till icke 
alkoholiserade föräldrar, som visade att barn till alkoholister med asocialt beteende hade mer 
uppmärksamhetssvårigheter. Barn till alkoholister visar högre siffror för att de vill ha 
uppmärksamhet, inte kommer överens med andra, slåss, dras till ‘dåligt sällskap’, stjäl hemma 
och borta samt får aggressionsutbrott (Bygholm, Christensen och Bilenberg, 2000). Det finns 
också ett starkt samband mellan hög-risk-beteende och att en tonåring identifierar sig som 
barn till en alkoholiserad förälder (Mylant, Ide, Cuevas och Meehan, 2002). 
     Jämförelsen mellan olika grupper av barn till alkoholiserade föräldrar respektive barn utan 
dessa familjeförhållanden som Zucker och Wong (2006) gjorde, visade att när det gällde 
externaliserade problem så hade barn till alkoholiserade föräldrar, gruppen ‘resilient’, dvs 
barn som inte visade symtom vid 3 - 5 års ålder, fortfarande färre externaliserade symtom vid 
12 - 14 års ålder än de barn som visade utsatthet (‘vulnerable’) vid 3 - 5 års ålder. Symptomen 
varierade men det fanns en kontinuitet över tid när det gällde att de barn som vid 3 - 5 års 
ålder visade mest symptom också gjorde det vid 12 - 14 års ålder. Det gällde även barn utan 
alkoholiserade föräldrar. Mest utagerande symtom vid 12 - 14 års ålder visade gruppen 
‘vulnerable’, som var barn som levde i familjer med svåra alkoholproblem och som tidigt 
uppvisat symptom.  
 
Skolproblem och kognitiva problem 
Flera studier visar skillnad i skolresultat för barn till alkoholister och andra (Johnson och Leff, 
1999; Zucker och Wong, 2006). Barnen kan ha uppmärksamhetsstörning (attention deficit 
disorder), beteendestörning (behavioural undercontrol/conduct disorder), lägre IQ m.m. Även 
i Rydelius (1997) översikt syns att barn till alkoholister har större inlärningssvårigheter. 
Casas-Gil och Navarro-Guzman (2002) lämnade ut frågeformulär som bl.a. innehöll 
intelligenstest till 108 barn till alkoholister och 118 barn i en kontrollgrupp. Föräldrar och 
lärare till barnen fyllde också i enkäter. Barn till alkoholister hade en större risk för ett 
misslyckande i skolan, vilket mättes med kriterier som om barnet hade gått om någon klass, 
om barnet ofta var borta från skolan (vilket dessa barn inte var i högre utsträckning än andra) 
och betyg. Intelligenstestet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Poon, Ellis, 
Fitzgerald och Zuckers (2000) komparativa studie visade däremot att intellektuella funktioner 
var signifikant lägre för barn till asociala alkoholiserade föräldrar än för barn till socialt 
välfungerande alkoholiserade föräldrar och barn i kontrollgruppen. Detta syntes i förmågan 
till abstrakt tänkande och förmågan att stava och räkna. 
     I en studie med barn som var 12, 18 och 24 månader gamla fanns inga skillnader i mental, 
motorisk eller språkutveckling mellan barn till alkoholiserade föräldrar och en matchad 
kontrollgrupp (Leonard och Das Eiden, 2002). I sin diskussion jämför forskarna med andra 
studier där barnen varit lite äldre och där skillnader kunde ses. Den hittillsvarande 
forskningen tycks alltså visa att barn till alkoholister, och då särskilt barn till alkoholister med 
en asocial problematik, kan vara i riskzonen för att få inlärningssvårigheter. 
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Ökad alkoholkonsumtion 
De flesta forskare är överens om att ärftligheten när det gäller alkoholism är multifaktoriell. 
Enligt DeLucia, Belz och Chassin (2001) har barn till alkoholister en mer omfattande 
alkoholkonsumtion än barn till icke-alkoholister, vilket också gäller för barn till nyktra 
alkoholister. I studien av Wong m.fl. (2006) visas att det är en högre risk för tidig 
alkoholdebut och för alkoholrelaterade beteenden för barn till alkoholiserade föräldrar än för 
andra barn. I denna studie, där 514 barn till alkoholister och matchade kontroller ingick, var 
det tre gånger vanligare att dessa barn hade haft sin alkoholdebut vid 14 års ålder och fyra 
gånger vanligare att de varit fulla vid 17 års ålder än i kontrollgruppen.  
     I studien av Chalder, Elgar och Bennett (2005), där 1744 ungdomar besvarade enkäter om 
dryckesvanor, visade det sig att barn till föräldrar med alkoholproblem oftare än andra 
ungdomar rapporterade att de drack två drinkar med alkohol eller mer per vecka. De hade 
också oftare varit fulla under den senaste tremånadersperioden, och de räknade oftare med att 
bli fulla under de kommande två veckorna. Oftast drack ungdomarna tillsammans med andra, 
men barn till föräldrar med alkoholproblem drack oftare ensamma än andra. De drack även 
oftare för att glömma sina problem och för att bli fulla än andra ungdomar.  
     Alkoholproblem hos modern tycktes predicera en tidig alkoholdebut hos ungdomar, enligt 
Coffelt, Forehand, Olson, Jones, Gaffney och Zens (2006). Faderns alkoholproblem var mer 
associerat till döttrars än söners alkoholdrickande liksom till för tidig alkoholdebut för 
ungdomarna, där medelåldern på barnen i de undersökta familjerna var 11 år. En ökad 
förekomst av alkoholism i vuxen ålder kan ses hos barn till alkoholister, vilket gäller både 
män och kvinnor (Johnson och Leff, 1999). En ökad risk för drogberoende hos barn till 
alkoholister visar även en studie från Danmark (Nygaard Christoffersen och Soothille, 2002).  
Den forskning som finns om barn till missbrukare och missbrukande ungdomar visar också att  
 

a continuity pathway exists from very early childhood to an alcoholism outcome in adulthood’ (Zucker 
och Wong, 2006  s. 302). 

      
Barn till alkoholiserade föräldrar är en heterogen grupp av barn. Till detta kommer att barnet 
kan skadas av moderns drickande under graviditeten. Betydelsen av detta är inte medtaget i 
denna rapport.   
 
Skyddsfaktorer och stöd till barn till alkoholiserade föräldrar  
Faktorer inom barnet själv 
I sin genomgång av litteraturen drar Velleman och Orford (1999) slutsatsen att det inte finns 
en orsak hos en förälder, tex. alkoholism, som påverkar hur man mår som vuxen. Författarna 
hänvisar till studier som visar på att människor själva kan ta beslut om sina liv, vilket gör att 
de kan lämna de specifika omständigheter som de vuxit upp i. Werner och Johnson (2004) 
skriver att ett lättsamt temperament som baby visade sig göra det lättare för omgivningen att 
ge stöd. Även de barn till alkoholiserade föräldrar som hade lätt för sig i skolan fick mer stöd 
av lärare, kamrater och familj. Detta visade sig också öka individens självtillit (self-efficacy).  
Även i litteraturgenomgången av Johnson och Leff (1999) visas att individuella skillnader i 
intelligens och temperament har betydelse. Lagerberg och Sundelin (2005) nämner 
egenskaper som förmåga att förstå och komma överens med vuxna, problemlösningsförmåga, 
humor, tålighet, ihärdighet, förmåga till impuls- och känslokontroll, initiativförmåga och 
nyfikenhet, som underlättar för barnen och vilket stöd de kan få från omgivningen. 
 
 



Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol 
Elinor Brunnberg, Charli Eriksson, Agneta Tinnfält  Augusti 2007 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 13 

Stöd till föräldrar, indirekt stöd till barnen 
De barn som hade alkoholiserade fäder och samtidigt en instabil anknytning till modern hade 
större risk för både internaliserade och externaliserade problem än de barn som hade en 
alkoholiserad far men stabil anknytning till modern. Detta visas i uppföljningen vid 24 och 36 
månaders ålder i studien av Edwards, Das Eiden och Leonard (2006). Författarna diskuterar 
möjligheten av en ökad risk för senare problem i skolåldern och i adolescensen. De menar att 
en god anknytning mellan mor och barn visade sig vara en skyddande faktor för barn med 
alkoholiserade pappor.   
     I studien av Mupier, Rodney och Samuels (2002) rapporteras om skilda förhållningssätt 
från föräldrars sida i familjer med alkoholproblem i jämförelser med andra familjer. Föräldrar 
som inte är alkoholiserade spenderade mer tid tillsammans med sina barn och sårade sina 
barns känslor i mindre omfattning än alkoholiserade föräldrar. Också på frågan om barnen 
kände sig nära sina föräldrar rapporteras högre siffror i familjer utan alkoholism. Författarna 
drar slutsatsen att förebyggande arbete bör koncentreras på att bygga upp relationerna inom 
familjen så att stödet från föräldrar till barn ökar, och då bör särskilt pappans roll uppmärk-
sammas. Haugland (2005) beskriver att det kan vara bra att stödja familjen genom att 
reflektera över de rutiner och ritualer som finns eller funnits i familjen och som kanske bör 
återinföras. Dessa diskussioner kan göra att föräldrar blir mer medvetna om alkoholismens 
påverkan på familjen och det dagliga livet. I familjer där fadern är alkoholiserad beskriver 
Haugland (2005) perioder av drickande men också perioder med nykterhet. Att då stödja 
mammorna så att de kan vidmakthålla stabilitet och förutsägbarhet i familjen även i perioder 
med drickande gör att de kan öka sin känslomässiga tillgänglighet för barnen. Dock visar 
studier av Curran och Chassin (1996) att modern inte kan uppväga faderns roll, utan båda 
föräldrarna påverkar utvecklingen hos barnen. 
     Kumpfer (1999) beskriver i sin genomgång av litteratur att föräldraprogram är en effektiv 
metod att förebygga ohälsa hos barn till alkoholiserade föräldrar. Det kan leda till att föräldrar 
ändrar sitt beteende när det gäller alkoholen och att de uppmuntrar barnens positiva beteenden 
samt att det blir en stabilare organisering av barnens liv.  
 
Indirekt stöd till barnen genom andra än föräldrar 
För att stödja barn till alkoholister i skolan menar Lambie och Sias (2005) i sin litteratur-
översikt att kunskapen bland elevhälsopersonalen (school counselors) i skolan behöver ökas, 
liksom utbildningen till övrig skolpersonal. Även elever behöver få lära sig om alkohol och 
alkoholism och dess påverkan i familjen. Elevhälsopersonalen behöver vara tillgänglig och 
synlig i skolan, så de blir kända av eleverna, vilket också framkom i en svensk studie som en 
kvalitetsaspekt i hälsosamtalen mellan elever och skolsköterska (Johansson och Ehnfors, 
2006).  
 
Direkt stöd till barnen 
I en longitudinell studie av 65 barn till alkoholiserade föräldrar från Kauai, rapporterar 
Werner och Johnson (2004) att de nu vuxna barnen (32 år) som lyckades hantera sin uppväxt 
hade mer stöd i sin barndom och under sin tonårstid än de som inte lyckades lika bra. De som 
hade en alkoholiserad mamma hade mer coping-problem än de som hade en alkoholiserad 
pappa. Fler män än kvinnor utvecklade stora problem i vuxen ålder. Individer som vuxit upp 
till kompetenta, omhändertagande vuxna med en tro på framtiden hade fler källor till stöd 
under sin uppväxt. Den icke-alkoholiserade föräldern är mycket viktig, liksom mor- och 
farföräldrar. Särskilt mormor spelade för många en viktig roll i barndomen. Vissa av de barn 
till alkoholister som blivit motståndskraftiga - resilient - hade en moster/faster eller 
morbror/farbror som betydde mycket och kunde agera som en buffert i familjen. Dessa barn 
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tyckte oftast om att gå i skolan och hade förmågan att använda sina resurser. Skolan blev ofta 
en tillflyktsort och många av de motståndskraftiga barnen hade mött åtminstone en lärare som 
var en viktig förebild. Också andra människor runt dessa barn kunde spela en viktig roll, en 
granne, en kompis mamma eller kompisar (Werner och Johnson, 2004). Lambie och Sias 
(2005) menar att elevhälsopersonalen måste kunna kommunicera med dessa barn och visa 
förståelse och empati. Det är också viktigt att ha kontakt med och kunna förmedla kontakten 
vidare till andra instanser.  
     I motsats till den longitudinella studien från Kauai, kunde Cavell, Meehan, Heffer och 
Holladay (2002) inte visa att barn till alkoholiserade föräldrar som haft en stödjande 
utomstående mentor hade anpassat sig bättre i livet. De jämförde barn till alkoholiserade 
föräldrar som haft en mentor med en liknande grupp som inte haft en mentor. Forskarna 
spekulerar i om detta kan bero på att de barn som visat stort behov av att ha en utomstående 
mentor också haft det, och även senare i livet har samma behov. I denna studie hade mentorn i 
genomsnitt funnits från tio års ålder och i åtta år framåt.  
 
Kritiska vändpunkter 
Kritiska vändpunkter kunde förändra livet för barn till alkoholister. En sådan vändpunkt 
kunde till exempel vara att möta en partner, gifta sig, få sitt första barn, gå en utbildning, bli 
etablerad i arbetslivet eller få ett engagemang i kyrkan. Studier av Werner och Johnson (2004) 
visade att motståndskraftiga barn till alkoholister hade ett stödjande nätverk runt sig, hobbies 
och intressen, samt hade tagit en ansvarsfull position. De kunde också vara engagerade i 
kyrkan eller ha en stark tro.  
     Sammanfattningsvis kan man konstatera att skyddsfaktorer kan motverka risken för ohälsa 
bland barn till alkoholiserade föräldrar. Dessa skyddsfaktorer kan finnas inom barnet själv, 
men barnets omgivning kan också spela en mycket central roll. Det kan vara inom den 
utvidgade familjen, grannskapet eller bland professionella. Det innebär att ett förebyggande 
arbete kan vara av mycket stor betydelse. Någon vetenskap om ’timing and dosing for 
prevention activity’ för de här barnen existerar dock inte ännu (Zucker och Wong, 2006 
s.308). Det kan finnas olika hypoteser om när den ’rätta tidpunkten’ för preventiva insatser är. 
Det kan vara i den ålder då internaliserade problem (3-5 års ålder) eller externaliserade 
problem (9 - 11 års ålder) för flera av barnen är som lägst eller först när ungdomarnas 
problembeteende är som mest aktivt.  
 
Verksamheter i Sverige till stöd för barn till alkoholiserade föräldrar. 
I november 2005 beslutade regeringen om en ny handlingsplan för alkoholpolitiken för 
perioden 2006 - 2010. Den nya planen slår fast att det långsiktigt förebyggande arbetet på 
lokal nivå för att minska skador till följd av alkoholkonsumtion måste fortsätta. Särskilt 
prioriterat område för perioden är bland andra barn till föräldrar med missbruksproblem 
(Regeringens proposition 2005/06:30). Utlysning av medel till kommunerna för att 
vidareutveckla arbetet med barn i riskzonen och barn till missbrukande föräldrar var en 
integrerad del i Alkoholkommitténs satsningar. Under 2005 delade Alkoholkommittén ut 
medel till nio kommuner för arbete med barn i riskzon och barn till missbrukande föräldrar. 
För den relativt lilla summa som de nio kommuner fick som sedan utvärderades, stärktes 
insatserna i kommunerna för utsatta barn. De åtgärder som medlen användes till var bl.a. 
gruppledarutbildning och handledning till gruppledare för barn till missbrukande eller 
psykiskt sjuka föräldrar (Johansson, Brunnberg och Eriksson, 2006). 
     Den första gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar som startade i Sverige var 
Ersta Vändpunkten 1989. En kartläggning från 1992 (Folkhälsoinstitutet, 1996) visade att det 
då fanns tio verksamheter i landet för ca 140 barn 4 - 13 år gamla. Det fanns också några 
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tonårsgrupper. Tre år senare svarade 45 av landets kommuner att de hade stödgrupper för barn 
och ungdomar. Vid kartläggningen 1996 fanns ca 100 verksamheter i Sverige. 2005 hade 166 
kommuner/kommundelar gruppverksamheter för barn till missbrukare ibland gemensamt med 
barn till psykiskt sjuka (Rädda Barnen, 2006). Det är alltså en typ av verksamhet som ökat 
kraftigt under 1990 - 2000-talet. Elisabeth Hagborgs kartläggning från 2003 av verksamheter i 
Sverige visar att två tredjedelar av verksamheterna bedrivs av kommunerna, ofta social-
tjänsten, men utbildningen för ledare bedrivs av frivilligorganisationer. Hon framhåller att 
gruppverksamheterna präglas av ett pragmatiskt synsätt utan tydlig teorianknytning 
(Alkoholkommittén, 2004). 
     Rädda Barnen har under år 2005 undersökt vilka gruppverksamheter landets alla 
kommuner har för utsatta barn (Rädda Barnen, 2006). En enkätundersökning till Sveriges 
kommuner om stöd i form av krissamtal och gruppverksamheter för barn i utsatta situationer 
har genomförts. Av Sveriges 290 kommuner, och Stockholm uppdelat på 18 kommundelar, 
vilket gör en möjlig summa av 307 kommuner/kommundelar, svarade 210 på enkäten. Av 
dessa uppgav 174 kommuner/kommundelar att de erbjuder gruppverksamhet för utsatta barn; 
barn till missbrukare, barn till psykiskt sjuka, barn som bevittnat familjevåld och/eller barn i 
sorg (tabell 1). Av de 210 kommunerna/kommundelarna uppgav 36 att de inte har någon 
gruppverksamhet för utsatta barn. Rädda Barnen diskuterar om de 97 kommuner som inte 
svarat, inte har denna verksamhet och därför inte heller svarat på enkäten. Det innebär att 
nästan var femte eller fler av Sveriges kommuner inte har någon gruppverksamhet alls. De 
gruppverksamheter som finns bedrivs oftast i kommunal regi, även om landstinget, svenska 
kyrkan, kvinnojourer eller andra ibland är huvudman för verksamheten i kommunen. Grupp-
erna ingick för det mesta i den ordinarie verksamheten och bedrevs inte i projektform.  
     I de 174 kommuner/kommundelar som erbjuder gruppverksamhet till barn i utsatta 
situationer, var grupper för barn till missbrukare de vanligaste. Dessa grupper fanns i 166 
kommuner/kommundelar. I vissa kommuner/kommundelar kunde grupperna vara av blandad 
karaktär, t.ex. för barn till missbrukande och psykiskt sjuka föräldrar (Rädda Barnen, 2006).  
 
 
Tabell 1. Sammanfattning av kommunernas svar till Rädda Barnen. 
____________________________________________________________________ 
     Antal  
____________________________________________________________________ 
Kommuner + kommundelar i Sverige   307 
Besvarat enkäten    210 
Kommuner/kommundelar som erbjuder stödgrupper  174 
Erbjuder stödgrupper för barn till missbrukare  166  
Barn som ingått i någon stödgrupp 2005   2 082 
Barn som lever i familj med missbruk                 ca 200 000 (UNF, 2006) 
____________________________________________________________________ 
(Rädda Barnen, 2006) 
 
I enkäterna uppger kommunerna att 2 082 barn ingått i någon stödgrupp under 2005 (tabell 1). 
Nittio av kommunerna/kommundelarna (52 procent) uppgav att de nådde färre än 15 barn. 
Några (23 stycken) uppgav att inget barn deltagit i stödgrupp under året, trots att 
gruppverksamhet funnits att tillgå. Varför endast ca 2 000 av de beräknat 200 000 barn som 
lever med missbrukande föräldrar nås av gruppverksamhet, spekulerar Rädda Barnen endast i. 
Man talar om att ökad samverkan med tex. polis, förskola, skola behövs, och olika förslag 
ges. Dessa förslag handlar bl.a. om ökade resurser till socialtjänsten i kommunerna, stärkt 
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inflytande för barn, prioritering av förebyggande verksamheter och stärkt samverkan, tex. 
mellan mindre kommuner för att få underlag till att kunna erbjuda gruppverksamhet för 
utsatta barn (Rädda Barnen, 2006). 
     Rädda Barnen genomförde dessutom rundabordssamtal med totalt 29 socialsekreterare från 
17 kommuner/kommundelar. I dessa rundabordssamtal kom det fram att det finns vissa 
grupper av barn som socialtjänsten har svårt att nå. Bland dessa grupper återfanns barn till 
missbrukande föräldrar. Det problem som upplevdes som störst av socialsekreterarna var 
bristen på tid och pengar. Men även behovet av ökad samverkan med andra verksamheter 
underströks. Socialsekreterarna påpekade också att det är för få som anmäler misstankar om 
att barn far illa (Rädda Barnen, 2006). Även Junis, IOGT - NTO:s juniorförbund, har frågat 
landets kommuner om stödgrupper för barn till missbrukare. I rapporten från Junis antas att de 
flesta av de barn som växer upp med missbrukande föräldrar inte får hjälp. I undersökningen 
konstateras att bara två procent av dessa barn får stöd från samhället i så kallade 
stödgrupper. En tredjedel av kommunerna uppgav dock att de kommer att öka sina insatser 
för barn till missbrukare. IOGT - NTO:s Juniorförbund anser att stödgrupper är en bra metod 
för att stödja barn till missbrukare och kräver att alla kommuner ska ha stödgrupper (IOGT - 
NTO:s juniorförbund, 2006). 
     Gruppverksamhet är ett sätt för samhället att stödja barn till alkoholiserade föräldrar. Det 
kan även finnas andra sätt, som kan vara att ge individuellt eller familjebaserat stöd. 
Förebyggande insatser kan bedrivas av flera olika verksamheter, både offentliga och frivilliga. 
Det kan också ske i samverkan mellan olika typer av verksamheter. Socialtjänsten har dock 
det yttersta ansvaret för att skydda barn i utsatta situationer. Deras insatser kan vara antingen 
förebyggande eller reaktiva dvs. att ingripa när barnets situation är alltför riskabel. 
 
Avhandlingar i socialt arbete i Sverige 
med fokus på interventioner för barn till missbrukare 
För att få en uppfattning om vilken kunskap som finns om socialtjänstens insatser för barn 
med alkoholiserade förälder/rar samt vilka risker barnen utsätts för och om socialtjänstens 
interventioner utvärderats granskades samtliga avhandlingar i socialt arbete som skrivits vid. 
Göteborg, Stockholm, Lund, Umeå och Örebro Universitet under åren 1980–2006 (se 
Brunnberg, 2007; Brunnberg och Sjöberg 2006). Det är sammanlagt 206 avhandlingar. Av 
dessa var det bara sex som hade ett både barn och alkoholrelaterat tema. De barnrelaterade 
studierna kunde gälla alkoholpolitik med anknytning till ungdomar (1), ungdomars attityder 
till droger (1), interventioner för unga narkotikamissbrukare (1) eller kvinnliga missbrukares 
(2) skapande av femininitet och föreställningar om moderskap. De senare avhandlingarna 
fokuserade på kvinnornas situation inte barnens. Av samtliga avhandlingar var det bara en 
som till viss del beskriver situationen för barn till missbrukare. Det är Ulf Malmströms 
avhandling Missbruk och samhällsåtgärder i ett flergenerationsperspektiv (Malmström, 
1993). Detta är en studie där samtliga ungdomar som tvångsomhändertogs 1970 i Stockholm 
följts fram till 1991 för att kunna beskriva denna grupps bakgrund, men också dess utveckling 
efter omhändertagandet. Studien visar som vi tidigare beskrivit att ungefär hälften av barnen 
hade någon förälder eller båda föräldrarna som missbrukade. Skillnaden var betydande om 
barnet omhändertagits till följd av förhållandena i hemmet eller pga. sitt eget beteende. 
Omkring dubbelt så många föräldrar missbrukade i gruppen som omhändertagits till följd av 
förhållandena i hemmet jämfört med bland ungdomarna som omhändertogs pga. sitt eget 
beteende. Bilden som växer fram om barnens hemförhållanden under uppväxten i båda 
grupperna är i stora delar en kaotisk situation där två tredjedelar av barnen har varit med om 
att deras föräldrar skilts och att föräldrarna har inlett nya relationer. Barnen har levt i instabila 
familjeförhållanden där familjen gång efter gång upplösts. Hälften av barnen har själva kunnat 
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flyttas en eller flera gånger till andra familjer. Nära nittio procent av barnen har vuxit upp i 
hem med allvarliga missförhållanden som missbruk, kriminalitet, kvinno- och barn-
misshandel, vanvård, psykiska störningar och grava ekonomiska problem. Mer än hälften av 
barnen har även tidigare varit omhändertagna för samhällsvård. Omkring en fjärdedel av 
ungdomarna som omhändertogs pga. eget beteende hade flera år tidigare varit omhändertagna, 
men då till följd av förhållandena i hemmet. Nästan samtliga ungdomar som omhändertogs 
pga. eget beteende missbrukade och då framförallt narkotika, men även blandmissbruk var 
vanligt. Ett stort antal ungdomar hade också begått kriminella handlingar. Sett över tid visar 
studien att för de omhändertagna barnen och ungdomarna minskade såväl missbruk som 
kriminalitet i omfattning. I gruppen fanns ett mindre antal som under uppföljningstiden inte 
upphörde med utan istället debuterade i missbruk och kriminalitet. Studien visar att när det 
gäller missbruk har två tredjedelar av barnen/ungdomarna utvecklats gynnsamt under den 20 
–åriga uppföljningstiden. Studien visar också att ungdomars eget missbruk och kriminalitet 
under tonåren och som grund för omhändertagande och placering i fosterhem har stor 
inverkan på ungdomens senare utveckling. Ungdomar som omhändertagits pga. eget beteende 
har en betydligt sämre utveckling än de som omhändertagit pga. förhållanden i hemmet. 
Ungdomarnas tidiga beteendeavvikelser spelar en avgörande betydelse för senare missbruk. 
Studien visar också att de barn som pga. missförhållanden i hemmet tidigt omhändertagits 
klarar sig bättre än de med senare placeringar. I studien skapades en kontrollgrupp av syskon 
som inte omhändertagits. Syskonen utvecklades mer positivt. Den här delen av studien väckte 
frågan om hur det kommer sig att barn som växer upp under likartade förhållanden kan 
utvecklas så olika. Malmstöm konstaterar att hans studie visar att i strid med tidigare 
erfarenheter tycks föräldrars missbruk spela en undanskymd roll i det längre tidsperspektivet. 
Sammantaget visar studien ’att sociala problem förmedlas från generation till generation men 
inte nödvändigtvis till följd av föräldrarnas missbruk’ (Malmström, 1993 s189). 

Varken socialtjänstens preventiva arbete i grupp eller individuella interventioner på 
preventiv eller reaktiv basis för barn till missbrukare har alltså i avhandlingsstudierna 
fokuserats utifrån att de just är barn till missbrukare. Malmströms studie är i det avseendet ett 
undantag. Barnen skymtar däremot ibland fram när vuxna missbrukares situation beskrivs. 
 
Litteraturöversikter över preventions- och interventionsarbetet inom området 
Cuijpers (2005) menar att trots all forskning som finns om barn till alkoholister och de här 
barnens fysiska och psykiska problem så är det förvånande att det finns så få studier som 
undersökt möjligheterna för prevention. Det finns inte heller någon användbar operation-
alisering av vad problemdrickande är eller några användbara bedömningsinstrument för att 
kunna göra adekvata riskbedömningar av barnens situation. Det finns inte heller någon 
lösning på de etiska dilemman när man måste få tillstånd av föräldrarna för att få prata med 
barnen samtidigt som föräldrarna är problemet. Den bild Cuijpers tecknar är framförallt från 
USA. Han menar att mycket lite är känt om protektiva faktorer och att vi bara är i början på 
att utveckla dem. Det preventiva arbetet definierar Cuijpers som ett arbete med målsättningen 
att förhindra en utveckling av allvarliga psykologiska eller psykiatriska problem samt att 
förhindra att redan existerande problem blir värre. Han menar att det kan finnas flera olika 
typer av preventionsprogram, allt ifrån att behandla alla föräldrar i generella preventions-
program, riktade preventionsprogram för föräldrar med alkoholproblem, program för att 
minska alkoholkonsumtionen hos gravida kvinnor, till preventionsprogram i skolor riktade till 
ungdomarna Det kan också vara program för söner till pappor som dömts för att ha kört bil 
onyktra, 12-stegsprogram för barn till alkoholister eller familjestärkande program för barn 
med drog- eller alkoholmissbrukande föräldrar. 
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     I sin genomgång av den forskning som bedrivits om de olika interventionsprogrammen 
fann Cuijpers ett mycket begränsat antal studier och av dem bara enstaka som visade sig ha 
effekt. Två studier visade på en förbättring för barnen när deras missbrukande föräldrar fick 
behandling. Ett par studier om att minska gravida kvinnors missbruk, vilket kan leda till fetalt 
alkoholsyndrom hos fostret (FAS), visade bara på en marginell minskning av högriskgruppens 
drickande. Av skolbaserade preventionsprogram hade fyra undersökts i kontrollerade studier 
under åren 1990 - 1997. Cuijpers skriver att inga tydliga effekter kunde hittas på psykisk hälsa 
i någon av dessa studier. Dessutom fann Cuijpers ytterligare en kontrollerad studie (från 
1980) som utvärderat en Alateen-grupp (stödgrupp för tonåringar inom Anonyma 
Alkoholister). Inte heller denna gav evidens för att detta stöd skulle öka självkänslan och 
minska asocialt beteende hos ungdomarna.  
     Preventiva program för barn tenderar dock att ha några gemensamma drag. Det är 
1) socialt stöd  
2) information  
3) färdighetsträning  
4) coping med de emotionella problem barn till missbrukare ofta har.  
 
Cuijpers (2005) betonar dock att det inte finns några bevis för att det här är de mest betydelse-
fulla komponenterna.  
     En annan forskargrupp (Emshoff och Price, 1999) som även de gjort en kunskapsgenom-
gång kom fram till ungefär samma baselement som Cuijpers vilka borde ingå i interventioner 
för barn till missbrukare. Även de hade hittat flera olika typer av interventionsprogram, men i 
dem fanns några gemensamma strategier för att träna barnens social kompetens och coping. 
Det som ingick var  
1) information (bl.a. för att barnen skall lära sig vilka alternativ som finns till att använda 
alkohol och droger) 
2) copingstrategier  
3) socialt och emotionellt stöd.  
 
Forskarna konstaterade att omfattande studier behövs för att man bättre skall förstå det 
komplexa mönster som finns i barns reaktioner för att handskas med föräldrarnas 
alkoholmissbruk. Price och Emshoff (1997) poängterar att preventionsprogrammen ofta riktar 
sig till barnet på grund av beteendet hos den vuxne vårdaren snarare än på grund av barnets 
eget beteende. De flesta programmen ges till grupper av barn, ofta i skolan. Preventions-
programmen bör framförallt vara för barn i förpuberteten. Interventionsprogram däremot 
riktar sig istället till barn som själva börjat uppvisa symptom som depression, dåliga resultat i 
skolan eller problem med att komma överens med sina jämnåriga. 
     En kunskapsgenomgång av familjeinterventioner i behandlingen av alkohol – och 
drogproblem visade att flera olika typer av familjeinterventioner utvecklats (Copello, 
Velleman, och Templeton, 2005). Forskarna grupperade de olika typerna av interventioner i 
tre grupper. De som arbetade med 1) familjemedlemmarna för att lansera att missbrukaren 
träder in i och deltar i behandling 2) familjemedlemmar och missbrukande släktingar som 
gemensamt engagerades i behandlingen 3) interventioner som svarade på familjemed-
lemmarnas egna behov. Evidensen för de här tre typerna av interventioner undersöktes. Trots 
att de finns en hel del metodologiska svagheter inom området menar forskarna att de kan dra 
ett flertal slutsatser som ger stöd för att interventioner på familjebasis kan fortsätta. Den här 
forskargruppen liksom Cuijpers är överens om att mer forskning behövs. Den teoretiska 
grunden som ligger bakom de olika interventionerna behöver också lyftas fram i ljuset.  
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Idén att familjemedlemmar kan påverka missbrukaren att bestämma sig för att söka hjälp 
eller acceptera behovet av hjälp har uppmärksammats i senare tids forskning. Studier har visat 
att den grupp av missbrukare som har familjemedlemmar som pressar på för förändring söker 
oftare än andra behandling. De familjemedlemmar som agerade påtryckare var huvudsakligen 
vuxna släktingar, vänner eller arbetskamrater. Studier har även visat att missbrukarna i den 
här gruppen antingen de är vuxna eller ungdomar har nytta av familjemedlemmarnas 
engagemang. Familjebehandling med systemterapi är ett annat viktigt område som ser 
drickandet som en central aspekt i familjemedlemmarnas relationer (Copello, Velleman, och 
Templeton, 2005). Inte heller i den systemteoretiska familjebehandlingen tycks barnens 
situation ha fokuserats. Den tredje gruppen av interventioner riktade sig till familje-
medlemmarna som påverkades av någon annans missbruk. Forskarna konstaterar att det finns 
en paradox i att så mycket forskning har visat att familjemedlemmarna påverkas av den 
anhöriges missbruk, men trots det har lite eller nästan ingen uppmärksamhet riktats mot de 
processer eller den påverkan på familjemedlemmarna som sker till skillnad från den 
uppmärksamhet som riktats mot problemet för missbrukaren. Copello m.fl. menar att familje-
medlemmarnas behov har ignorerats av de behandlande verksamheterna. Det håller nu sakta 
på att ske en förändring i varje fall i UK, men arbetet med barn och deras familjer svarar 
fortfarande inte mot det behov som finns. Det har under senare tid genomförts ett antal studier 
av intervention med syfte att minska familjemedlemmarnas stress. Copello, Velleman, och 
Templeton (2005) utvecklade en femstegsmodell som 1) gav familjemedlemmarna möjlighet 
att prata om problemen, 2) få relevant information, 3) undersöka hur familjemedlemmarna 
svarade på den anhöriges missbruk, 4) undersöka vilket socialt stöd som familjemedlemmarna 
fick och 5) diskussioner fördes om vidare remiss för specialistbehandling. Den här modellen 
har senare utvärderats och visat att det kan leda till förändring i copingstrategier, upplevelse 
av ökat socialt stöd och minskade fysiska och psykiska symptom. Men modellen har 
framförallt riktat sig till vuxna, inte barn. Copello, Velleman, och Templeton (2005) drar 
slutsatsen att det finns en ökande evidens för att familjefokuserade interventioner för 
missbrukare är positiva både för missbrukaren och för familjemedlemmarna.  
     Även Copello, Velleman och Templetons (2005) kunskapsgenomgång visar att det finns få 
interventioner som utvecklats för att ge barn stöd. Många av familjebehandlingarna har inte 
utvärderats systematiskt utan de studier som gjorts har haft få deltagare, inga kontrollgrupper 
och gett dystra resultat från uppföljningar. Även i den här kunskapsgenomgången lyfter man 
fram samma amerikanska forskargrupps studier som Cuijpers gjorde, dvs. Fals-Stewart med 
kollegor som arbetat med väldesignade studier. Dock ges även exempel på några engelska 
studier som är utvärderingar av en serviceorganisations verksamhet och speciellt riktade till 
barn. De visade att barn som blivit behandlade blev mindre ångestfyllda, fick bättre coping, i 
några fall presterade bättre i skolan och deras relationer förbättrades. Flera av dem kunde 
uttrycka negativa känslor för situationen och föräldrarna rapporterade att de mådde bättre. 
Zucker och Wong (2005, 2006) tar upp ett pågående program i USA och Canada som de 
anser lovande. Där används Kumpfers Strengthening Family Program. Ett gruppterapi-
program med 14 sessioner ingår som kombinerar föräldraträning med kommunikationsträning 
och barnets färdighetsträning. Programmet verkar ha god effekt på barnets externaliserade 
beteendeproblem, men utvärderingen tycks ännu inte ha publicerats i vetenskaplig tidskrift. 
Zucker och Wong (2006) beskriver också kortfattat ett familjeinterventionsprogram, där 
Zucker medverkat. Detta program genomfördes i slutet på 1980-talet med ett tio månader 
långt föräldraträningsprogram där också en modell för att lösa äktenskapsproblem ingick. 
Programmet tycktes ha positiv påverkan på barnets beteende och hur föräldrarna agerade. 
Zucker och Wong skriver att de funnit endast dessa två program som riktar sig mot barn till 
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alkoholiserade föräldrar, men att det däremot finns hundratals universella program, som 
fokuserar på att fördröja alkoholdebuten.  
 
Utvärderade interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar, primärstudier 
Gruppverksamhet ses som en bra metod för att stödja barn till alkoholiserade föräldrar. 
 

Stödgrupper är en mycket bra metod för att ge barnen möjlighet att se att de inte är ensamma och 
tillfälle att bearbeta sina upplevelser och känslor (IOGT - NTO:s juniorförbund, 2006).  
 
Att få träffas i grupp och dela erfarenheter har visat sig vare ett fungerande sätt att stärka barn och 
ungdomars känsla av sammanhang och mening  (Ribbing, 2005, s. 61).  

 
Även i USA förordas gruppverksamhet för barn till alkoholiserade föräldrar av en 
organisation som stöder dessa barn (National Association for Children of Alcoholics) (Black, 
2007). Lambie och Sias (2005) anser att stödgrupper bör finnas i skolan för barn till 
alkoholiserade föräldrar.  I Sverige har framför allt Ersta Vändpunkten som startade 1989 
utvärderats (Lindstein, 1995, 1997, 2001). En hel del artiklar beskriver verksamhet med 
stödgrupper (se t.ex. Arman, 2000), men däremot finns inte många studier publicerade om 
utvärdering av dessa stödgrupper. Lindstein (1997) skriver att det finns få utvärderade studier 
av barngruppsverksamhet, och han hänvisar också till amerikanska forskare från 1996 som 
menar att forskning på effekter av stödgrupper är ovanliga. Även Peleg-Oren (2002 a, b) som 
utvärderat en gruppverksamhet i Israel, skriver att det är förvånande att så lite är publicerat 
om detta ämne med tanke på hur utbrett problemet är. Cuijpers (2005) i sin tur beklagar att så 
lite är känt om skyddsfaktorer för dessa barn, och att vi inte har några program som kan kallas 
evidensbaserade. Nedan redovisas de fem studier vi funnit som utvärderat stödgrupper för 
barn till alkoholiserade föräldrar. De är från Sverige, Israel och USA. Efter följer en 
sammanfattning av dessa gruppverksamheters målsättning och resultatet av utvärderingarna.  
 
Sverige: Stockholm 
Ersta Vändpunkten har utvärderats i ett forskningsprojekt (Lindstein, 1995, 1997, 2001; SOU 
2005:81). Utvärderingen visade att verksamheten bidrog till att öka barnens och ungdomarnas 
förmåga att begripa och hantera sin livssituation på ett meningsfullt sätt, vilket kan antas ökar 
deras förmåga att hantera stress. De flesta av barnen och ungdomarna ansåg att de blivit 
hjälpta i sin livssituation, de hade lärt sig hantera problem bättre, de hade fått bättre relationer 
till familjen inklusive missbrukaren, och de hade fått bättre självförtroende. I ‘Källan till en 
chans’ (SOU 2005:81) beskriver Marianne Cederblad verksamheten och utvärderingen: 
 

Lindstein (1995, 1997, 2001) studerade de barn med en eller två alkoholmissbrukande föräldrar som 
deltog i det pedagogiska program, som kallades Ersta vändpunkten. Syftet med gruppverksamheten 
var att öka den unges kunskaper om alkohol och droger, kunskap om och förståelse av medberoende, 
att öka självförtroendet och förmågan att sätta personliga gränser. Varje grupp träffades femton 
gånger i ett strukturerat program. Varje träff i barngrupperna hade ett tema: att ge hopp och känna 
gemenskap, att identifiera känslor, försvar och deras funktion, kunskap om det kemiska beroendet av 
alkohol, risker och val av positiv eller negativ utveckling, att förstå familjen och se dess positiva 
sidor, att se sina egna förmågor och utveckla en positiv självbild, att öka kommunikation och 
öppenhet i familjen. Man sökte också öka viljan att göra saker tillsammans och stärka familjens 
självbild. Tonårsgruppen hade något annorlunda innehåll: information, sjukdomsbegreppet, 
missbruk/beroende, värderingar, gränser, risker och val, kommunikation, skuld och skam, förändring.  
 
Tre deltagande observationsstudier gjordes 1991 - 1993 av en grupp för 6 - 8 åringar, en grupp för 9 -
12 åringar och en tonårsgrupp. Sammanlagt studerades trettio barn. Drygt sextio barn intervjuades 
under gruppverksamhetstiden och tre till fyra år senare. Tvåhundrasjuttiofyra barn och ungdomar 
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fyllde också i en enkät i anslutning till programmets avslutning 1991 - 1994. Utgångspunkten för 
utvärderingen var att man i tidigare studier konstaterat att barns uppväxt i alkoholisthem präglas av 
omsorgssvikt och långvarig hög stressnivå. Forskaren ville undersöka om gruppverksamheten kunde 
hjälpa barnen att utveckla en ökad förmåga att hantera stress.  
 
Bortfallet i enkätstudien var 9 %. Av svaren framgick att 90 % av deltagarna var mycket nöjda med 
programmet. Detta gällde oavsett ålder och kön. Hälften fann programmet mycket intressant, något 
fler flickor. 95 % ansåg att de blivit hjälpta i sin livssituation, 85 % ansåg att programmet varit 
lärorikt. De personliga samtalen med gruppledarna och smågruppsdiskussionerna hade av de flesta i 
tonårsgrupperna upplevts som mest värdefulla. I enkätsvaren angav hälften att de förändrat sitt sätt att 
hantera ilska, rädsla och upplevelse av att bli sårade till ett mera aktivt och konstruktivt sätt. 90 % 
tyckte också att de lärt sig att hantera problem bättre t.ex. genom ett bättre perspektivseende, ökad 
förmåga att säga vad de tyckte och tänkt, bättre självförtroende och social kompetens. Hälften hade 
lättare för att be om hjälp. 65 % tyckte att de lättare kunde värna om sina egna gränser, stå emot 
kamrattryck och fatta egna beslut. Av tonårspojkarna tyckte 65 % och av de yngsta flickorna tyckte 
82 % att man kunde prata öppnare med varandra i familjen, övriga ålders- och könsgrupper låg 
däremellan. Hälften tyckte att relationerna till missbrukaren, familjen och kamraterna hade 
förbättrats. De flesta tonåringarna tyckte att de fått bättre självförtroende. Hälften hade ändrat sin 
inställning till alkohol och droger och ¾ blev mer restriktiva till eget bruk. 
 
Vid intervjuerna framkom att både pojkar och flickor tyckte att de fått en insikt i sin egen situation, 
vilket särskilt flickorna framhöll. Båda könen tyckte också att de fått ökad kunskap om alkoholism i 
allmänhet och som sjukdom samt om föräldrarnas alkoholism. Man uppgav också att man lärt sig att 
våga berätta, kunna säga ifrån till missbrukaren och att ta emot hjälp av någon annan. Alla ansåg 
också att det varit viktigt att få komma hemifrån och få prata ut. Tonåringarna kunde också uppge att 
deras livssituation förbättrats genom  att de förändrat sitt eget förhållningssätt.  
 
Författaren ansåg att studien gett stöd för hypotesen att gruppverksamheten vid Ersta vändpunkten 
var en salutogen läromiljö, som bidrog till att öka deltagarnas förmåga att begripa och hantera sin 
livssituation på ett meningsskapande sätt. Detta kunde antagas, enligt tidigare forskning, öka deras 
förmåga att hantera stress (SOU 2005:81, s. 49-50). 

 
Sverige: Malmö  
Zetterlund, Ekdahl, Hansson, Sonestedt, Ljungblad, Eklöf, och  Åberg-Örbeck (1999) 
beskriver ett samverkansprojekt mellan personal från Alkohol- och Narkotikakliniken och 
Barnpsykiatrin i Malmö för barn till alkoholiserade föräldrar. Den startade 1993, och när 
artikeln skrevs hade fem grupper genomförts. Det var 5 - 6 barn per grupp, man hade två 
ledare och gruppen träffades 20 gånger. Målsättningen var att ge möjlighet för barnen att 
uttrycka känslor och upplevelser, ge information om alkohol, ge färdighetsträning i att hantera 
situationen vid missbruk, stärka självförtroende och identitet, samt att ge socialt stöd genom 
gruppen.  
     Endast en begränsad uppföljning av verksamheten har gjorts. Ett frågeformulär har 
skickats till ungdomarna efter gruppsamtalen, där man frågat om vad som var bra, vad som 
var dåligt, om något borde ändras, samt om deras situation nu efter att gruppen slutat att 
träffas. Några citat redovisas endast, som säger att det är bra med någon som lyssnar och 
förstår, mindre skamkänslor, att de känner sig säkrare, bra att någon bryr sig, bra att alla hade 
gemensamma problem, de känner sig gladare, det är lättare i skolan och bra att huvudvärken 
försvunnit. 
     Forskarna sammanfattar med att gruppbehandling är ett bra arbetsinstrument, men att det 
också behövs individuellt stöd. Att fortsätta med gruppverksamhet är angeläget (Zetterlund, 
m.fl., 1999).  
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Israel 
I två artiklar beskriver Peleg-Oren (2002a, 2002b) en grupp-interventionsmodell för att hjälpa 
barn till missbrukande föräldrar. Gruppen träffades en gång i veckan i 1½ timme under 18 
månader. I gruppen ingick 6-10 barn i åldern 8-11 år. Gruppledare var två personer, en från 
rehabiliteringsteamet och en specialist på grupper och behandling av barn. Utvärdering av 
projektet gjordes genom  

a) dokumentation efter varje session av gruppledarna 
b) informella samtal med varje barn och varje förälder så fort tillfälle gavs. 
c) feed-back under gruppdiskussionerna. 

 
Sista grupptillfället ombads barnen att beskriva sina känslor om gruppen. De uppgav att de 
mött nya vänner, såg att de inte var ensamma, de hade lärt sig om missbruk och att prata med 
barn de inte kände. Föräldrarna menade att det främsta var att barnen hade lärt sig att fortsätta 
med samma uppgift i 18 månader och göra klart. De sa också att barnen nu kunde uttrycka 
känslor, att det var viktigt för deras barn att träffa andra i samma situation och se att de inte 
var ensamma. 
     Författaren sammanfattar att barnen, genom denna gruppmodell, gavs tillfälle att lära sig 
att relatera till andra och att utveckla känslomässig uppmärksamhet. De fick en del färdigheter 
i inter-personell kommunikation och verktyg för att handskas med konflikter (Peleg-Oren, 
2002a, 2002b).  

 
USA: Georgia 
Syftet med studien av Riddle och Bergin (1997) var att bestämma effekterna av gruppsamtal 
(group counseling) som intervention på självuppfattningen hos barn till alkoholister. De antog 
att barn till alkoholister skulle bygga upp sin självkänsla i den positiva interpersonella 
relationen i gruppen. De hade som hypotes att dessa barn skulle få en förbättrad själv-
uppfattning. Deltagare var frivilliga från 4:e och 5:e klass i en vanlig skola i Georgia, US. 40 
elever valdes ut slumpmässigt ur den frivilliga gruppen, och 20 av dessa ingick i stödgrupp nu 
(experimentgrupp) och 20 fick ingå i en stödgrupp senare (kontrollgrupp). Experiment-
gruppen delades i två stödgrupper. 
     En pretest - posttest design användes i studien. Ett självrapporteringsinstrument användes 
och eleverna fick också fylla i pretest en gång till efter interventionen och då svara på hur de 
uppfattade sig själva före stödgruppen (endast experimentgrupperna). T-test användes för 
analys av skillnaden i medelvärde på experiment- och kontrollgrupp. Fyra items hade högre 
värde i pretestet för kontrollgruppen: fysisk uppfattning, ängslan, popularitet och lycka och 
tillfredsställelse, men ingen var signifikant högre.  
     Resultatet visade efter 14 sessioner ingen signifikant skillnad i posttestet mellan 
grupperna. Dock var det en förbättring mellan pretest och posttest för medelvärdet för 
experimentgrupperna i självuppfattning (den totala scoren). För item ‘Beteende’ var det en 
signifikant skillnad. Skillnad inom grupperna (från pretest till posttest) analyserades med 
dependent t-test. Experimentgruppen visade en signifikant förbättring i total självuppfattning. 
Alla delskalorna förbättrades utom popularitet, den enda som hade en signifikant skillnad var 
‘Ängslan’. I kontrollgruppen fanns ingen skillnad mellan pretest och posttest. I 
observationerna ökade den totala summan signifikant från observationerna gjorda under 
någon av de första sessionerna till den sista.   
     Ungdomarna tyckte själva att programmet var effektivt att lära ut om alkoholism, hur de 
kan handskas med föräldrars drickande, att andra har liknande problem, gruppen lärde dem att 
dela sina känslor och problem med varandra.  
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     Författarna anser att studien visar att gruppsamtal är effektivt för att hjälpa barn till 
alkoholister att förbättra sin självuppfattning. Rekommendationer från författarna är att 
gruppsamtal kan hjälpa barn till alkoholiserade föräldrar att uttrycka känslor om föräldrarnas 
alkoholism och klargöra deras individuella identitet i familjen; att lära sig om alkoholism och 
dess effekter på familjen; att utveckla strategier för beslut, hitta resurser och kunna handskas 
med problem som uppstår på grund av föräldrars alkoholism; samt att få färdigheter i att 
kommunicera och samarbeta med kamrater i samma situation som de själva (Riddle och 
Bergin, 1997).  
 
USA: Midwest 
Den andra studien från USA (Gance-Cleveland, 2004) är en etnografisk studie med syftet att 
undersöka kännetecken, utmärkande drag, processer och fördelar med skolbaserade 
stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar. Metoder som ingick var deltagande 
observation, individuella intervjuer med deltagande ungdomar och personal 
(programadministratörer, skoladministratörer, gruppledare), fokusgruppintervjuer samt en 
skriven utvärdering vid sista grupptillfället. Studien gjordes vid två gymnasieskolor i USA, 
där stödgrupper har funnits i många år. 8-12 elever i varje grupp träffades i 15 veckor, 45 min 
per gång, en gång i veckan. Analysen genomfördes med en komparativ analysmetod.  
     Gruppens arbete fokuserade på copingstrategier, självvärdering, sätta upp mål, positiv 
självkänsla, relationsskapande strategier, och kommunikationsstrategier. Målet med gruppen 
var att bryta outtalade regler i familjen som att inte prata, inte lita på någon och att inte känna 
något, ge undervisning om kemiskt beroende, tillhandahålla en förutsägbar gruppmiljö samt 
att lära ut coping- och överlevnadsstrategier. 
  
Utmärkande drag för gruppens arbete var: 
1. Ser gemensamma nämnare. Ungdomarna upptäckte att andra hade liknande erfarenheter, 

de kunde stödja och utmana varandra vad gällde skadligt beteende. Detta gav minskad 
känsla av ensamhet och isolering. 

2. Skapar en omhändertagande miljö. Detta innebär kompisstöd, man känner sig förstådd, 
omvårdad, behövd, skyddad och bekväm, samt att vara på en säker plats.  

3. Tillsammans med människor man litar på, vilket innebär ömsesidiga relationer. 
4. Känna igen mönster. Ungdomarna började se egna dåliga mönster. 
5. Empower. De började göra nya val, känna sig stärkta. 
 
Fördelar: 
1. Positiva förändringar i beteende. 
2. Ökad insikt om betydelsen av drogen på dem själva och deras liv. 
3. Förbättrade relationer till familjen och till kompisar. 
4. Förbättrade coping-strategier: att känna igen och kunna verbalisera känslor. 
5. Förbättrad resilience: ökad självinsikt, självkänsla och bestämdhet, minskad sårbarhet och 

offerkänsla. 
6. Ökad prestation i skolan 

 
En slutsats som forskaren drar är att skolbaserade stödgrupper har en potential att kunna 
förbättra utgången för denna sårbara grupp (Gance-Cleveland, 2004).  
 
Sammanfattning av de fem studierna 
Det har varit svårt att hitta originalartiklar med studier som har utvärderat effekten av 
interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar. Det visar sig inte finnas så många sådana 
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utvärderingar gjorda som är redovisade i artikelform från 1996 och framåt. Motsvarande 
svårigheter har även andra forskare råkat ut för. Till exempel Zucker och Wong (2006) fann 
vid sin litteraturstudie bara tvåprogram som fokuserat på barn till alkoholiserade föräldrar och 
som hade utvärderats. Det ena hade utförts bl.a. av Zucker under slutet på 1980-talet och 
början på 1990-talet och genomfördes alltså tidigare än vad som varit aktuellt för den här 
kunskapsgenomgången. Det andra programmet är ett gemensamt program för barn till 
alkoholiserade föräldrar i USA och Canada som fortfarande pågår och som ännu inte tycks ha 
redovisats i vetenskapliga artiklar. I programmet används Kumpfer’s Strengthening Families  
Program (SFP) som är ett 14 sessioner långt program för familjer med en 
alkoholmissbrukande förälder och barn i skolåldern där föräldraträning som kombineras med 
kommunikationsträning i familjen och träning av barnets sociala förmåga. De utvärderade 
interventionsprogram vi hittat är bara fem och gäller utvärderingar av olika 
gruppverksamheter, men inga, förutom Malmströms studie (1993), om interventioner som är 
mer individuellt orienterade. Däremot finns flera artiklar som beskriver gruppverksamhet för 
barn till missbrukare, utan att utvärderingar har gjorts. De fem studier som redovisas ovan har 
utvärderat stödgrupper för barn till alkoholiserade föräldrar och har alla gemensamt att de 
förordar dessa stödgrupper.  
     Målsättningen med gruppverksamheterna i de ovan beskrivna studierna från Sverige, Israel 
och USA påminner om varandra. Flera av dem utgår också från Children Are People Too, 
som ursprungligen kommer från USA och härstammar från AA, Anonyma Alkoholister. 
Målet för stödgrupperna i de fem studierna var: 
 
1. Att ge kunskap  
I samtliga fem studier anges att ett viktigt mål är att barnen och ungdomarna ska lära sig om 
alkohol och andra droger (Peleg-Oren, 2002b; Zetterlund mfl., 1999; Lindstein, 1997), om 
kemiskt beroende (Gance-Cleveland, 2004; Lindstein, 1997) och alkoholism (Riddle och 
Bergin, 1997). Lindstein (1997) beskriver också andra kunskapsmässiga mål, om personliga 
rättigheter och om hur en nära anhörig kan påverka välbefinnande och hälsa. Riddle och 
Bergin (1997) beskriver kunskaper om familjedynamiken som del av gruppverksamheten.  
 
2. Att ge en strukturerad och trygg miljö 
En förutsägbar och strukturerad miljö (Gance-Cleveland, 2004; Lindstein, 1997) behöver 
gruppen tillhandahålla. En stödjande atmosfär är viktigt (Riddle och Bergin, 1997) där barnen 
får se att de inte är ensamma, vilket kan minska känslor av skuld, social isolering och 
hemlighållande (Peleg-Oren, 2002b). Gruppen ska kunna ge socialt stöd (Zetterlund m.fl., 
1999) som kan göra att outtalade regler som att inte prata, inte känna och inte lita på någon, 
bryts (Gance-Cleveland, 2004). I en trygg miljö ges möjligheter att uttrycka känslor och 
upplevelser (Zetterlund m.fl., 1999; Peleg-Oren, 2002b), och få öppet dela erfarenheter 
(Lindstein, 1997; Peleg-Oren, 2002b). Gruppen ska ge en känsla av tillhörighet, där tillit till 
vuxna och sociala färdigheter kan utvecklas (Peleg-Oren, 2002b). 
  
3. Att ge personliga färdigheter och livskunskap 
Barnen och ungdomarna ska lära sig coping- och överlevnadsstrategier (Gance-Cleveland, 
2004; Riddle och Bergin, 1997), att handskas med föräldrars alkoholism (Riddle och Bergin, 
1997; Zetterlund m.fl., 1999) och få en känsla av säkerhet (Peleg-Oren, 2002b). Målet är att 
de ska lära sig att tänka mer på sig själva och att förbättra förstörda relationer (Riddle och 
Bergin, 1997). Programmet ska stärka självförtroende (Zetterlund m.fl., 1999; Lindstein, 
1997) och identitet (Zetterlund m.fl., 1999), vända hopplöshet till hopp (Lindstein, 1997) och 



Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol 
Elinor Brunnberg, Charli Eriksson, Agneta Tinnfält  Augusti 2007 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 25 

göra att barnen och ungdomarna får en förbättrad självuppfattning (Riddle och Bergin, 1997; 
Peleg-Oren, 2002b). 
     De positiva resultaten från utvärderingarna av stödgrupper för barn till alkoholiserade 
föräldrar i de fem studierna från Sverige, Israel och USA kan sammanfattas: 
 

 Barnen och ungdomarna ansåg det värdefullt att de träffat andra i samma 
situation som de själva, med liknande och gemensamma problem (Gance-
Cleveland, 2004; Riddle och Bergin, 1997; Peleg-Oren, 2002b, Lindstein, 1997). 
Det fanns andra som lyssnade och förstod i gruppen (Zetterlund mfl., 1999).  
 

 Barnen och ungdomarna fick ökade copingstrategier (Gance-Cleveland, 2004; 
Lindstein, 1997) och handlingsberedskap att handskas med vardagslivet och dess 
problem (Lindstein, 1997), med missbruket (Riddle och Bergin, 1997) och med 
konflikter (Peleg-Oren, 2002b). 

 
 Gruppverksamheten gav en ökad självinsikt, självkänsla och självuppfattning 

(Gance-Cleveland, 2004; Riddle och Bergin, 1997). Barnen och ungdomarna 
fick ett ökat självförtroende, kunde sätta gränser och säga nej (Lindstein, 1997) 
och hade mindre skamkänslor (Zetterlund m.fl., 1999). 

 
 Gruppen gav att man kunde lita på människor (Gance-Cleveland, 2004), prata ut 

(Lindstein, 1997), och dela känslor och problem med andra (Riddle och Bergin, 
1997; Peleg-Oren, 2002b). Man tillhörde en grupp (Lindstein, 1997) och det 
egna beteendet ändrades (Gance-Cleveland, 2004; Riddle och Bergin, 1997).  

 
 Barnen och ungdomarna fick en insikt om drogen och drogens betydelse (Gance-

Cleveland, 2004; Riddle och Bergin, 1997; Peleg-Oren, 2002b, Lindstein, 1997). 
 
 Två av studierna rapporterade om förbättrade relationer till familj (inklusive den 

alkoholiserade föräldern) och till kompisar (Gance-Cleveland, 2004; Lindstein, 
1997). 

 
 Ungdomarna upplevde själva att de gjorde bättre ifrån sig i skolan i studien av 

Gance-Cleveland (2004), vilket också en gruppmedlem i Malmö uttryckte 
(Zetterlund mfl., 1999).  

 
Inga direkt negativa resultat redovisas i någon av studierna. 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
För att hitta relevanta publikationer inom området gjordes en bred sökning på många 
databaser och med ett antal sökord som bedömdes relevanta, samt en totalundersökning av 
alla avhandlingar i socialt arbete i Sverige. Databassökningen visade att det fanns ett flertal 
studier om hur barn till alkoholiserade föräldrar mår, både kunskapsgenomgångar och 
originalstudier från 1996 och framåt till och med 2006. Däremot var det betydligt svårare att 
hitta publikationer som utvärderat interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar. Detta 
bekräftas också av att författarna till de kunskapsgenomgångar som ändå hittades beklagat att 
det finns så få utvärderade interventioner gjorda. Dock hade vi kanske kunnat hitta några till 
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även med utvärderade interventioner om tidsperioden för våra sökningar utökats respektive 
om ytterligare sökord lagts till. De studier vi inte har med i den här kunskapsgenomgången är 
några longitudinella studier som startade under 1980-talet eller i början på 1990-talet. Det 
gjordes t.ex. en prospektiv longitudinell studie om barn till alkoholmissbrukare i Sverige 
(Nordberg, Rydelius och Zetterström, 1993, 1994), vilken visar att barn till alkoholiserade 
föräldrar kan ha en försenad psykisk utveckling upp till fyra års ålder. Detta var mer uttalat 
hos de barn vars båda föräldrarna var alkoholiserade, och pojkar tycktes mer sårbara än 
flickor. Det gjordes även en longitudinell studie i Danmark, som är en högrisk studie. 
Tidigare tvilling- och adoptionsstudier hade visat att det kunde finnas en genetisk komponent 
och resulterat i att olika forskningslinjer utvecklats där en linje var att göra komparativa 
studier mellan de som hade en familjehistoria med alkoholism respektive de som inte hade 
det. I den danska longitudinella studien följdes söner till alkoholister och en kontrollgrupp 
från födseln till 30 årsåldern (Schulsinger, Knop, Goodwin, Teasdale och Mikkelsen, 1986; 
Knop, 1994). Den har i sin senare publicering beskrivit vuxna i sin roll som barn till 
missbrukare och därför inte ingått (Knop, Penick, Jensen, Nickel, Gabrielli, Mednick och 
Schulsinger, 2003). Studien visade bl.a. att högriskgruppen rapporterade mer avbrutna 
familjeförhållanden under barndomen än kontrollgruppen. De karakteriserades också av lägre 
verbal förmåga och mer impulsivt beteende. Barn till alkoholiserade föräldrar rapporterade 
som 30-åringar alkoholism/beroende i signifikant större utsträckning än kontrollgruppen. 
Studiens forskare menade att deras fynd gav stöd för en biopsykosocial modell när det gäller 
utvecklandet av alkoholism, speciellt för de modeller som betonar en kumulativ påverkan 
över tid av inre och yttre variabler för biologiskt utsatta individer.  

Vi kan i vår kunskapsgenomgång alltså ha missat intressant information från tidigt 1990tal 
och i longitudinella studier där det även senare gjorts presentationer, men då har barnen varit 
vuxna. En typ av studier som förhållandevis ofta görs på 2000-talet är större cohortstudier. Vi 
kan även ha missat den här typen av studier om t.ex. studien fokuserat på ungdomars egen 
konsumtion av alkohol, inte på att de är barn till alkoholister. Vi kan då ha valt bort studien 
eftersom vi i den här kunskapsgenomgången inte fokuserat på ungdomars drickande (se t.ex. 
Nilsson, Sjöberg, Damberg, Alm, Ohrvik, Leppert, Lindström och Oreland, 2005). Vid 
läsning av artiklar har vi också upptäckt att vi inte haft sökord för alla varianter. Forskare kan 
ha använt andra sökord än vi trott. De kan istället för Children of alcoholics, som vi främst 
använt, ha använt Children of substance abusers och Children of problem drinkers eller bara 
Child-parent relationships. Vår slutsats är att det varit svårigheter, att inom den tidsperiod vi 
avgränsat oss till i databassökningen, finna alla studier av intresse. Vi har därför även gjort 
andra sökningar som i samtliga avhandlingar i socialt arbete respektive böcker och rapporter. 
Eftersom ett sökord som alcoholics användes i databassökningen bör ändå de flesta artiklar ha 
hittats i sökningen. Ett annat sökord som användes var intervention vilket gör att de flesta 
studier om interventioner för barn till missbrukare som också utvärderats bör ha hittats.  
 
Resultatdiskussion   
Barn till alkoholiserade föräldrar är en heterogen grupp och en högriskgrupp för att själva som 
vuxna kunna utveckla alkoholism, men framförallt för att under sin uppväxt leva under 
problematiska förhållanden. Hur barnet klarar situationen kan bero på sociala och 
psykologiska faktorer dvs. både på kontextuella och individuella faktorer. Bland annat kan 
hur barnet själv är påverka, vilket belyses t ex genom den forskning som Werner (1997) gjort 
på Kauai, och där barnets resilience visas. Även den litteraturgenomgång, som Johnson och 
Leff (1999) gjort, visar att individuella skillnader i intelligens och temperament har betydelse. 
Resilience-forskningen visar att flera andra skyddsfaktorer också kan ha betydelse (Rutter, 
1985, 1987) t.ex. faktorer som har med den alkoholiserade föräldern att göra. I studien av 
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Poon, Ellis, Fitzgerald och Zucker (2000) visas att den socialt anpassade alkoholistens barn 
klarar sig bättre än det barn som växer upp med en alkoholiserad förälder med asocialt 
beteende. Författarna påpekar att det finns många undergrupper inom gruppen alkoholism. 
Det har naturligtvis också betydelse om barnet växer upp i en familj där båda föräldrarna 
missbrukar, till skillnad mot det barn som har en förälder som missbrukar, men där barnet inte 
bor tillsammans med den föräldern. I de olika studierna som redovisats i den här 
genomgången är det svårt att se dessa skillnader. Troligen gör det också skillnad om det är 
mamman eller pappan som är den alkoholiserade föräldern. Rydelius (1997) menar att 
föräldrarnas beteende är betydelsefullt för risken för barnen. Allvarlighetsgraden i 
alkoholismen och även psykologiska faktorer hos båda föräldrarna har betydelse, visar 
Haugland (2003). Eftersom många faktorer spelar in, är det svårt att säga vilket barn som 
kommer att få svårigheter i livet på grund av föräldrars alkoholism. Däremot visar 
forskningen att dessa barn löper en ökad risk för problem av olika slag. Den jämförelse 
mellan barn som Zucker och Wong (2006) gjort visar att barn vars båda föräldrar har 
alkoholproblem, eller om minst en förälder har asocialt beteende på grund av sitt 
alkoholmissbruk, kan barnen redan som 3-5 åringar ha ett utagerande beteende. Dessa barn 
har vid 12-14 års ålder mer externaliserade problem (t.ex. aggressivitet, impulsivitet) än de 
barn som inte uppvisar symtom som små, men som lever i liknande omständigheter. Däremot 
tycks barn till alkoholiserade föräldrar som bedömdes vara resilient när de var små visa att det 
inte bara är de barn där alkoholismen i familjen syns tydligt som behöver stöd utan alla barn 
till alkoholiserade föräldrar. Rydelius (1997) menar att en tidig identifiering är viktig för att 
kunna ge stöd till barn med alkoholiserade föräldrar. Det blir viktigt att barnen inte ses som en 
enhetlig grupp, utan att här finns stora skillnader inom gruppen hur de har det och hur de mår.  
     Barn utsätts för känslomässig stress när de växer upp i en familj med alkoholproblem 
(Rydelius, 1997), hjärnan påverkas av stress (Lundberg, 2002; Ghatan, 2002) och barn är 
särskilt känsliga för stress (Ahmad och von Knorring, 2002). Detta sammantaget gör att det är 
lätt att förstå att barn till alkoholiserade föräldrar lever i en riskzon. När mödrar drabbas av 
post-partum depression ges stöd för att stärka anknytningen mellan mor och barn. Det sker 
genom stödjande samtal som fokuserar på mamman (Wickberg och Hwang, 2003). På samma 
sätt borde mödrar som själva är alkoholiserade eller som lever med en man som är 
alkoholiserad, ges stöd för att stärka anknytningen till barnet. Edwards, Das Eiden och 
Leonard (2006) visar att en god anknytning mellan mor och barn är en skyddande faktor för 
barn med alkoholiserade pappor. Att dessa barn har större problem i skolan än andra barn 
visas i flera studier (Johnson och Leff, 1997; Rydelius, 1997; Casas-Gil och Navarro-
Guzman, 2002), och detta kan bero på den känslomässiga stress som de utsätts för eller på 
kognitiva svårigheter som uppstått på grund av förälders/rars alkoholism. Dessa barn behöver 
stöd att klara skolan genom att få hjälp med den känslomässiga stressen. Bremberg tar i 
kunskapsöversikten om ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77) upp faktorer som 
påverkar den psykiska hälsan för alla. Olika förmågor hos individen gör att stress påverkar 
olika. Dessa förmågor är kognitiv förmåga, emotionell förmåga, förmåga att hantera problem, 
coping-förmåga, förmåga att hantera komplexa situationer, förmåga att hantera brist på tid, 
förmåga till avslappning, självkänsla, självtillit, framtidstro och förmågan att skapa 
sammanhang och mening. Många av dessa förmågor kan stärkas, läras och förbättras. En brist 
med kunskapsöversikten om ungdomars stress är dock att den endast tar upp barn som inte är 
i speciella eller särskilt utsatta situationer. Funktionshindrade barn, barn till utvecklingsstörda 
föräldrar, barn till psykiskt sjuka föräldrar eller andra utsatta grupper, inklusive barn till 
alkoholiserade föräldrar, särredovisas inte i Brembergs kunskapssammanställning. Ändå 
utsätts dessa barn ofta för extra mycket stress.  
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     Både barn som visar externaliserade och/eller internaliserade symtom som små, och barn 
som inte visar dessa symtom, men lever i liknande omständigheter med alkoholmissbruk i 
familjen, behöver stöd. Visserligen tycks endas de barn som tidigt visar symtom också få 
externaliserade symtom som tonåringar, men båda grupperna uppvisar internaliserade symtom 
vid 12-14 års ålder (Zucker och Wong, 2006). För att förstå och finna former att stödja barn 
till alkoholiserade föräldrar kan en stressteori vara av värde. Krav-kontroll-stöd-modellen 
(Karasek och Theorell, 1990; Pelfrene, Vlerick, Mak, De Smek, Kermitzer och De Backe, 
2001) är en sådan modell, där kraven som ställs på barnet kan vara att dölja familjens 
problem, att klara av skolan m.m. Att då ge stöd och försöka ge barnet bättre kontroll skulle 
minska barnets stress. Appraisal, värdering (Lazarus, 1993), kan troligen också användas av 
professionella i skolan för att stödja barnet att värdera sin omgivning och använda sig av 
copingstrategier. Kanske är det denna värdering som barnet gör, som avgör om barnet söker 
hjälp, och berättar om sitt liv. Att främja självkänsla och självtillit (self-efficacy) är troligen 
nyckeln till effektiva interventioner, skriver Werner och Johnson (2004). Statham (2004) 
skriver att ett nyckelbudskap från studier om barn till missbrukande föräldrar är vikten av 
samarbete med vuxenvård för barnens skull. Detta gäller t.ex. kriminalvård, missbruksvård 
och psykiatri. Det finns många skäl till familjebehandling. Hansson (2001) refererar i sin 
forskningsöversikt om familjeterapi till studier som visar att familjeterapi fått mycket 
uppmärksamhet för behandling av ungdomsmissbruk. Men han har inte funnit någon 
randomiserad studie av missbrukare där familjeterapi jämförts med andra behandlingar. 
Fosterhemsplacering har varit och är ett medel för att intervenera för barn och ungdomar, med 
miljörelaterad problematik eller med eget problembeteende. 
     Statham (2004) skriver att lovande evidens visar att skolbaserade stödgrupper kan spela en 
värdefull roll för barn i utsatta situationer. Crespi, Gustafson och Borges (2005) skriver i en 
översikt att gruppstöd i skolan är ett viktigt verktyg för att hjälpa barn och familjer. De menar 
till och med att denna typ av program inte bara positivt kan påverka barnet, utan också hela 
skolan. De beskriver tre typer av grupper i skolan: grupper för lärande (mest för de vanliga 
eleverna med ämnen som kamratrelationer, skolprestation m.m.), grupper som ger stöd (ofta 
för att höja självkänsla och öka den sociala kompetensen), samt terapigrupper (för barn med 
svåra beteendeproblem). De nämner då också grupper med barn med speciella problem, som 
till exempel barn till missbrukande föräldrar eller barn till skilda föräldrar. I en av original-
studierna (Gance-Cleveland, 2004) i denna rapport och i flera av de studier som ingår i 
reviewartiklarna, studerades skolbaserade gruppstödsprogram. Dessa studier kommer från 
USA, och tycks härröra från områden där alkoholkonsumtionen, och problemen, är mycket 
stor. Detta gör att väldigt många barn i dessa skolor är berörda, och grupper kan skapas inom 
skolan. I Sverige är troligen inte detta en modell som skulle passa. Bland de kommuner i 
Sverige som finns med i sammanställningen från Rädda Barnen (2006), rapporterar 90 
kommuner att de nått färre än 15 barn under ett år. Från 23 kommuner rapporteras att inga 
barn deltagit trots att verksamhet funnits. Och även i intervjuer med kommuntjänstemän 
(Johansson, Brunnberg och Eriksson, 2006) kommer det fram att det är svårt att ha 
verksamheten igång ibland, på grund av för få barn. I vissa kommuner tycks verksamheten 
vara så etablerad att nya barn hela tiden kommer till grupperna, medan särskilt i små 
kommuner kan man ha svårt att nå de aktuella barnen. Att hitta dessa barn och erbjuda dem 
denna stödverksamhet är ett viktigt område för alla som arbetar med barn, och därmed träffar 
barn till alkoholiserade föräldrar.  
     I de artiklar som studerats i denna kunskapsöversikt, finns stora likheter i vilka mål eller 
vad som bör ingå/ingår i stödgrupper för barn till alkoholiserade föräldrar. Författarna till 
både översiktsartiklar och originalstudier för fram några viktiga ingredienser i stöd-
programmen: 
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• Socialt stöd i gruppen, med en stödjande atmosfär och en strukturerad och trygg miljö. 
• Information eller kunskap om framför allt alkohol och andra droger. Men även andra 

kunskapsmål anges. Här kan också färdighetsträning ingå. 
• Coping och överlevnadsstrategier, att lära sig att handskas med sin situation. Här ingår 

också en förbättrad självbild och självförtroende. 
 

Men Cuijpers (2005) är tydlig med, att trots att det är ganska likartade mål i de olika 
programmen, finns ingen tydlig evidens på att det är just dessa mål som är de bästa.  
     Effekter av interventionerna har mätts på olika sätt i de olika program som redovisas i 
studierna. Lindstein (1995, 1997, 2001) som studerade gruppverksamheten i Ersta 
Vändpunkten, hade som mål att undersöka om gruppverksamheten kunde hjälpa barnen att 
utveckla en ökad förmåga att hantera stress. Detta mättes med observationsstudier, intervjuer 
och enkäter. Författaren drar slutsatsen att gruppverksamheten gav barnen och ungdomarna en 
förmåga att begripa och hantera sin livssituation på ett meningsfullt sätt, och att detta bör göra 
att de kan ha förbättrat sin förmåga att hantera stress. I gruppverksamheten som studerades i 
Malmö (Zetterlund m.fl. 1999) gjordes endast en verksamhetsuppföljning, men ändå drar 
författarna slutsatsen på basen av ungdomarnas synpunkter på verksamheten, att grupp-
verksamhet är bra för dessa barn och ungdomar. De uttrycker dock att även individuellt stöd 
bör erbjudas. I studien som genomfördes i Israel (Peleg-Oren, 2002a, 2002b) gjordes 
utvärdering av gruppverksamheten genom att observera och samtala med barn, föräldrar och 
gruppledare. Forskaren drar slutsatsen att gruppverksamheten gett barnen färdigheter och 
verktyg för en ökad social kompetens. Från USA fann vi två originalstudier efter 1996, den 
ena från Georgia och den andra från Midwest. I den första (Riddle och Bergin, 1997) var 
syftet att bestämma effekten självuppfattning efter gruppverksamhet som intervention för barn 
till alkoholiserade föräldrar. Denna studie tycks vara den studie som tydligast försökt se 
skillnader hos barnen före och efter interventionen, genom pre- och posttester med ett själv-
rapporteringsinstrument. Författarna bedömer att studien visar att gruppsamtal är effektivt för 
att hjälpa barn till alkoholiserade föräldrar att förbättra sin självuppfattning. I den andra 
studien från USA (Gance-Cleveland, 2004) användes en etnografisk design för att undersöka 
fördelar med skolbaserade stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar. Studien visade 
positiva effekter på beteende, relationer, coping och självkänsla. Författarna drar slutsatsen att 
gruppverksamhet är bra för dessa ungdomar.  
     Samtliga här identifierade studier är positiva till gruppverksamhet för barn till 
alkoholiserade föräldrar. Men de är samtliga också kritiska till att så lite finns utvärderat och 
skrivet om dessa interventioner. Cuijpers (2005), liksom Kumpfer (1999) är kritisk till att så 
lite kontrollerade studier finns av stöd till barn till alkoholiserade föräldrar. Kumpfer för fram 
vilka områden som bör mätas i interventionsstudier: 
 

• Alkoholbruk, hos föräldrar, kompisar och hos barnet (tonåringen) själv. 
• Barnets beteende, t.ex. aggression, social förmåga, depression, självkänsla. 
• Föräldrarnas beteende, t.ex. disciplin, övervakning, kommunikation. 
• Familjen, t.ex. relationer, organisation. 
• Lokalsamhället, t.ex. kommunala problem, kulturell stolthet. 
 

Interventionernas effekter bör följas upp efter tre år anser Kumpfer (1999). Hon skriver också 
att lika mycket uppmärksamhet bör ägnas åt att utveckla bra mätmetoder som att utveckla bra 
preventionsprogram. Även Statham (2004) efterlyser metodutveckling när det gäller mätning 
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av resultatet. Författaren påtalar i en översiktsartikel att det saknas väldesignade utvärderingar 
av effekten av stödprogram för barn som lever i svåra omständigheter, till exempel barn som 
lever med föräldrar med missbruksproblem. I Sverige understöds utvecklandet och startandet 
av gruppverksamheter för barn till missbrukande föräldrar (Johansson, Brunnberg och 
Eriksson, 2006), och utifrån de fåtal utvärderingsstudier som finns av sådana grupper, kan 
man fundera över hur stark evidensen egentligen är för att dessa grupper ger det stöd som 
förväntas. Dock uttrycker de studier som finns att gruppverksamheter är bra och kan stödja de 
barn och ungdomar som deltar att kunna hantera sin livssituation på ett bättre sätt.  
Det finns många program för preventivt och promotivt arbete med barn. Det är dock inte 
program som vänder sig till barn och ungdomar som har en eller båda föräldrarna som 
missbrukar alkohol. Det finns flera generella program som riktar sig till alla ungdomar eller 
program som riktar sig till de ungdomar som själva missbrukar eller tillhör en högriskgrupp 
för att utveckla ett missbruk. En typ av program för att minska alkoholkonsumtion bland 
yngre vuxna och som utvärderats är ett program för svenska universitetsstuderande 
(Ståhlbrandt, Johnsson och Berglund, 2007). Det är välkänt att universitetsstuderande är en 
högriskgrupp när det gäller alkoholkonsumtion. Ståhlbrandts m fl. studie visar att de studenter 
som hör till högriskgruppen när det gäller alkoholkonsumtion minskar sin konsumtion om de 
får ta del av ett träningsprogram med interaktiva lektioner och diskussioner och sedan vid 
upprepade tillfällen under några år svara på frågeformulär via e-mail. Det finns också 
familjeprogram, skolprogram och lokalsamhällesbaserade program.  

I en forskningsöversikt från Sverige (Lagerberg och Sundelin, 2005) redovisas inter-
ventioner med syfte att förbättra anpassning och beteende hos äldre barn. De undersökta 
barnen var barn med uppförandeproblem, beteendestörda, hade antisocialt beteende osv. Även 
interventioner för att förebygga missbruk redovisas i forskningsöversikten. De är nästan 
samtliga skolbaserade. Särskilda interventioner för barn i risk utan eget antisocialt beteende, 
till exempel barn till alkoholiserade föräldrar, finns inte med i forskningsöversikten. I en 
annan forskningsöversikt presenteras ett flertal framgångsrika preventionsprogram för barn 
och unga (Ferrer-Wreder, Stattin, Lorente, Tubman och Adamson, 2005). Den presentationen 
visar att familjen har stor betydelse för att kunna minska ungdomars problembeteende. 
Grupper med ungdomar i liknande högrisksituation kan istället förstärka varandras dåliga 
beteende. Att sammanföra högriskungdomar i grupp kan alltså ge skadliga effekter. Ferrer-
Wreder m.fl. (2005) refererar till forskare som kommit fram till att ungdomar med 
problembeteende kunde skratta åt varandras berättelser och uppmuntra varandra till avvikande 
beteende. Men de menar också att detta fenomen inte behöver uppträda bland yngre barn. 
Ferrer-Wreder m.fl. anser att det kan vara bäst att arbeta tillsammans med föräldrarna när man 
arbetar med ungdomar med hög risk för oönskat beteende. Frågan är dock i hur låg ålder det 
kan vara aktuellt att känna till vilka som kommer att vara en riskgrupp för hög 
alkoholkonsumtion. Det är inte heller givet att ungdomar med missbrukande förälder själv har 
hög alkoholkonsumtion. Ungdomarnas problembeteende kan lika gärna gälla något annat 
område, vilket även Ulf Malmströms studie (1993) med ett flergenerationsperspektiv visade. 
Vad vi kan se från de rapporterade studierna och de andra kunskapsöversikterna, är att det 
tycks finnas fler program som utvecklats för barn och ungdomar med ett oönskat beteende, än 
för barn och ungdomar som lever i en för dem riskfylld miljö där någon vuxen har ett oönskat 
beteende. Detta trots att det är väl känt att barn till missbrukare löper en ökad risk att utveckla 
psykisk ohälsa, men också en ökad risk för att bli tvångsomhändertagna för samhällsvård. 
Författarna till SOU - rapporten 2005:25 som handlar om den kommande alkoholpolitiken 
menar att det finns ’ett starkt behov av att prioritera ett evidensbaserat utvecklings- och 
utvärderingsarbete i Sverige’ (SOU 2005:25, s. 197). 
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En annan problematik rör forskningsstudiernas uppläggning och redovisning liksom etik. 
Det går inte alltid att utläsa hur forskarna vet att barnet har en alkoholiserad förälder. Men 
oftast visar det sig att det är mycket tydliga tecken på detta, t.ex. i studien av Nygaard 
Christoffersen och Soothille (2002), där föräldern behandlades för grav alkoholism på klinik. 
Det är naturligtvis svårt att göra studier på barn till alkoholiserade föräldrar, där problemet 
inte är känt av andra. Cuijpers (2005) påpekar att det inte finns konsensus om vem som ska 
räknas som alkoholiserad och vilka barn som ska räknas som barn till alkoholiserade 
föräldrar. Den etiska problematiken kan vara särskilt svår när det gäller yngre barn både när 
det gäller barnets deltagande i interventionen och i forskning om densamma. Den person som 
kan orsaka att barnet befinner sig i en utsatt situation är också den person som kan säga nej till 
att barnet får stöd. Även för de äldre ungdomarna finns problematiken men är inte lika 
påtaglig som för de yngre. 
     Den här kunskapsgenomgången har framförallt visat på att arbetet med barn till 
alkoholiserade föräldrar oftast innebär olika typer av gruppinterventioner. De få 
familjeinterventionsprogram som diskuteras för barn till alkoholiserade föräldrar där det 
också sker en systematisk utvärdering tycks fortfarande vara i ett utvecklingsskede. 
Utvärdering av de förebyggande individuella insatser som skett inom socialtjänsten tex med 
kontaktpersoner,  frivilliga placeringar och annat har inte fokuserats och utvärderats som 
insatser för barn till missbrukare. En studie har däremot visat att interventioner i form av 
tvångsomhändertaganden av barn till missbrukare sker i hög grad inom socialtjänsten 
(Malmström, 1993). När det gäller preventivt arbete har man tidigare skilt på primär 
prevention, sekundär prevention eller tertiär prevention. I mitten på 1990-talet kom en ny 
beskrivning av olika kategorier av preventivt arbete från Medicinska institutet i USA (Zucker 
och Wong, 2006) också den på tre nivåer – Universal prevention activity (allmän prevention) 
där målgruppen kan vara hela befolkningen och innebära ett preventivt arbete där individuella 
risker inte identifieras. Selective intervention (selektiv intervention) där målgruppen är 
individer eller subgrupper vars risk är känd för att vara högre än för befolkningen som helhet, 
men där problemet ännu inte har manifesterat sig. Indicated preventive intervention (angiven 
preventiv intervention) vars målgrupp är individer som redan visat tecken eller symtom men 
som ännu inte motsvarar de diagnostiska kriterier som kan ställas. Man kan tolka det som att 
socialtjänstens intervention ofta är selektiv intervention, angiven preventiv intervention eller 
en reaktiv intervention när man ingriper då något hänt som motsvarar de kriterier som finns 
för omhändertagande. Flera av de program vi redovisat kan sägas vara av allmän eller selektiv 
karaktär och där flera olika aktörer kan vara engagerade. Socialtjänstens individuella, grupp- 
eller familjebaserade selektiva eller angivna preventiva interventioner för barn till miss-
brukare tycks i forskningen inom den vetenskapliga disciplinen socialt arbete i Sverige hittills 
inte ha uppmärksammats. Barn till missbrukare är i det sammanhanget liksom i många andra 
sammanhang en förhållandevis osynlig grupp. Flera studier som redovisats från översikts-
studier eller som originalstudier, visar på preventiva skolbaserade gruppverksamheter. Ett 
annat nytt begrepp som under de senaste åren lanserats inom det preventiva arbetet är 
evidensbaserad intervention dvs. ’ en korrekt implementerad verksamhet som i kontrollerad 
forskning har visat sig inte orsaka skada och som är effektiv’ (SOU 2005:25, sid. 469). Det 
finns alltså med ett internationellt perspektiv bara enstaka preventiva program för grupper av 
barn till missbrukare eller familjebaserade interventionsprogram som kan sägas vara eller 
utvecklas till att vara evidensbaserade preventiva interventioner. 
 
Konklusion 
Barn till alkoholiserade föräldrar är en heterogen grupp där tre grupper av barn kan 
identifieras; barn som mår bra, barn i en gråzon och barn som far illa. Det är en ökad risk för 
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psykisk ohälsa bland dessa barn och ungdomar med såväl emotionella som kognitiva 
svårigheter, anpassnings- och beteendeproblem vilka visar sig inte minst i skolan. De hör 
också till en riskgrupp för ökad och alltför hög alkoholkonsumtion. En stor grupp barn är i 
riskzon, men endast en procent nås av insatser i kommunerna i form av gruppstöd. 
     Få studier har mätt effekten av gruppstöd till barn till alkoholiserade föräldrar. Flera 
forskare som gjort kunskapsgenomgångar inom området anser att man bör satsa på 
evidensbaserade metoder för upptäckt, prevention och intervention. Men de är också alla 
överens om att gruppstödsverksamhet tycks vara positivt för dessa barn och ungdomar för att 
stärka deras självkänsla, självbild och självförtroende, samt för att lära dem att bättre kunna 
handskas med sin livssituation. Det som behöver utvecklas och utvärderas är även 
individuella och familjebaserade interventionsprogram för barn med alkoholiserade föräldrar.  
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