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Sammanfattning 
Studiens syfte var att undersöka hur det är att vara barn i familj och förskola när föräldrar 

lever i missbruk och vad barn vill att vuxna i omgivningen ska göra för att hjälpa dem. Syftet 

var även att undersöka vad förskollärare tror att dessa barn behöver och vad de gör för dem.  

 

Studiens underlag är baserat på ostrukturerade intervjuer för att få ett djup i berättelserna.  

Sammanlagt genomfördes åtta intervjuer. Fem av dem var vuxna som hade levt med 

missbrukande föräldrar som barn och tre av dem var förskollärare. Arbetets teoretiska 

utgångspunkt har baserats på tidigare forskning kring barn som levt eller lever med 

missbrukande föräldrar.  

 

Studiens resultat visar att tre av dem som levt med missbrukande föräldrar som barn ansåg att 

det var ”konstigt” att ingen av pedagogerna visade några tecken på att de visste hur det stod 

till hemma. Lisa och Maria berättar att de visade tydliga tecken på att allt inte stod rätt till 

hemma. Lisa menar att man kunde se på henne att allt inte stod rätt till för hon var alltid arg 

och bråkig och lärarna ansåg att hon inte tog ansvar för något. Maria berättar att hon blev 

bråkig och utagerande, hon var den som protesterade i familjen. Båda Lisa och Marias 

berättelser visar även att de båda tog ett stort ansvar för andra personer i sin omgivning. 

 

När de vuxna talar om sin barndom säger alla liknande saker angående vad de skulle göra för 

att hjälpa barn som lever i missbruk. De anser att uppmärksamhet, bekräftelse och trygghet är 

viktigt för ett barn. En av dem menar att man ska ösa kärlek över dem och krama dem. Vidare 

anser hon att det kan ha stor betydelse för barnet om en enda person gör 

 

Två av pedagogerna anser att det är viktigt att uppmärksamma olika signaler som barnet visar 

exempelvis att de är utagerande, slutna eller tysta barn. Maria anser att det är viktigt att 

uppmärksamma tecken som överdrivet ansvarstagande, utagerande eller ett barn som är 

väldigt tyst. 

De pedagoger som intervjuats är alla eniga om att barn som lever med missbrukande föräldrar 

behöver en trygg plats med fasta rutiner och närhet från någon som bryr sig om dem. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: alkoholism, barn, förskola, förskollärare, missbruk, föräldrar, föräldrars 

missbruk. 



 

 

 

 





 

Förord 
 

Vi vill tillägna ett stort tack till alla som har medverkat under detta examensarbete. Tack för 

att ni ville dela med er av era livserfarenheter och kunskaper. Utan er hjälp hade vi inte 

kunnat genomföra denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer och till vår 

handledare Elisabeth Björklund som har funnits där som stöd under arbetets gång. 

 

 

Pernilla Backström & Ann-Sofie Jansson, Gävle 091005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnens röster är de som hörs minst på alla fronter i samhället. Och om vi vuxna 

inte lyssnar och ser till att de får hjälp, vem ska då göra det (Iverus 2008, s.181) 
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Inledning 
 

I Sverige finns det inga säkra siffror på hur många missbrukare det finns och hur många barn 

som lever i familjer med missbruk. Men man beräknar att 2-4 barn i varje klass har en 

mamma eller en pappa med missbruksproblem och att bara ett barn av hundra får hjälp 

(Ekelund & Dahlöf, 2005). Flertalet av dessa barn går troligen i förskola och därför är det 

viktigt att pedagoger i förskolan upptäcker dessa barn tidigt om de ska få den hjälp och det 

stöd som de kanske behöver.  

 

I Läroplan för förskolan, (Lpfö98)(Utbildningsdepartementet) står det att barn som behöver 

mer stöd skall erbjudas det och att arbetslaget skall ge särskilt stöd till de barn som befinner 

sig i svårigheter av något slag. Barn som lever med missbrukande föräldrar behöver stöd från 

förskolan eftersom det kan vara en plats där barnet kanske känner sig trygg.  

Missbruk är ett känsligt ämne för många att tala om och är ett område som är viktigt att ha 

kunskap om för föräldrar och andra som träffar barn, exempelvis förskollärare och lärare.  

 

Därför är det viktigt att detta uppmärksammas och att fler får större insikt i problemet 

alkoholmissbruk. Med hjälp av vår studie hoppas vi att förskolan kan upptäcka fler barn och 

hur vi på bästa sätt kan hjälpa dessa barn. 

Begreppsdefinitioner 

I en del litteratur används begreppen lekis, dagis men vi har valt att använda oss av förskola 

eftersom det är det begrepp som används idag.  

 

 

Litteraturgenomgång 
Vi har läst en mängd intressant litteratur varav vi har valt ut den litteratur som verkar vara 

mest relevant utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Syftet är att undersöka hur det är att 

vara barn i familj och förskola när föräldrarna lever i missbruk. Frågeställningen vi utgår ifrån 

är: Hur barn som lever i missbruk vill bli hjälpta och vad de vill att vuxna omkring dem gör 

och även hur pedagogerna arbetar för att göra det bästa för dessa barn. Litteraturgenomgången 

är indelad i fem underrubriker där vi presenterar författares forskning kring missbruk. 

 

De underrubriker vi belyser är; Historien bakom alkohol, vad är missbruk och olika 

berusningsmedel. Avsnittet Barn i familjer med missbruk handlar om hur barn har det hemma 

och hur det påverkar dem, vilka konsekvenser som uppstår i en familj med missbruksproblem. 

Familjedaghem, förskola och skola berör vuxnas och pedagogens roll i barnens liv och i 

verksamheten. Gruppverksamhet tar upp olika verksamheter som finns för barn som lever 

med föräldrar som missbrukar och även för föräldrar som lever med missbruk och i missbruk. 

Historien bakom alkohol 

För att minska alkoholkonsumtionen infördes något som kallades motbok. Syftet var att 

förhindra alkoholmissbrukare från att få tag på så mycket alkohol. Personer med lindrigare 

alkoholproblem fick motbok med starkt begränsad tilldelning. Efter en tid infördes 

”femstämplingen” vilket betydde att det måste gå fem dagar mellan uttag som omfattade en 

liter. I början av 1914 var max ransonen 12 liter starksprit per person och kvartal. 1916 sjönk 
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ransonen till 2 liter sprit. Under motbokstidens sista år var den högsta ransonen 3 liter 

starksprit i månaden. Gifta kvinnor och ungdomar under 25 år eller personer utan fast bostad 

kunde i allmänhet inte få egen tilldelning ( Nationalencyklopedin,1990) Motboken  var ett 

häfte för stämplar där samhället skrev upp inköp av alkohol som gjorts på systembolaget för 

att man skulle kunna bevaka den inköpta mängden av alkohol.  År 1914 började motboken 

användas i Stockholm och från 1917 i hela Sverige. Den som tog initiativet till motboken var 

läkaren och politikern Ivan Bratt. För att få tillgång till en motbok gjordes en ansökning om 

inköpsrätt på systembolaget och även en medverkan kontroll angående skötsamhet (Bra 

böckers lexikon, 1987). År 1955 avskaffades motboken och till dess var det inte självklart att 

kvinnor hade rätt att köpa alkohol. De kvinnor som kunde ansöka om denna rättighet var 

ensamstående kvinnor med såkallad ”god vandel” och då fick de köpa ut en lägre ranson än 

männen eftersom man ansåg att kvinnor endast behövde alkohol för medicinskt bruk. Efter 

1955 steg konsumtionen av alkohol mest bland ungdomar och kvinnor. Då räknade man att 

det var en kvinna på 50 män som var alkoholberoende. År 1965 när vinförsäljningen infördes 

gick det en alkoholberoende kvinna på 25 män, (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

Myrbäck (1998) tar upp att när motboken avskaffades visade det sig att antalet 

omhändertagna fyllerister femdubblades under den första veckan och svenska folkets 

förtäring av alkohol ökade med trettio procent. 

Vad missbruk är 

Det är svårt att definiera vad bruk, missbruk och berusningsmedel är då gränserna ofta är 

flytande. Konsumtionen och konsekvenserna av alkohol ökar gradvis för dem som lever runt 

omkring den som missbrukar. Om konsumtionen uppfattas som social trevnad eller som 

plågsam beror oftast vem som ger sin syn på frågan. En alkoholförbrukning för en person kan 

vara normal medan den för en annan person kan vara problematisk. Det är viktigt att veta att 

ingen väljer att ha ett problematiskt förhållande till berusningsmedel. Hansen,(1995) menar att 

alkoholmissbruk kan bero på en mängd olika faktorer som skiljer sig från person till person. 

Det är ofta familjen eller någon i nära relation till en missbrukare som reagerar på missbruket 

(Hansen, 1995). 

 

Lehmann, Lundberg och Stockenström (1991) skriver att alkoholister kommer från alla slags 

samhällsklasser, miljöer och kulturer. Det finns alkoholister från hem där föräldrarna har varit 

svårt alkoholiserade och från hem där det inte funnits några tecken på alkoholism. Författarna 

beskriver två ärftliga faktorer som kan avgöra om en människa utvecklar en alkoholism. För 

det första det finns ett genetiskt arv. För det andra kan miljöbetingande faktorer göra så ett 

barn ”ärver” föräldrarnas attityder. Författarna skriver att detta ökar risken för att utveckla 

alkoholism men att det inte betyder att det är förutbestämt att de då måste bli det. 

  

Olika berusningsmedel 

Alkohol är ett legalt berusningsmedel i Sverige och en stor del av befolkningen använder 

alkohol i måttlig mängd. Alkohol används som avslappning eller markering för gemenskap 

och det har en fysisk bedövande verkan. Minnet och inlärningsförmågan och koncentrationen 

reduceras. Alkohol används i ökande grad av bägge könen men kvinnors förbrukning stiger 

mest (Hansen, 1995). De skadeverkningar alkoholmissbruk kan ge är bland annat nedsatt 

njurfunktion och försvagad hjärtmuskel (Hansen, 1995). 

 

Flera läkemedel används även som berusningsmedel och de medel som används är oftast 

ångestdämpande, lugnande medel och sömnframkallande medel. En del missbrukar även 
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smärtstillande medel. Läkemedelsberoende kan uppträda sig på olika sätt och det kan vara 

svårt att upptäcka beteendeförändringarna om man inte har kunskap om det (Hansen, 1995). 

 

En del använder även narkotika som inte är läkemedel och i den kategorin ingår bland annat 

kokain, amfetamin och ecstasy. De är ämnen som stimulerar det centrala nervsystemet, är 

uppiggande och förändrar personens sinnesupplevelser. En del fortsätter med sitt missbruk 

från ungdomstiden och en visa utvecklar ett läkemedels- eller blandmissbruk i vuxen ålder 

(Hansen, 1995). 

 

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (Can) skriver i skriften Drogutveckling 

i Sverige 2005 att dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar legat runt 2000 under senare år. 

1600 av de avlidna var män och 400 var kvinnor år 2000. 

Barn i familjer med missbruk 

En viktig del för barn som lever i missbruksmiljö är att få hjälp att förstå sig själva, sina 

reaktioner och sin tillvaro (Bengtsson & Gavelin, 2004). Genom att bekräfta de upplevelser 

barnet är med om, kan man hjälpa till att sätta in dem i ett sammanhang. Barn kan utveckla 

överlevnadsstrategier som både kan vara bra och dåliga. En bra strategi är att vända sig till 

andra människor och skaffa stöd. De dåliga kan vara att barnet tar på sig allt ansvar i familjen 

eller själv börja missbruka. 

 

Barn som lever i missbruksmiljö går miste om mycket som är självklart i andras liv. Att vara 

en vuxen som barnet kan tala med och som finns där är av stort värde (Bengtsson & Gavelin, 

2004). Ett illustrerande exempel på detta är följande citat hämtat ur Bengtsson och Gavelin 

(2004). 

 

När jag var liten och för rädd för att somna hemma, brukade jag ligga och tänka på min 

förskolefröken. Om jag tänkte riktigt mycket på henne, kunde jag alltid somna.(Karin, 

34,Bengtsson & Gavelin, 2004 s.91) 

 

Barn tar på sig olika roller för att dölja föräldrarnas missbruk och för att lägga fokus på sig 

själva. Som pedagog är det viktigt att se dessa roller och ta de som varningstecken och 

försöka hitta orsaken till dem (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

 

Leijonhelm (1997) anser att det finns fyra roller som ett barn använder sig av och de 

terapeuter som arbetar med missbruksfamiljer har namn på dessa roller. En av rollerna kallas 

hjälten och det är när ett barn tar på sig ansvaret för att familjen ska fungera. Clownen är den 

som skämtar och försöker få vardagen att bli lättare att handskas med. Tapetblomman är tyst 

och drar sig undan för att inte ställa till besvär och syndabocken orsakar bråk och konflikter 

för att det alltid ska finnas någon att skylla på (Leijonhelm, 1997). Även Ekelund och Dahlöf 

(2005), Hägertz (1992) och Myrbäck (1998) belyser dessa roller som typiska för barn som 

lever med föräldrar som missbrukar.  

 

Om ett barn som lever i en familj med missbruk ska kunna bryta mönstret är det viktigt att de 

får tala om sin situation på ett öppet, sakligt och korrekt sätt. Till hjälp behövs det ofta någon 

utanför familjen (Leijonhelm, 1997). 

 

Det är också viktigt för ett barn som lever i missbrukshem att de blir medvetna om att det inte 

är deras fel att föräldrarna dricker och att de inte är ensamma utan att det finns andra som 
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lever i samma situation. Detta är något som förskollärare bör ta tag i och våga fråga barnen 

om det finns en misstanke om missbruk i hemmet (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

 

Arnell och Ekbom (2002) menar att barn som lever i familjer med alkoholmissbruk ofta 

känner sig bortglömda och oönskade och att det är stor risk att dessa barn själva blir 

missbrukare när de blir vuxna. Barn till missbrukare berättar om den personlighetsförändring 

som sker när deras föräldrar dricker och att det ofta upplevs som skrämmande.  

 

Jag känner inte igen pappa när han dricker - rösten blir konstig och han blir äcklig, min 

mamma luktar så illa när hon är full (Arnell & Ekbom, 2002 s.26) 

 

Mamma och pappa måste vara samma mamma och pappa alla dagarna i veckan (Arnell & 

Ekbom, 2002 s.27)  

 

Barn vill känna igen sina föräldrar annars kan det framkalla ångest och förvirring hos dem. 

 

Små barn behöver kontinuitet, stabilitet och regelbundenhet som ofta saknas i familjer med 

alkoholproblem och när detta inte finns blir barnens fysiska och psykiska mognad inte lika bra 

som den hade kunnat vara i en familj utan alkoholproblem (Arnell & Ekbom 2002). 

 

Barn lär sig att man skyddar familjens hemlighet, de talar inte om det. Det är något som även 

Nilsson och Heaster (2005) och Hansen (1995) belyser. Barn kan även börja ljuga om både 

stora och små saker och även det de inte behöver ljuga om, eftersom en del barn inte får 

någon hjälp från sina föräldrar att skilja på lögn och sanning. Barn som lever i missbruk blir 

oftast inte sedda och bekräftade på det sätt som behövs för de kommer ofta i andra hand efter 

spriten och kan få en känsla av att inte vara värdefulla och viktiga vilket kan följa med barnen 

upp i vuxen ålder. Barn kan vara övergivna även av en fysisk närvarande mamma eller pappa. 

De kan ha svårt att förstå känslor, vara sorgsna och deprimerande utan att de förstår varför.  

Barnens tillvaro kan göra att de stänger av eller förnekar sina känslor och på så sätt syns det 

inte hur de egentligen känner sig (Arnell & Ekbom, 2002). 

 

Arvidsson (2003) genomförde en studie där ett syfte var att undersöka hur missbrukande fäder 

uppfattar bemötandet från sociala myndigheter och deras egen uppfattning kring faderskapet i 

relationen till barnen. I intervjustudien har hon använt sig av 19 pappor och 13 

socialsekreterare. Resultatet visar att de flesta av papporna upplevde att missbruket har 

påverkat deras barn negativt. Vidare ansåg de att barn och missbruk inte hör ihop. En pappa 

beskriver att hans barn har blivit ”lite lillgamla” och att barnen har fått ta ansvar för mycket 

som han menade att de inte ska behöva ta ansvar för som barn. De flesta papporna menade att 

deras missbruk hade påverkat barnen på något sätt. De trodde att barnen kände en otrygghet 

därför att de inte hade blivit sedda och uppmärksammande. 

 

Barn som lever i missbruk lägger oftast skulden på sig själva när konflikter uppstår och 

försöker lösa familjens problem genom att ta en vuxens ansvar men klarar oftast inte av att 

lösa problemen. Det kan vara svårt att upptäcka barn som lever med missbrukande föräldrar 

eftersom de inte utmärker sig (Hansen 1995). 

 

Barn som lever i alkoholistfamiljer lär sig att kontrollera sina känslor och visar inte hur de 

mår. De är oftast antingen tysta, bråkiga, ansvarstagande eller duktiga men kan även vara allt 

detta samtidigt. Det finns ingen typisk alkoholistfamilj och de barn som växer upp i 
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alkoholistfamiljer är olika. En del barn är sårbara medan andra inte påverkas alls av svåra 

uppväxtförhållanden (Myrbäck, 1998). 

 

En studie har genomförts av Dalton et al. (2005) för att undersöka hur barn uppmärksammar 

föräldrars vanor när det gäller rökning och alkohol och vilken inverkan det har på barnen. I 

studien använde de sig av 120 barn i åldrarna från 2-6 år. I små grupper ledde de in dem i en 

lek. Barnen fick en docka och de fick instruktioner om att handla åt sin docka när hon skulle 

umgås och ha roligt med sin kompis. Barnen kunde välja mellan olika maträtter, de kunde 

även välja mellan alkoholfria drycker, cigaretter, öl och vin. Som en del av leken valde barnen 

ut produkter från en livsmedelsaffär i miniatyr. Den var fylld med 73 olika varor. För de barn 

med föräldrar som drack åtminstone varje månad var det tre gånger så troligt att de ”köpte” 

alkohol. Barnens lek tyder på att de är väldigt uppmärksamma på användandet och nöjet av 

alkohol och tobak och de har en väl inarbetad förväntan över hur cigaretter och alkohol hör 

ihop med sociala miljöer. Informationen visar att när barnen observerar föräldrarnas beteende 

så påverkar det barnen till att se på rökning och alkohol som lämpligt och normalt i sociala 

situationer. Denna uppfattning kan göra så att det blir till en vana senare i livet.  

 

McKeganey, Barnard, och McIntosh, (2002) gjorde en studie där de använt sig av 70 

heroinmissbrukare från Skottland som tillfrisknande efter ett långvarigt heroinmissbruk. De 

blev intervjuade om sin väg till tillfrisknande. Intervjuerna bestod av ett öppet samtal där de 

intervjuade fick beskriva sitt tillfrisknande i detalj. De fick berätta vilka faktorer som påverkat 

deras tillfrisknande på ett positivt eller negativt sätt, vilka utmaningar som de stött på för att 

bli av med sitt beroende, vilka strategier de använt för att fortsätta vara drogfria och vilken 

hjälp de hade fått om de fick någon. 

 

Forskarna skriver att många av de intervjuade berättade att deras missbruk hade haft en 

negativ inverkan på deras föräldraskap. Det mest smärtsamma för de intervjuade var att 

konfronteras med hur många negativa sätt deras missbruk hade haft på sina barn. En av 

föräldrarna berättar hur glad hon är över att hon kan vara där för sina barn och hjälpa dem när 

de behöver. En dag ringde de från skolan om hennes son och hon var så glad över att hon 

kunde springa upp dit och veta att hon inte hade några droger i kroppen.  

Barnen hade kommit till det stadiet att de inte ville vara hos henne längre men nu hör hon 

dem ropa: ”Where is my mum?” Mamman berättar att det får henne att le och hon blir så 

lycklig över det. 

 

Det mest märkbara sättet missbrukandet hade påverkat barnens liv på var att det var viktigare 

för dem att missbruka än att ge barnen en bra och kärleksfull miljö för sina barn. En förälder 

berättar om att hon hade sålt sina möbler och hennes barn gick hungriga och fick svälta och 

istället för att ge sina barn mat så fixade hon droger åt sig själv. Till slut så tror hon att hennes 

skuldkänslor och skammen hann ifatt henne. Ett resultat av föräldrarnas missbruk var att 

barnen tog de vuxnas ansvar. De tog hand om både sig själv och sina yngre syskon. Många av 

dessa barn har blivit berövade sin barndom understryker McKeganey m.fl. (2002). 

 

De missbrukande föräldrarna säger att de försökte gömma sitt missbruk för barnen men det 

var många barn som hade sett föräldrarna eller andra som hälsade på hos familjen använda 

droger. En förälder berättar om att både hon och andra i hennes umgängeskrets injicerade 

droger. Hon sov inte och hon åt inte. Huset var i en enda röra. Människor kom till henne när 

som helst på dygnet, de kunde ha fest hos henne och hon hade sin son mitt i allt detta. När 

studien genomförs så tycker hon att det var ett äckligt liv hon levde, hon tycker även att det 

var skrämmande att hon hade sin son i allt det. McKeganey m.fl. (2002) tar upp att några av 
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barnen från en tidig ålder hade varit med när föräldrarna sålde droger. Många av dessa resor 

var på kvällen. De utsatte sina barn för en stor risk. Effekterna av att nyligen tagit droger är 

humörsvängningar, man blir mer irriterad. Föräldrarna erkände att barnen var medvetna om 

humörsvängningarna men att barnen inte visste vad som var grunden till dem. En följd av att 

ha vuxit upp med droger är att barns attityd till droger och vad de vet om droger är mycket 

mer detaljerade än hos andra barn. 

 

Trulsson (2003) har använt sig av två tematiska strukturerade djupintervjuer för att få fram 

berättelserna i sin studie. Hon har intervjuat 12 missbrukande mammor, som var mellan 25 

och 43 år. Även 26 missbrukande kvinnor i behandling har deltagit i studien. De var mellan 

20 och 40 år. I den första gruppen ingick alla mammor som hade fött mellan 1 till 7 barn. Av 

kvinnorna i behandling hade två tredjedelar fött mellan 1-5 barn. De har varit med om olika 

trauman som de inte bearbetat vilket utgjorde en grund till missbruket. När kvinnorna blev 

gravida och under den första tiden med barnet så minskade de missbruket för barnens skull. 

Trulsson (2003) tar upp att de kvinnorna som är med i undersökningen började med sitt 

missbruk igen när barnet var mellan tre månaderna och ett år för att orka med barnet, de 

behöver kunna koppla av, få frihet och få kontakt med gamla kompisar igen efter isoleringen. 

En annan bidragande faktor till att missbruket återupptogs var att deras vardag innehöll dåligt 

med socialt stöd och att deras vardag fortfarande innehöll missbruk eftersom de pappor som 

missbrukade inte avbröt sitt missbruk för att de fick barn. I dessa fall fick barnen stå tillbaka 

för föräldrarnas behov. Barnen i hälften av familjerna blev tvångsomhändertagna på grund av 

missbruk hemma och i några familjer placerades barnet hos pappan eller släktingar. När 

barnen togs ifrån dem så var det en lättnad för några men tungt för många. 

 

Trulsson (2003) har kommit fram till att det är viktigt för många kvinnor som missbrukar att 

vara drogfria under graviditeten och tillsammans med barnet. Ännu en förklaring till att 

många kvinnor avbröt eller minskade sitt missbruk var att de blev öppnare mot andra kvinnor 

under graviditeten och föräldraskapet. Trulsson tar upp att tidigare forskning har visat en 

positiv utveckling när familjer fått mycket socialt stöd. Hon tycker inte att den bild man har 

av den missbrukande mamman stämmer överens med kvinnornas berättelser, utan hon menar 

att de anstränger sig för att ta hand om sina barn trots missbruk och andra problem. Hon 

skriver att kvinnor som missbrukar är rädda för att deras barn ska tas ifrån dem och att det kan 

bidra till att de inte söker vård.  

 

Haugland, (2003) har gjort en undersökning där han använt 23 familjer från olika delar av 

Norge som kommer från fyra behandlingshem med öppen vård för alkoholmissbrukare. Alla 

pappor i familjerna var alkoholmissbrukare och några av mammorna hade antingen tillfrisknat 

eller var under behandling för alkoholmissbruk. 

 

 Alla familjer hade barn som var mellan fem och elva år. Föräldrarna antog att barnen hade 

upptäckt att något var fel men att de inte säkert hade upptäckt pappans alkoholmissbruk. 

Föräldrarna trodde därför inte att barnen hade tagit så mycket skada av pappans missbruk. De 

försökte även skydda barnen från att bli utsatta för konflikter. Haugland anser att de flesta av 

fäderna drack i perioder, några drack hemma och några drack utanför hemmet. De flesta av 

fäderna deltog inte i de dagliga rutinerna när de drack eller hade baksmälla.  De flesta 

mödrarna försökte upprätthålla de dagliga rutinerna. Vad barnen fick göra och hur de 

disciplinerade dem förändrades beroende på om fadern drack eller inte. Fadern var mera 

tillåtande när han drack och efter han haft sin period.  
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När de hade haft sin period hade fäderna skuldkänslor och ville göra allt bra igen. Det kunde 

ske genom att de gav barnen en liten summa pengar eller att de köpte något som barnen ville 

ha. Fäderna kunde även bli striktare ibland på grund av att de var irriterade när de drack eller 

hade baksmälla och ibland för att de var tvungna att visa att de fortfarande var barnens 

förälder efter en av sina perioder. Mödrarna höll fast vid deras vanliga regler under männens 

perioder. Men de kunde få en liten annan ton när de disciplinerade barnen. Mödrarna har inte 

samma energi till att vara tålmodiga. De flesta mödrarna försöker fortsätta med de vanliga 

aktiviteterna för att barnen skulle få positiva erfarenheter och att mödrarna och barnen kunde 

göra saker tillsammans.  Barnen kunde bli arga och besvikna om ett löfte bröts eller om 

planerna ändrades under fädernas alkoholperioder. Några av fäderna höll fast vid aktiviteterna 

som vanligt även om de drack. Om barnen tyckte om det eller inte berodde på om de hade 

upptäckt faderns alkoholmissbruk. Före, under och efter en period så förändrades atmosfären 

och det kunde bli mer bråk, irritation eller mer tystnad där alla var rädda för att säga 

någonting som fick mannen att bli arg eller börja dricka igen. I andra familjer kunde mannen 

psykiskt misshandla mamman. Några barn hade sett sin pappa slå deras mamma när han hade 

druckit. Några pappor var verbalt elaka mot barnen (Haugland, 2003).  

 

Många av barnen hade inga vänner hemma när pappan skulle börja dricka eller under en 

alkohol period eller precis efter. De var rädda för att andra skulle få veta att deras pappa 

drack. Mammorna ville helst inte ha några på besök när deras man drack. Några var rädda för 

att deras barn skulle bli utfrysta om andra fick reda på hur det låg till och andra var rädda för 

att bli anmälda till Socialkontoret. De som fortfarande hade kontakt med andra hade oftast 

informerat dem om problemet (Haugland, 2003). 

 

Myrbäck (1998) beskriver en intervju med Ingvar Nylander 1994 som i mitten av femtiotalet 

arbetade som barnpsykiatriker på barnsjukhuset Kronprinsessan Lovisa i Stockholm. Vid de 

medicinska och kirurgiska mottagningarna hade det vid flera tillfällen kommit in barn som 

sökt hjälp för buksmärtor, huvudvärk, illamående, kräkningar, trötthet, sömnstörningar och 

ångest. När läkarna undersökte dem så hittade de inga medicinska fel på dem. Många av 

barnen hade tagits in för misstänkt blindtarmsinflammation men under operationen 

konstaterade läkarna att blindtarmen var frisk. Då vände sig läkarna till Ingvar Nylander för 

hjälp. Han utredde barnen många gånger och blev förvånad över att det var så många av 

barnen som de inte kunde hitta någon förklaring till vad det var för fel på dem. När han gick 

igenom allt material och försökte hitta en gemensam nämnare visade det sig att de som inte 

hade någon kroppslig sjukdom ofta kom ifrån psykosocialt belastade hem. Ingvar Nylander 

skrev en avhandling om barn till alkoholiserade fäder. Han letade fram 140 familjer med över 

200 barn där fäderna var alkoholister. Han hade även en kontrollgrupp som han kunde 

jämföra barnen och föräldrarna med. Han lade fram avhandlingen fem år efter att motboken 

avskaffades. Hans undersökning gjorde att han fick den tredje professuren i barnpsykiatri i 

Sverige och undersökningen är fortfarande ensam i sitt slag.   

 

Myrbäck (1998) uttrycker att i vanliga fall anses en avhandling inaktuell efter fem år men 

Nylanders avhandling har blivit mer och mer aktuell för varje år som gått. År 1987 gjordes en 

japansk undersökning om barn i alkoholistfamiljer och trots att Japan har en helt annan kultur 

så visade barnen samma symtom som barnen i den svenska studien. I Nylanders avhandling 

gjorde han en lista på symtom för att ta reda på vilka som var vanligast bland 

alkoholistbarnen. Tio symtom var mycket vanliga men sju förekom bara bland 

alkoholistbarnen: synliga ryckningar, trötthet, illamående, störande prat, ofrivillig avföring, 

aggressivt beteende och asocialitet. Ju äldre barnen blev desto fler symtom. 
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Iverus (2008) påpekar att det är svårt och ibland nästan omöjligt att bryta med de sociala 

sammanhang vi kommer ifrån även om vi gärna vill det. Hon tar upp att det egentligen är 

detsamma som att säga att barn gör inte som man säger barn gör som vuxna gör. Även när de 

själva blev stora. Iverus menar att om barn växer upp i ett hem där det är normalt med vin 

eller öl på bordet lär vi oss vanor som följer med oss in i vuxenlivet. Barn tar även efter sättet 

från vuxna om hur man löser problem och om det är genom att dricka för mycket så är risken 

stor att vi som vuxna gör likadant. Men framförallt handlar det om hur vi kan hantera känslor 

och avgöra vad som är rätt och fel och hur vi är mot varandra. Detta kan vara något 

alkoholister har problem med och det kan leda till att de tar till alkoholen istället. När 

föräldrar är påverkade struntar de i vad de har lovat och de uppför sig konstigt. När de är 

nyktra vågar de inte och orkar inte ordna allt de missat och de vill framförallt inte tala om det 

som varit. Ändå kan de vara väldigt snälla och köpa saker och göra roliga aktiviteter med 

barnen. Det är för att de kompenserar att de har druckit och betett sig illa. Hon skriver att 

barnen inte har något annat val än att acceptera beteendet. De lär sig att stå ut, att ta ansvar 

tidigt, att inte lita på någon. Det är förbjudet i alkoholistfamiljen att tala om problemen. 

Därför reagerar inte personen när det upprepar sig i det vuxna livet. Istället känner man igen 

sig och känner sig trygg i det beteendemönster som föräldrarna hade trots att man hatat det 

som liten. Många börjar dricka själva och andra misslyckas i sina egna relationer. De får inte 

chansen att lära sig hur man hanterar känslor och de har får inte möjligheten att se hur kärlek 

ser ut. Iverus skriver även att barn är lojala och att de vill att allt ska vara så vanligt som 

möjligt. I familjer med alkoholproblem försöker barnen ofta förklara och hantera situationen 

på sitt vis. Det resulterar ofta i att de tar ett ansvar som de är för små för att hantera när de 

försöker hjälpa eller avlasta en eller båda föräldrarna. Barn hör och ser mer än vad vuxna tror. 

Ska de verkligen våga berätta om jobbiga upplevelser bör vuxna orka lyssna och ta till sig 

informationen. 

 

Den tidigare forskningen visar att det är viktigt att det finns någon vuxen som kan tala med 

barnet om problemet. Ett barn ska inte behöva ta ansvar för hela familjen. Det är bra att barnet 

är medveten om att det inte är hennes eller hans fel att mamma eller pappa dricker. Barn lär 

sig snabbt att skydda familjens hemlighet och att det inte är något man talar om med andra. 

Det är viktigt att veta att barnet ofta lägger skulden på sig själv och försöker lösa familjens 

konflikter. Ett barn som lever i en alkoholistfamilj lär sig snabbt att kontrollerna sina känslor 

och visar sällan hur de egentligen mår. Det finns ingen typisk alkoholistfamilj och de barn 

som växer upp i en alkoholistfamilj kan vara olika.  

Familjedaghem, förskola och skola 

På många förskolor finns troligen barn vars föräldrar missbrukar. Det behöver inte synas utåt 

men barnen kan visa olika reaktioner på missbruket och det är viktigt för pedagoger att vara 

medvetna om det. Personalen inom barnomsorgen betonar ofta att det är ett viktigt 

problemområde att ha kunskap om, men trots att under de år de arbetat i förskolan har de 

knappt sett ett enda barn som har en förälder som missbrukar. Detta beror naturligtvis på att vi 

har bestämda föreställningar kring hur missbrukande föräldrar ser ut och beter sig menar, 

Christensen (1993). 

 

SOU 1994:29 belyser att kommissionen har genomfört intervjuer i tio kommuner. I varje 

kommun har en anställd inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnomsorg, skolhälsovård 

och socialtjänstens individ och familjeomsorg intervjuats. De flesta som har intervjuats anser 

att det behövs mer utbildning. Det saknas kunskap om missbruk, hur barn reagerar när det 

finns missbruk i familjen, hur man kan tala med och stötta barnen, hur man kan tala med 

föräldrarna utan att de bryter kontakten och vilka möjligheter till hjälp som finns. I 
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intervjustudien framgå det att personalen med mest kunskap och erfarenheter av missbruk 

upptäcker fler barn som lever i familjer med den typen av problem. För att undvika att barn 

och föräldrar i familjer med missbruk i framtiden inte får det stöd och den hjälp de behöver på 

grund av misstro och besvikelse mellan de olika yrkeskategorierna kan en gemensam 

utbildningssatsning som leder fram till någon form av samverkansgrupp bedömas vara en bra 

väg för att undvika motsättningar. De intervjuade belyser att de mest utsatta barnen bland 

annat barnen till missbrukare drabbas hårdast när barnhälsovården eller elevvården får mindre 

tid för individuella insatser och när barngrupperna blir större inom barnomsorgen eller när det 

inte finns resurser för förebyggande och stödjande arbete inom individ och familjeomsorgen.  

 

Bengtsson och Gavelin (2004) uttrycker att stödet personalen kan ge inom barnomsorgen bör 

utgå från en god relation till både barn och föräldrar. Inskolning av barn är viktigt för 

samarbetet och ibland kan det vara lättare att lära känna varandra om man träffas i familjens 

hem. Det är lätt att personalen på förskolorna underskattar det de gör för barnen men 

förskolan är viktig och kan ge en stor trygghet till barnen som har det oroligt hemma. 

Personalen talar sällan med barnen om att de vet att mamma och pappa dricker och när man 

inte gör det hjälper de till att bevara familjens hemlighet. Bengtsson och Gavelin belyser att 

en lärare berättar att hon inte vågar tala med barnen om deras situation, eftersom hon då skulle 

bli allt för engagerad och därmed försumma sina egna barn. 

 

De som arbetar med barn är rädda att få veta för mycket om barnens situation och att hamna i 

svåra situationer och som leder till att de måste göra en anmälan. Det är inte bra för barnen för 

de behöver veta att någon annan vet. Många pedagoger tror att de måste göra underverk för att 

inte göra det värre för barnen. Det bidrar till att de är rädda för att tala om vad de tycker för 

föräldrarna. Genom exempelvis lek och målning kan vi hjälpa barnen att bearbeta det som 

händer. Förskolebarn kan ha många tankar omkring alkohol och att vuxna dricker och därför 

är det viktigt att personalen ger utrymme för samtal och lyssnar på barnens funderingar 

(Bengtsson & Gavelin, 2004). 

 

Barn som lever med missbruk i hemmet brukar inte söka upp lärare eller förskollärare för att 

berätta om sin oro och vad som försiggår i hemmet. Många barn skulle uppfatta det som att 

lämna ut sina föräldrar och de är rädda att de vuxna runt omkring dem skulle missförstå. Barn 

som är lite äldre vet ofta om de myter som förekommer kring alkoholisten och vet att sådan är 

inte min pappa. Det är det som gör det svårt för barnet eftersom både goda och dåliga 

upplevelser finns sida vid sida, och barnet tycker om sina föräldrar. Barnet har ett problem 

som behöver en lösning men problemet ligger inte hos barnet och barnet kan heller inte lösa 

problemet. Det är även viktigt att vara medveten om att många barn kan ha det svårt i hemmet 

utan att visa något annorlunda beteende på förskolan eller i skolan. Att barnet inte visar några 

symptom i skolan betyder de inte att de har dem. Problem som mardrömmar, ångest, 

depression och sömnproblem behöver inte synas på förskolan eller i skolan (Hansen 1995). 

 

Skolan och förskolan är platser där stöd till de barn som lever i familjer med alkoholmissbruk 

kan ges. Om läraren ska kunna hjälpa barn från dessa miljöer måste läraren vara medveten om 

hur barn till alkoholister känner sig och beter sig. Läraren kan vara en av de första vuxna i 

barnets liv som ger ett säkert intryck. Om det är så har läraren en utmärkt läge att ta reda på 

barnets problem och hjälpa barnet vidare, (Hägertz, 1992). 

 

Efter denna litteraturgenomgång kan konstateras att förskolan är en viktig plats för barn 

speciellt för dem som lever under sämre förhållanden som barn som lever med föräldrar som 

missbrukar. Förskolan måste vara en plats där barn kan få känna gemenskapen och där de får 
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trygghet och bekräftelse och eftersom en del barn som lever med missbrukande föräldrar inte 

får det hemma så är det ännu viktigare att vuxna finns där och kan ge dem den trygghet de 

behöver. Precis som litteraturen och personalen på förskolorna tar upp så är kunskap och 

utbildning en stor och viktig del i att upptäcka de barn som lever med missbrukande föräldrar. 

Genom barns signaler och reaktioner så kan man upptäcka barn som inte mår bra men det 

behövs mycket kunskap. Pedagoger behöver kunskap om hur barn till alkoholister känner sig 

och beter sig för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Litteraturen tar upp att förskollärare kan 

vara rädda för att få veta för mycket om barnens situation, men om förskollärare och lärare får 

tillräckligt med kunskap så kanske en del av rädslan försvinner och att de känner sig säkrare. 

Barn som lever med föräldrar som missbrukar berättar sällan självmant för vuxna att de inte 

mår bra och att deras föräldrar dricker därför är det viktigt att vuxna vågar tala med barnen 

och att barnen får veta att de inte är ensamma. Då kanske de vågar berätta hur det är hemma 

hos dem. 

Gruppverksamhet  

Det finns olika gruppverksamhet där både föräldrar och barn kan få stöd och hjälp hos 

däribland även anonyma alkoholister,  

 

Ett sådant stöd till barn som lever med alkoholister är att delta i en gruppverksamhet och det 

kan även hjälpa missbrukaren att söka vård. När man arbetar professionellt i grupp med barn 

till alkoholister behövs det kunskap och förståelse om hur det är att vara barn i en familj där 

den ena eller båda föräldrarna missbrukar. Det behövs även kunskap om barn och i 

ungdomspsykologi och att arbeta med barn i grupp. I arbete med föräldrar och barn i missbruk 

är det viktigt att försöka få föräldrarna förstå att deras drickande påverkar barnen och att de 

har ett ansvar som förälder (Arnell & Ekbom 2002). 

 

När man ska tala om för föräldrarna som missbrukar att det vore bra för deras barn att delta i 

en gruppverksamhet måste föräldrarna känna sig respekterade och att de utgår från att de vill 

sitt barns bästa. Det räcker om en av föräldrarna är positiv till att barnen deltar i en 

gruppverksamhet. Det är även viktigt att belysa att alla familjer har olika problem och det kan 

vara bra för barnen att träffa andra barn med liknande problem och erfarenheter, för att de ofta 

tror att de är helt ensamma. Om barnet tvekar till att börja i en grupp så är det bra att föreslå 

att de kan prova och komma en eller två gånger för att se hur det är och enligt personalens 

erfarenheter så vill barnen sedan stanna kvar. Personalen menar också att det är viktigt att inte 

ge upp och även om de tackar nej till att delta så ska man som personal återkomma när de 

startar en ny gruppverksamhet (Arnell & Ekbom 2002). 

 

Lindstein (2001) skriver i sin bok om Ersta vändpunkten som är en verksamhet för de som 

lever med någon som är beroende av alkohol eller droger. Där de har barngrupper och 

tonårsgrupper. I barngrupperna går barn som är mellan 6-8 år och 9-12 år. I tonårsgrupperna 

går barn som är 13-19 år. Där arbetar de med att vända hopplösheten till hopp. Då får barnen 

lära sig att de är värdefulla och att de har rätt till att få egen hjälp av någon och att inse sina 

begränsningar när det gäller att påverka missbrukarens beteende. Sedan arbetar de med att om 

man delar med sig av sina erfarenheter så får man förståelse för andra och sig själv. Detta är 

viktigt eftersom många av de barn som lever i missbruk har fått lära sig att det är en 

hemlighet. Gruppverksamheten som barnen deltar i ska ha rytm, regelbundenhet och struktur 

eftersom de oftast inte har det hemma. Personalen på Ersta vändpunkten tar upp personliga 

rättigheter och personliga gränser, de försöker lära ut positiva gränser så att de är rädda om 

sitt eget värde. Gruppverksamheten vill även ge ökade kunskaper om alkohol, droger och 

kemiskt beroende och även om förståelse av hur en nära anhörig kan påverka det egna 
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välbefinnandet och den egna hälsan.  

Gruppen träffas vid femton tillfällen och varje möte har samma struktur. Ledarna går alltid 

igenom vad som ska hända under dagen.  Föreläsningarna kommer oftast i början och för de 

mindre barnen kan det vara några lekar före. Alla gruppdeltagare skapar reglerna som ska 

gälla i gruppen. När man har föreläsningarna för de äldre barnen och tonåringarna använder 

man audiovisuella hjälpmedel och video. När de minsta barnen har föreläsningar använder 

man sig också av en berättelse, en saga eller bilder. De använder sig av lekar och övningar, 

individuellt och i grupp, genom gestaltningar och dramatiseringar kan de bearbeta det de går 

igenom under dagen. Lindstein (2001) har genom sin undersökning kommit fram till att mer 

än 90 % av barnen som gått vid Ersta vändpunkten tycker att det var bra eller mycket bra där 

och att de deltagit med intresse eller med stort intresse. 

Gustavsson (1998) berättar om en gruppverksamhet för barn och ungdomar som startades av 

Karin Thornquist, socialsekreterare och Anders Sandberg, församlingskurator. 

Gruppverksamheten heter Flaskposten och startades 1994. Den första gruppen bestod av sex 

barn från mellanstadiet och under 1995 startades en grupp med barn från lågstadiet och en 

grupp för tonåringar. I början kom ca 80 % av deltagarna från socialtjänsten men idag 

kommer det lika många på eget initiativ. Minst en av föräldrarna måste ge sitt tillstånd för att 

ett barn ska få börja i Flaskposten. Det är lika ofta den missbrukande föräldern som den 

föräldern som inte missbrukar som vill att barnet ska börja i gruppverksamheter. Både 

föräldrarna och barnet är med på första träffen med gruppledaren, då talar de öppet om 

missbruket så att barnet vet att det får tala med ledarna om det och att de inte sviker sina 

föräldrar genom att tala om missbruket. På gruppträffarna leker de, tittar på film och läser 

böcker om missbruk. En gång varje ny period i verksamhet så blir det en föräldraträff. Det 

kommer en nykter alkoholist och svarar på frågor från barnen. När han berättar om sitt liv så 

poängterar han att det inte är barnens fel att föräldrarna eller någon av föräldrarna missbrukar. 

Träffarna blir mer privata efter hand, barnen vet att de är anonyma i Flaskposten men att 

ledarna har anmälningsplikt om de anser att ett barn lever under omständigheter som inte är 

acceptabla. Barnen och ledarna träffas 16-19 gånger och varje träff är två timmar. De flesta 

grupper åker på läger i mitten av sin period. Efter ett halvår så träffas man fyra gånger igen. 

Barnen måste få tala om sina känslor och sin situation och ledarna försöker få barnen att 

förstå att de alltid finns där och lyssnar på dem och att de alltid kan ringa om det är något. 

Ledarna fick sedan höra att flera av barnen som varit med i Flaskposten inte mådde bra och då 

kom Utposten till, de träffas då varannan vecka och innehållet är annorlunda men strukturen 

är lika som i Flaskposten. 

Detta avsnitt kan sammanfattas genom att säga att det är bra att det finns olika 

gruppverksamheter för både barn och vuxna. Det är bra att det finns grupper dit föräldrar och 

barn kan vända sig för att få hjälp och stöd. De olika verksamheterna är specialiserade på att 

veta var både barn och vuxna som lever med och i missbruk behöver. De har möjligheten att 

ge rätt sorts hjälp. De har både förståelsen för hur det är som barn att leva med föräldrar som 

missbrukar och kunskapen till att ge den hjälp som behövs och förhoppningsvis göra barnets 

tillvaro bättre. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur det är att vara barn i familj och förskola 

när föräldrar lever i missbruk och vad barn vill att vuxna i omgivningen ska göra för att hjälpa 

dem. Vi vill även undersöka vad förskollärare anser att dessa barn behöver och vad de gör för 

att genomföra detta. 

 

Vi utgår från följande frågeställningar 

 

 Hur vill barn som lever med missbrukande föräldrar bli hjälpta och vad vill de att 

vuxna omkring dem gör? 

 

 Hur arbetar förskollärarna för att göra det bästa för dessa barn? 

 

 

Metod 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp vilken metod vi har valt till vår studie. Vi tar även upp hur 

vi har gått tillväga för att välja våra intervjupersoner och hur genomförandet av intervjuerna 

har gått till. Vidare beskriver vi hur materialet bearbetats och vilka etiska aspekter vi tagit 

hänsyn till och studiens trovärdighet. 

Val av metod 

I vår studie som syftar till att undersöka hur det är att vara barn i familj och förskola där 

föräldrar lever i missbruk och vad barn vill att vuxna i omgivningen ska göra för att hjälpa 

dem. Därför valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att få ett djup i de 

vuxna barnens berättelser. När man använder en semistrukturerad intervju fångar man de 

sociala perspektiv som är speciellt viktiga för dem man intervjuar (Bryman, 2001). 

 

Vi har använt oss av en intervjuguide där vi har utformat frågor utifrån vad vi vill undersöka i 

vår studie. Vi gjorde en mall för att veta att vi belyste de område som var relevanta utifrån vår 

frågeställning. Kvale (1997) belyser att kvalitativa intervjuer är halvt strukturerade, och att det 

inte är ett öppet samtal och inte heller ett formulerat frågeformulär. Han skriver att intervjun 

utförs enligt en intervjuguide som tar upp teman som man vill beröra. Vi genomförde 

intervjuerna som ett vanligt samtal, i de flesta fall behövdes inte våra intervjufrågor användas, 

de besvarades av intervjupersonen själv under samtalets gång. Vi kunde börja med en 

inledande fråga för att få igång intervjun.  I intervjuerna med förskollärarna använde vi oss av 

mer strukturerade frågor men vi ställde även följdfrågor när det föll sig in naturligt och för att 

få mer uttömmande svar. 

Urval av intervjupersoner 

I vår studie har vi valt att inte använda oss av barn eftersom det är svårt när det gäller etiska 

aspekter och att få föräldrarnas tillåtelse till barns medverkan. Därför valde vi att använda oss 

av personer som är över 18 år. 
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Missbruk är ett känsligt ämne som man sällan talar om inför andra personer och det var svårt 

att få tag på personer som vill berätta om sin uppväxt med missbrukande föräldrar. Vi började 

med att ringa olika behandlingshem för att se om vi kunde få hjälp där. På ett av 

behandlingshemmen talade vi med ägaren som i sin tur skulle tala med de som bor där om 

någon ville ställa upp på en intervju. Två stycken tackade ja till att göra en intervju men 

ångrade sig eftersom de inte ville vara illojala mot sina föräldrar. Ägaren av 

behandlingshemmet kontaktade en person som är engagerad i verksamheter där hon kommer i 

kontakt med människor som levt eller lever under svåra förhållanden. Då hörde Maria av sig 

och ville dela med sig av sina erfarenheter. Lisa fick vi tag på genom en vän, Peter och 

Christian kände vi innan och Lena fick vi kontakt med genom ett forum på nätet för barn och 

vuxna som levt med missbrukande föräldrar. Sammanlagt blev det fem stycken 

intervjupersoner som vill bidra med kunskap om hur det är att växa upp med föräldrar som 

lever i missbruk. 

 

Vi tog kontakt med tre förskollärare på tre olika förskolor. De förskolor vi valde ligger i två 

olika kommuner. Vi fick positiv respons från förskolorna vi kontaktade. När vi tog kontakt 

med personerna berättade vi om vad vår studie innefattade och vad vi ville undersöka med 

hjälp av intervjun. 

Genomförande av intervjuerna 

När vi tog kontakt med intervjupersonerna fick de själva bestämma var och när intervjun 

skulle ske. Stukát (2005) beskriver att miljön ska vara ostörd och upplevas som trygg för båda 

parter. Vi valde att intervjua förskollärarna på deras arbetsplats i ett rum där vi kunde 

genomföra intervjun utan att bli störda. De vuxna barnen intervjuade vi i deras hem eller via 

telefon. Vi gjorde intervjuerna var och en för sig på grund av att vi bor långt ifrån varandra. 

Tre av intervjuerna spelades in och i fem av intervjuerna använde vi oss av papper och penna 

eftersom personerna inte kände sig bekväma med inspelning. Det är svårare att genomföra en 

intervju med papper och penna eftersom svaren kan uppfattas på olika sätt mellan respondent 

och intervjuaren och man kan då gå miste om viktig information. Därför lät vi 

intervjupersonerna godkänna materialet efter att vi renskrivit dem för att undvika 

feltolkningar. När intervjupersonerna fick godkänna materialet valde en att ta bort en liten del 

på grund av igenkännande och två av intervjupersonerna ändrade en mening på grund av 

misstolkning. Intervjuerna pågick i 30-120 minuter. 

Bearbetning av data 

Vi har skrivit ut intervjuerna i sin helhet och därefter tog vi ut det vi ansåg var mest relevant 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Sedan sökte vi efter mönster eller något som var 

avvikande i våra intervjuer. 

Etiska aspekter 

Då detta är en intervjustudie finns det en del etiska aspekter vi tagit hänsyn till. Innan 

intervjuerna påbörjades fick samtliga deltagare information om studiens syfte och att deras 

medverkan är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst utan att de utsätts 

för påtryckningar (Stukát, 2005). Innan vi påbörjade intervjun informerades deltagarna om att 

alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att deltagarnas uppgifter inte kommer 

att identifieras i det slutgiltiga examensarbetet. Vi har påtalat för våra intervjupersoner att de 

inte behöver berätta om det känns obehagligt eftersom vi belyser ett känsligt ämne. 

Deltagarnas namn kommer inte överstämma med deras riktiga namn utan kommer istället att 

vara fingerade. 
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Studiens trovärdighet 

Vår ambition har varit att återberätta intervjupersonernas berättelser och erfarenheter på ett 

korrekt sätt. Vi vet att det finns risker med intervjuer såsom att intervjupersonerna väljer att 

inte berätta allt. Vi kan även ha tolkat de berättelser och de svar vi fick på fel sätt. De 

inspelade intervjuerna höjer trovärdigheten än de intervjuer som är skrivna med papper och 

penna. Även minnet hos intervjupersonerna kan ha stor betydelse för vilka svar de ger. Ber 

man en person ge exempel på minne beskriver hon troligtvis företeelser av olika slag. 

Förmodligen beskriver hon en minnesbild från en tidigare händelse exempelvis från 

barndomen. Personen kan även beskriva något de lärt sig i skolan. Dessa två typer av minne 

kallas episodiskt och semantiskt minne. (Malmgren 2007) skriver att det var E. Tulving som 

införde dessa begrepp. Med episodiskt minne avser han bildmässiga minnen av episoder i 

livet, du kan säga att det är som att resa tillbaka i tiden medan semantiskt minne är minnen 

som är lagrade i form av påståenden. Du var inte där när det hände men du minns den dagen 

då du hörde talas om påståendet. Det episodiska minnet är mer personligt och dessa minnen är 

ofta förknippade med tid och plats.  

 

Enligt (Lundh et al. 1992) delas minnet upp i tre olika faser inlärningsfas, retentionsfasen och 

aktiveringsfasen. I inlärningsfasen tas informationen in och bearbetas och kodas i minnet. Den 

tid som förflyter mellan inkodning av minnet och tills den plockas upp kallas retentionsfas. I 

aktiveringsfasen plockas den sparade informationen fram igen. Om det uppstår brister i någon 

av dessa faser kan det resultera i glömska (Lundh et al. 1992). Människans minne är inte 

perfekt, det är selektivt på många olika sätt och har även begränsningar (Malmgren 2007). 

Men vi hoppas och tror att berättelserna och den kunskap vi fått ta del av är riktigt och ärligt 

berättade.  
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Resultat 
I följande resultatavsnitt har studiens empiriska underlag delats in under nio olika teman. 

Dessa teman kommer att beröra områden som framkommit vid analysen. De benämns: De 

vuxna barnens uppväxt, förskola och skola, stöd och hjälp för barn, tecken och signaler, 

ansvar och ansvarstagande, konsekvenser av missbruk, spår av uppväxten och vi tittar 

närmare på hur de lever idag. Avslutningsvis berör rubrikerna områden som förskollärarnas 

bakgrund, tecken och signaler, anmälan och utbildning och vetskapen om problemet. 

 

Kapitlet inleds med de fingerade namnen på personerna i vår studie, samt de vuxna barnens 

ålder och hur länge förskollärarna har arbetat som förskollärare. Därefter fortsätter vi med en 

beskrivning av de vuxna barnens berättelser och deras uppväxt. 

 

Tabell 1. Översikt över deltagande intervjupersoner som växt upp med missbrukande 

föräldrar och de intervjuades ålder. 

 

Maria 32 år 

Peter  35 år 

Lisa 22 år 

Christian  33 år 

Lena 27 år 

 

Tabell 2. Översikt över förskollärarna och deras år inom barnomsorgen. 

 

Anna Arbetat i över 20 år inom 

barnomsorgen 

Gunilla Arbetet i 30 år inom 

barnomsorgen 

Petra Arbetat i 18 år inom 

barnomsorgen 

 

 

Vuxna barnens uppväxt 

Maria berättar att hon är uppväxt i en familj där båda föräldrarna är alkoholister och hon har 

en syster som är två år äldre. Hon berättar att den här sjukdomen finns i generationer bakåt 

både hennes farmor, farfar och morfar var alkoholister. Det var inget de talade öppet om och 

det var väldigt mycket skam och outtalat. Det var en väldigt ansträngd känsla hemma. Maria 

berättar att hennes föräldrar var helgalkoholister och att de arbetade hårt i veckorna. Maria 

tror att hennes föräldrar drack på helgerna för att de inte skulle göra som sina föräldrar gjorde 

som också drack i veckorna. Hennes föräldrar hade samma beteende men för dem blev det 

desto mer på helgerna istället. Hennes pappa var väldigt dominant och aggressiv alkoholist 

och det blev värre när han drack och de var väldigt rädda för honom. Det var han som styrde 

och ställde och familjen fick anpassa sig efter hans raseriutbrott. Hon berättar att pappan 

kunde vara fysisk och slå dem men att han oftast inte behövde eftersom det räckte med att han 

var hotfull. Han använde både psykisk och fysisk bestraffning. Maria talar om att de i familjen 

var livrädda för honom och att allt kretsade runt deras pappa, allt var anpassat efter honom 

och de att de var tvungna att akta sig för att inte göra sin pappa arg. Marias mamma var tyst 

och väldigt medberoende. Hon säger att hon var rädd för honom. Marias syster var den tysta, 
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snälla och duktiga medan Maria uttrycker att hon blev den utagerande och bråkiga, och som 

protesterade i familjen.  Hon menar att hon kände ganska snabbt att hennes familj inte var 

som alla andra och ville inte ta hem kompisar till sig. Det var heller inte ok att göra det. 

Föräldrarna umgicks inte med andra såvida att det inte var i samband med alkohol på 

helgerna. Hennes hem var perfekt utåt sett. Det var alltid ”kliniskt” rent och det skulle vara 

fina gardiner i fönstren.  Hon hittade andra barn som hade det likadant hemma, men när hon 

umgicks med barn som inte hade föräldrar som drack så kände hon sig väldigt obekväm. Hon 

säger att hon kände sig tryggare med barn som levde i en liknande situation, de hade en 

outtalad överenskommelse, att de inte talade om varandras familjer. De kunde se varandras 

”helvete” men de talade inte om det säger hon. Maria berättar också att hon brukade fantisera 

mycket om att hon hade en annan pappa och att hennes liv skulle vara annorlunda om inte 

hennes pappa var där. Hon brukade tänka på om hon kunde få flytta eller om hennes mamma 

flyttade eller att någon tog henne därifrån. 

 

Peter uppväxt bestod av att han och hans syster bodde i stort sett hos deras mamma och 

hennes nya man och var varannan helg hos sin pappa. Han berättar att hans mamma och 

hennes nya man drack alkohol varje ledig dag, vanlig helg som påsk, jul och midsommar och 

det förekom alltid slagsmål. Även Peters morfar var alkoholist. Det var inte att de drack som 

var det ”jobbiga” utan det var misshandeln av hans mamma säger han. Han berättar att när de 

var nykter var de i stort sett bra föräldrar. Peter berättade att han städade undan snabbt hemma 

ifall det skulle komma en kompis som ville leka. Hans mamma och styvpappa ställde ofta upp 

med skjuts till kompisar och även om de hade dåligt ställt så fick han alltid en liten slant. Han 

hade ingen bra kontakt med sin riktiga pappa och han bodde endast där varannan helg och då 

var han oftast ute med kompisar.  

 

Christian berättar att han inte märkte av sin pappa så mycket när han var mindre. Han 

arbetade borta, ibland i flera månader i sträck. Pappan drack inte så mycket när Christian gick 

i lekis och början av skoltiden. När han var 7-8 år började pappan arbeta hemma och 

drickandet blev då värre. Christians pappa fortsatte dricka mycket vilket gjorde att han så 

småningom förlorade arbetet.  Från när han var 14 år bodde han oftast hos sina flickvänner 

eftersom han inte ville bo hemma. Han berättar att när pappan var full fick han höra att 

pappan älskade och var stolt över honom. Han säger att hans mamma var ”suverän” och att 

han aldrig saknat något eftersom han alltid hade henne. Det han har saknat är en pappa och 

det gör han än idag. Han har alltid haft mycket kompisar och han säger att det har 

kompenserat att han inte haft en pappa. Pappan var aldrig våldsam, men han kunde komma in 

skrikandes i hans rum när han sov, då trodde Christian att pappan hade drömt något som han 

trodde var sant. Han har en väldigt bra kontakt med sin mamma, och även en del kontakt med 

sin pappa som idag bor tillsammans med Christians mamma och han dricker fortfarande i 

perioder och då flera veckor i sträck. 

 

Lisa är uppvuxen i en familj där pappan var alkoholist. Hon bodde med sina föräldrar och sina 

syskon i ett litet samhälle. Föräldrarna skilde sig när Lisa var 11 år och pappan flyttade till en 

egen lägenhet. När Lisas pappa hade flyttat ville hon alltid se till att han mådde bra. Hon höll 

alltid ”koll” på sin pappa genom att gå till lägenheten för att kontrollera att han hade det bra. 

Lisa berättar att hennes pappa var alkoholist och att missbruket fördes vidare till Lisa.  

 

Lena berättar att hon är 27 år och uppvuxen utanför Göteborg, lite på landet. Hon har en bror 

som är två år äldre. Hennes pappa är ingenjör vilket medförde att han var borta i arbetet en 

del. Hennes mamma är lärare, hon har arbetat inom barnomsorgen på olika sätt. Lenas 

tidigaste minne var när hon upptäckte att det var något konstigt med sin mamma när hon 
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skulle läsa saga på kvällen för vissa gånger lätt det konstigt, rösten var konstig och hon kunde 

somna till ibland. Lena berättar att hon inte visste vad alkohol var så hon kunde inte dra 

paralleller till att hennes mamma drack och därför var hon var konstig. Hon började sedan 

förstå att det var något som var fel men det inte var något man talade om i familjen. Lena har 

svårt att minnas exakt hur mycket hennes mamma drack när hon var mindre men hon minns 
att under låg-, mellan-, högstadiet så drack hon bara när Lenas pappa var på tjänsteresa eller 

av annan anledning bortrest, eller när hon själv var bortrest. Hennes pappa reste mycket under 

vissa perioder och var då borta kanske måndag till torsdag flera veckor under en period, hur 

långa dessa perioder var minns hon inte. Lenas mamma började dricka så fort han försvann 

och nyktrade till när han kom tillbaks. Senare i slutet av högstadiet och gymnasietiden slutade 

Lenas mamma bry sig om ifall hennes man var hemma eller inte, men Lena säger att hennes 

mamma nog fortfarande drack mer när pappan var borta, men att perioderna var mer 

frekventa, kanske 1 vecka eller mer i taget och definitivt mer allvarliga. Lena berättar att det 

var under denna period, slutet av högstadiet och gymnasiet som det gick så långt att hon 

försökte ta sitt liv ett par gånger. Det var också under Lenas senare skoltiden som Lenas 

mamma började inse att hon faktiskt hade problem och ville gör något åt det. Lena säger att 

detta ledde till att hennes mamma kunde ha nyktra perioder på några månader, upp till ett 

halvår emellanåt, Lena tror att detta var mot slutet av gymnasiet och efter, men fick alltid 

återfall. Sista gången som Lena vet att hennes mamma drack var nog 1,5 år efter hennes 

student, det kan ha hänt någon gång efter det också, men hon bodde inte hemma då, (flyttade 

direkt efter gymnasiet). 

 

 Även hennes moster är alkoholist. Ibland åkte mamma och dotter iväg tillsammans, ex helg 

till Danmark och då började hon dricka på färjan och fortsatte dricka under hela resan. Några 

gånger följde hennes moster med och då blir det lättare att dricka när man har någon mer som 

tycker att det är ok att dricka. Hon berättar att det gick ut mycket över dem. ”Jag och min bror 

försökte gömma spriten, det fanns sprit överallt.” Mamman försökte gömma den för oss. När 

de hittade den så låste de in den och när deras mamma märkte det så ville hon ha tillbaka den 

men det fick hon inte. Hon säger att hennes mamma är väldigt omtänksam och när hon insåg 

vad hon gjort grät hon och sa förlåt och att hon älskade dem så mycket. 

Sedan hände det igen. Hon skötte alltid sitt arbete. Lena säger att hon tänkte att mamman 

tyckte att arbetet var viktigt men att de var mindre viktiga. Lena berättar att hennes mamma 

var deprimerad. Hon hade svaga nerver och blev lätt stressad och då kunde hon börja dricka. 

Hon var väldigt noga med att inte bjuda hem kompisar, hon var tvungen att kontrollera att allt 

var bra hemma. Hennes pappa har sagt att det tog ett tag innan han förstod. Om de skulle de 

dela en vinflaska så var han tvungen att skynda sig så han fick något. I slutet av högstadiet så 

började de tala om det i familjen. Lena berättar att hennes pappa frågade om mamman var 

konstig när de var borta, men hon nekade. Sedan började Lena tala med sin bror. 

 

Förskola och skola  

Utifrån våra intervjuer har vi fått reda på att ingen av våra intervjupersoner har gått i 

förskolan. Maria och Lena har gått hos dagmamma, Peter, Christian och Lisa har gått i lekis.  

Ingen av personalen på vare sig Peters eller Christians lekis visade att de visste hur de hade 

det hemma. Peter menar att någon borde ha sett att han levde i den miljön som han gjorde 

med misshandel och fylla, men att de kanske blundade och inte ville se hur det stod till. 

 

Lena säger att hon tror att de flesta runt omkring visste hur det var.  
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Folk är för rädda för att stöta sig med varandra. Tänk om deras misstankar är fel 

vad förnedrad den man anklagar känner sig. Hon tycker att man måste tänka på 

barnen, man kan hjälpa dem från ett helvete och strunta i om man har fel. Det 

var ett helvete att leva i.(Lena) 

 

Hon vet inte om hon hade klarat att levt med sin mamma och hennes alkoholism om hon inte 

haft sin pappa och bror. Hon bodde kvar två år längre än sin bror och det var ett ”helvete”. 

Det var ”guld” att ha någon att dela situationen de levde i med.  

Lena berättar att det finns ett konferenscenter där de bodde och att hon arbetade lite där och 

passade även barnen till honom som hade konferenscentret några kvällar i veckan. De 

brukade tala med varandra när han kom hem, han brukade tala om någon som var alkoholist 

och frågade om hon ville ha information om det och då hade hon sagt ja. Hon tror att han 

visste och att det var hans sätt att försöka hjälpa till. Hon förstår att det är svårt för vuxna. 

 

Maria var både verbal och utåtriktad och det gjorde att hon snabbt fick vänner. Hon blev en 

ledare, den som styrde och ställde. Hon valde ut dem som liknade henne.  Hon kunde ha 

många kompisar men efter ett tag så kände hon sig tryggare med de ”trasiga” och bråkiga 

barnen från andra förstörda familjer eftersom hon inte visste hur hon skulle bete sig och inte 

passade in i familjer med normala levnadsförhållanden. När Maria var 7-8 år skrev hon en 

berättelse som handlade om hennes jullov där hon hade druckit alkohol och varit full. Hon 

uttrycker det så här: 

 

Det var någon nyårsfest med mamma, pappa och andra alkoholister och de var 

mycket alkohol framme. Vi som var barn på festen hade provsmakat så det var 

sant att jag hade smakat alkohol men jag hade inte varit full.(Maria) 

 

Hennes mamma blev inkallad till skolan för ett samtal och fick tala om det. Vidare berättar 

hon att denna händelse blev pinsam och läraren undrade hur hon kunde skriva något sådant. 

Hon tycker det var konstigt att ingen reagerade när det fanns många tecken som visade på att 

allt inte stod rätt till. Hon tror att det beror på mycket okunskap och rädsla.  

Både Peter, Christian och Maria hade många vänner runt omkring sig. Christian berättar att 

hans kompisar kompenserade mycket av det som var dåligt. Det Lisa minns från sin tid på 

lekis är att hon hade en kompis som hon alltid umgicks med som var väldigt manipulativ. Hon 

beskriver det på följande vis:  

 

Jag kommer ihåg att hon nästan styrde mig jag gjorde allt som hon sa om hon sa 

att jag skulle slå någon eller ha sönder något för någon så gjorde jag det utan att 

ens tänka.(Lisa) 

 

Lisa berättar att det var speciellt en flicka de var elaka mot under skoltiden men att Lisa bad 

henne om ursäkt några år senare. Vidare berättar hon att hon tyckte om de fröknar hon hade 

på lekis och hon tror det beror på att de brydde sig om henne. Peter upplevde tiden på lekis 

som en bra period och han uttryckte att lärarna var väldigt snälla och rättvisa. När han minns 

tillbaka så har han ett ”leende i sinnet”, säger han.  

 

Lena berättar att hon först gick hos dagmamma från det att hon var 1- 2 år sedan började hon 

på dagis. Innan hon började i skolan så gick hon på förskola. Hon kommer inte ihåg hur 

mycket mamman drack när hon var i den åldern och hon vet inte om att någon har sagt något. 

Hon tror att hon har förträngt en del om hur det har varit för henne som liten. 
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Det har gått bra i skolan för Lena men periodvis var det svårt, en kompis hade sagt att hon såg 

trött ut. Hon tror att det var då mamman hade försökt tagit livet av sig och låg på sjukhus. I 

skolan hjälpte hon gärna andra som hade det svårt på olika sätt. Hon hade en kompis som 

hade det svårt i skolan som hon försökte hjälpa. En annan kompis hade det svårt hemma och 

hon försökte ställa upp så mycket som möjligt för henne. 

 

En lärare nämnde för Lena att hon lade mycket tid på att hjälpa andra och hon tror att det var 

lättare att hjälpa andra än att tänka på sitt eget liv. 

 

Lena berättar om en gång när hennes mamma skulle på kvartsamtal med hennes bror, 

mamman hade druckit och då ville inte brorsan gå dit, han tyckte att det var väldigt pinsamt. 

Mamman var väldigt påverkad. Efter kvartsamtalet berättade hennes bror att om läraren skulle 

fråga så skulle han berätta hur det var hemma. Det var väldigt uppenbart att hon var full men 

hon tycker att läraren borde ha sagt något. 

  

Tänk de barn där båda föräldrar var alkoholister eller där barnet lever ensam 

med en förälder som dricker. Jag hade i alla fall pappa och min bror. (Lena) 

 

Det är viktigt att vuxna reagerar om dem ser att något inte är som det ska säger Lena.  

Stöd och hjälp för barn 

Både Maria, Peter, Lena och Lisa säger liknande saker angående vad de skulle göra för att 

hjälpa barn som lever med missbrukande föräldrar. Maria menar att vuxna runt omkring ska 

se barnen, ge dem uppmärksamhet, bekräftelse och trygghet. Lena menar att om barnen inte 

har en trygg tillvaro hemma så är det viktigt att få det någon annanstans. Det är viktigt att 

skapa en trygg tillvaro för barnet. Hon tycker inte att förskolan ska särbehandla barnen men 

de som lever med föräldrar som missbrukar kanske är i större behov av trygghet om de inte 

får det hemifrån. Peter menar att det är viktigt att hjälpa barnet att få bättre självförtroende 

och självkänsla. Lisa anser att det är viktigt att barnet vet att de får vara arg och ledsen och att 

det inte är deras fel utan att de är de vuxna som har ansvar.  

Både Maria, Peter, Lena och Lisa menar att det är viktigt att tala med barnet om problemet. 

Lisa anser att det är viktigt att få tala om problemet, det skulle förmodligen ha hjälpt henne 

istället för att börja utveckla sitt eget missbruk.  

 

Maria menar att det är viktigt att ge barnen mycket kärlek, krama dem, hon säger att hon hade 

behövt det eftersom hon varken fick kramar eller närhet hemma.  

 

Om man får trygghet och kärlek någon annanstans ifrån om inte ens föräldrar 

ger en det så kanske det finns en enda som kan göra det och det är stort.(Maria) 

 

Christian berättar att han inte kan svara på vad han skulle göra eftersom han fick trygghet och 

kärlek från sin mamma. Om han visste att något var fel skulle han tala med föräldrarna. Lena 

berättar att hon nog hade försökt tala med barnet om hon misstänkte att något var fel. Det är 

viktigt att tala med föräldrarna men om hon ser tillbaka på sin mamma och om någon hade 

konfronterat henne så hade hon haft taggarna utåt på en gång. Är barnet yngre så är det bra att 

konfrontera föräldrarna eller om det fanns en nykter förälder som man kunde tala med. 

Om en vuxen märker att något är fel i förskolan så tycker hon att de ska tala med 

förskolläraren. Hon tycker att det viktigaste är att fokusera på barnet. Hon tror att det är bra att 

tvingas att tala om det som barn. 
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Peter tror att ett personligt samtal med en lärare en gång i kvartalet skulle ha gjort skillnad då 

hade kanske läraren kunnat lista ut att han hade problem och kunnat agera efter det. 

Maria anser att det är viktigt att ställa frågor till barnen vid misstanke om att något är fel 

hemma. Vidare menar hon att man inte ska ställa direkta frågor eftersom det kan vara svårt för 

barnet att skilja på vad som är ett normalt och ett onormalt beteende när det gäller 

föräldrarnas alkoholvanor. Eftersom barn lär sig ganska snabbt att skydda föräldrarnas 

hemlighet är det viktigt att gå runt problemet och kanske kommer det fram mer svar än vid 

direkta frågor. Hon säger att något svar kommer du att få och kanske kan du genom dem få 

svar på om det verkar vara en funktionell eller en dysfunktionell miljö barnet lever i. 

Maria ger förslag på frågor som hon tror att vi vuxna kan använda oss av som hur barnet har 

det hemma, vad gör ni på helgerna, hur ser det ut hemma, vad gör ni tillsammans, hur är din 

mamma och pappa? Men hon säger även att det kan vara svårt att ställa frågor till små barn 

beroende på om de förstår vad vuxna säger och beroende på hur bra små barn är på att 

formulera sig.  

 

Lena berättar att när hon var liten så hade hon nog inte velat att någon gjort något eftersom 

det var så pinsamt, rädsla för vad det skulle leda till och skydda sin mamma. Men idag så 

önskar hon att någon att hade gjort något. Det var den stora skammen. Hon säger även att det 

hade betytt väldigt mycket för henne om någon hade sett, men att det säkert skulle vara 

jobbigt också.  

 

Det mamma gör skäms man över, man tar på sig det.(Lena)  

 

Nu som äldre kan hon se att hon inte hade behövt skämmas för det som hennes mamma 

gjorde. Hennes mamma är en egen person med egna val som hon som liten inte skulle ha 

behövt ta på sig.  

 

Lena berättar att de gick på anhörighetsdag när hennes mamma var på behandling, hon tror att 

mamman var inne på stadsmissionen på något program för avvänjning där fick de mer 

kunskap om alkoholismen och om deras mamma. De fick även mer kunskap om sig själva, 

om medberoende och olika roller som barn tar på sig. Deras mamma gick även på AA möten 

och hos en psykolog. 

Tecken och signaler 

De mönster vi har sett i Lisa och Marias berättelser är att båda visade liknande signaler på att 

allt inte stod rätt till. Lisa beskriver att det syntes på henne för hon var alltid arg och bråkig 

och lärarna ansåg att hon inte tog ansvar för något. Maria berättar att hon blev bråkig och 

utagerande och att hon var den som protesterade i familjen. Både Maria och Lisa menar att de 

kan se om något är fel hos en person. Lisa beskriver det på följande sätt: 

 

Jag tycker iallafall att för mig jag kan känna när jag träffar människor ganska 

fort om det är någonting som är fel och oftast har jag rätt i det som jag tror det är 

också en egentligen när man kommit ut det här medberoendet är det en väldigt 

bra grej att kunna ha den här medkänslan och förståelse inte bara döma för det 

kan många göra om man inte förstår. (Lisa) 

 

Även Maria menar att hon kan se på ett barn om det är troligt att föräldern missbrukar och 

hon kan även se på föräldern om den missbrukar eftersom hon känner igen tecknen från sig 

själv både som barn och vuxen.  
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Peter var aldrig bråkig i skolan däremot var han okoncentrerad och skolkade mycket. Under 

rasterna och lektionerna gjorde han och några skolkompisar ofta hyss. Peter berättar att han 

alltid har velat vara andra till lags för att alla skulle tycka om honom. Han berättar: 

 

Som liten ända fram till ca 25 års ålder har jag alltid lidit utav dåligt 

självförtroende och självkänsla. Känt att jag aldrig räckt till och att jag alltid 

ville vara andra till lags, att alla verkligen skulle tycka om mig. Jag kände ofta 

att jag var mycket sämre och fulare än andra personer.(Peter) 

 

För att upptäcka dessa barn anser Maria att omgivningen ska titta efter de extrema 

motsatserna i personligheten exempelvis, överdrivet ansvarstagande, utagerande och sluta 

barn. Maria menar att det är viktigt att uppmärksamma dessa tecken. 

 

Lena berättar att hon var väldigt noga med att inte bjuda hem kompisar, hon var tvungen att 

kontrollera att allt var bra hemma. Ingen av hennes kompisar visste hur hon hade det hemma. 

Lena var väldigt arg hemma på sin mamma. Hon beskriver sig själv som ”överpositiv”, att 

hon var väldigt positiv och glad i skolan, allt för att dölja hur det egentligen var, hon försökte 

hålla fasaden uppe. Hemma berättar hon att där var hon ”rebellen”, hon ville inte vara hemma. 

Hon ville flytta hemifrån, fly från det men det gick inte förrän gymnasiet. Lenas bror tyckte 

att om de städade så skulle deras mamma tycka att det var lättare och då inte dricka 

 

En kompis som växt upp med dem hade aldrig märkt något men kompisens mamma hade 

märkt när hon hämtade att det luktade sprit. Hon och hennes bror märkte direkt om mamman 

druckit en lättöl, hon kunde höra i telefonen om hon druckit. Lena menar att de blev mer 

känsliga för tecken som visas om någon druckit alkohol. Marias pappa var väldigt aggressiv 

och maktmissbrukande. De som träffade Marias pappa blev rädda och drog sig undan. Vidare 

tror Maria att många var rädda för honom och vågade därför inte säga något. 

Peters mamma var väldigt aggressiv och fick ofta ”rus” och började skrika. Peters mamma 

tyckte alltid att han gjorde fel. Peter berättar. 

 

Städade jag inte rummet i tid fick jag utskällning och städade jag fick jag skäll 

för att det var fel gjort.(Peter) 

 

Vidare berättar Peter att det var ”fruktansvärt” både fysiskt och psykiskt för honom. Han fick 

sömnproblem och han hade dåligt självförtroende och han skolkade mycket i skolan. Han 

kände sig värdelös. Även Peters styvpappa var aggressiv och slog ofta Peters mamma. 

 

Ansvar och ansvarstagande   

I både Lisa och Marias berättelser ser vi tydliga mönster på att de tog ett stort ansvar för 

familjen eller för andra personer i deras närhet. Lisa berättar att hon tog ett stort ansvar 

hemma för både sin pappa och sina syskon. Vidare menar hon att hon alltid var rädd för att 

svika någon av dem. Hon beskriver det på följande sätt:  

 

Jag var väldigt rädd för att jag skulle svika någon, mina syskon speciellt eller att 

min pappa skulle dö eftersom han alltid var full så ibland var jag jättearg fast 

egentligen var jag ledsen och jag skämdes för att han gick ut bland folk och var 

sådär full det var bara jättepinsamt och han var inte alltid så närvarande.(Lisa) 
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När hennes föräldrar skilde sig kände hon ett ständigt ansvar att se till att hennes pappa levde. 

Hon gick dit och tittade in genom fönstret för att se om han var hemma ibland gick hon när 

han låg ”avdäckad” på soffan för att se efter om han andades. Maria berättar att hon alltid tog 

hand om andra. 

 

Jag fick växa upp väldigt fort, jag var inte barn. Vi kunde inte leka och jag hade 

ett väldigt kontrollbehov. Jag var ”lillgammal”. I skolan sa de att jag var 

klassens mamma. Det är inte normalt, varför ska en sju-åttaåring ta hand om 

andra. Det gjorde jag ofta även om jag kunde vara den som störde och bråkade 

så om det var någon som hade gjort illa sig eller att det hände något så var jag 

där och skulle ta hand om dem. Jag och min syster fick ta hand om oss själva för 

det var ingen som gjorde det. Jag var mycket äldre utåt sett än vad jag var 

egentligen. Jag ville växa upp och bli vuxen för då skulle allt bli bättre.(Maria) 

 

Maria berättar att när hon hör och ser sådant idag så tänker hon på att det är något som inte 

stämmer för barn ska inte behöva bli vuxna på en gång. Hon säger att det inte är något positivt 

för henne att vara ”lillgammal” och vuxen. Barn ska leka. 

 

Peters berättelse visar att han alltid tog ett stort ansvar i hemmet. När han vaknade på 

morgonen fick han börja städa efter nattens fylla. Han beskriver det på följande sätt: 

 

Det var så hemskt att ligga vaken och grina sig själv till sömn framåt sex på 

morgonen, för att sedan vakna framåt tolv på dagen och börja med att städa upp 

spyor, tomflaskor och trasiga husgeråd. Det gällde att röja upp ganska fort och 

bra, för när som helst kunde det ju komma en kompis som ville leka.(Peter) 

 

Peter menar att måndagen var den bästa dagen på hela veckan, för då var det långt till helgen, 

men ju närmare helgen kom desto sämre mådde han. Han visste att hans mamma och hans 

styvfar skulle dricka och att det skulle bli bråk, han visste även att han skulle få ligga sömnlös 

tills de hade supit av sig och då kunde han somna.  

 

Lena berättar att hennes mamma köpte pizza ibland och att det inte var något bra tecken, då 

visste hon att mamman skulle dricka. Vad hon kommer ihåg så klarade mamman av att ta 

hand om dem, hon kommer mest ihåg från högstadiet och gymnasiet. Hon och brorsan tog 

hand om varandra. Lena säger att hon och hennes bror fick ta mer ansvar än vad som var 

normalt. 

Konsekvenser av missbruk 

Utöver missbruket kan barn få vara med om andra traumatiska upplevelser. Det som 

framkommer från berättelserna är att två av våra respondenter har varit med om när deras 

mammor försökt tagit deras liv. 

 

Lena och Peter ger noggranna beskrivningar om hur detta gått till. Vi förstår att detta har haft 

stor betydelse för dem under deras uppväxt. Både Lena och Peter hittade sina föräldrar 

medvetslösa efter att de försökt ta sitt liv två gånger med alkohol och tabletter. Första gången 

Lenas mamma försökte ta sitt liv gick Lena på högstadiet. 

 
Då kom jag hem och hittade ett självmordsbrev där det stod att mamma älskade oss så mycket 

men att hon inte ville leva längre.(Lena) 
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Andra gången Lenas mamma försökte ta sitt liv gick Lena på gymnasiet då hade hon 4 

promille i blodet. Första gången Peters mamma försökte ta sitt liv gick Peter i första klass. 
 

Jag minns att jag och min syster förtvivlat försökte ”ruska” liv i mamma.(Peter) 

 

Andra gången Peters mamma försökte ta sitt liv var Peter 28 år. 

 

  

Spår av uppväxten 

Lena berättar att hennes uppväxt har präglat den hon är idag på gott och ont. Hon beundrar sin 

mamma som tagit sig igenom det, för det var säkert otroligt svårt. Hon har svårt att lita på 

människor, svårt att släppa människor inpå sig. Första pojkvännen som hon hade, var hon 

tillsammans med i 5 år. Hon kunde inte förstå att någon kunde tycka om henne. Hennes 

mamma sa att hon älskade henne men sen svek hon henne. 

 

Hon är medveten om att hon har en ökad risk för att utveckla alkoholism. Hon har sagt till 

sina vänner att om de märker något ska de ringa hennes bror. Hon är medveten om riskerna 

men undanhåller sig inte från det för det. När hon får barn så tycker hon att hon ska kunna ta 

ett glas vin på en fredag. 

 

Maria berättar att hennes uppväxt definitivt satt sina spår. Hon säger att eftersom hon växte 

upp i en dysfunktionell familj så har hon aldrig fått lära sig hur det är att leva i en funktionell 

familj så det har inte varit och är inte lätt att vara förälder alla gånger. Hon känner sig själv 

som ett barn som håller på att växa upp, så i många situationer är hon väldigt osäker på hur 

hon ska göra men att hon inte är rädd för att fråga när hon inte vet hur hon ska göra. Hon 

berättar om sin äldsta dotter som är 3 år och att det är mycket trots hos henne nu, hon kan få 

raseriutbrott och när Maria och hennes man som också är uppväxt under samma 

omständigheter undrar hur de ska göra brukar de kontakta en barnpsykolog. När hon växte 

upp så fanns det ingen kärlek, hennes föräldrar har aldrig sagt att hon älskar henne. De 

kramades aldrig, det var helt onaturligt med närhet. Det gjorde att hon blev avståndstagande 

och hon tyckte att det var äckligt med människor som kramades och med närhet eftersom det 

var så främmande för henne. När hon såg en pappa krama sitt barn tyckte hon att det var 

konstigt, det gick inte ihop för henne. Men nu tänker hon väldigt mycket på det när det gäller 

hennes egna barn, att bekräfta dem, ge dem kärlek, mycket fysisk närhet och att hon talar om 

för dem att hon älskar dem och att de är viktiga. 

 

Christian är väldigt bestämd över en sak och det är när han berättar att hans barn aldrig ska 

behöva leva med en alkoholiserad pappa.  

 

Peter berättar att hans problem har präglat den han är idag. Han lider fortfarande av 

sömnproblem och av dåligt självförtroende. Han berättar att det tog många år att bygga upp 

självförtroendet. Han lider även av koncentrationssvårigheter, det var främst när han gick i 

skolan. Han har även svårt att lita på personer som finns i hans närhet. Men han tycker det har 

blivit bättre. Vidare berättar han att det var jobbigt att hamna i konflikter men det tycker han 

också har blivit bättre. När han var yngre gick han undan om det uppstod en konflikt. Han 

berättar även att han ofta skämmer bort sig själv genom att köpa olika saker. Eftersom han 

inte hade möjlighet att göra det när han var barn. 
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Hur de lever idag 

Idag är Maria nykter alkoholist sedan 6 år tillbaka, hon lever tillsammans med sina två döttrar 

och sin man. Hon har idag ett bra och lyckligt liv, ett sådant liv som hon aldrig trodde hon 

skulle ha och hon vårdar det varje dag. Marias mamma är idag nykter men inte hennes pappa. 

De är idag skilda men umgås nästan dagligen. Hon berättar att hennes mamma ser sin del i det 

hela. Hon är med i anonyma alkoholister och kan erkänna att hon är alkoholist. Maria säger 

att hennes mamma har bekräftat henne som vuxen att det som hände och att det hon upplevde 

var sant. Hon tycker att hon fått bekräftelse och upprättelse av henne.  

 

Peter bor i en bostadsrätt med sin sambo och två katter, han har fast arbete sedan 1991 då han 

gick ut gymnasiet och han anser att han har en god ekonomi.  

 

Christian arbetar idag på en firma, han har två barn och bor i en bostadsrätt. Han har kontakt 

med båda sina föräldrar men med sin mamma har han en väldigt bra och nära kontakt med. 

 

Lisa har varit fri från sitt missbruk i 2 år. Hon har flyttat till en annan ort som ligger i närheten 

där hon bodde tidigare. Hon har pojkvän, en egen lägenhet och ett arbete. Idag mår hon bra 

och hon har ett lyckligt liv. 

 

Lena berättar att hon precis har slutat studera. Hon har studerat på universitetet i 6 år men hon 

har tagit pauser och rest mellan studierna. För tillfället är hon arbetssökande. Hon skulle 

verkligen vilja engagera sig i barn med liknande behov som hon själv haft. 

Lena berättar att hennes mamma vill gottgöra och bygga en relation med henne. Sakta men 

säkert blir deras relation bättre. Lenas mamma har idag varit nykter i 5 år och säger att hon 

inte har något sug efter alkohol. Hon har även en förståelse för hur hon påverkat dem.  

Presentation av förskollärarna och deras erfarenheter 

Anna berättar att hon har arbetat som förskollärare i 20 år. Hon arbetar på en avdelning med 

barn i åldrarna 3-5 år. Det är fyra avdelningar på förskolan som Anna arbetar, två för barn i 

åldrarna 1-3 och två för barn i åldrarna 3-5 år. Under sin tid som förskollärare har hon haft två 

fall där i det ena så missbrukade mamman och styvpappan både alkohol och droger och i det 

andra levde barnet med mamman men båda föräldrarna missbrukade alkohol. Anna berättar 

att förskollärarna på förskolan gav barnen trygghet, gränser och uppmärksammade dem 

genom att ta sig tid att tala och lyssna på dem. Hon säger att i fallet där föräldrarna både 

använde alkohol och droger fick förskollärarna arbeta mycket med vardagliga situationer och 

uppförande eftersom barnet till stor del fick klara sig själv hemma. De fick träna på att sitta 

vid bordet, äta med bestick, äta tillsammans och att tvätta händerna. 

  
Vi frågade alltid om barnet hade ätit när de kom även om vi på förskolan redan hade ätit frukost 

eftersom vi visste att det kunde vara dåligt med mat hemma.(Anna) 

 

Pojken visste inte hur han skulle vara socialt med andra, han hade inget samspel. I det fallet 

där mamman missbrukade alkohol så var barnet mer inåtvänt men det gick upp och ner 

antagligen beroende på hur de hade det hemma. Det var viktigt att det var stabilt och tryggt i 

förskolan.  

Gunilla berättar att hon har arbetat som förskollärare i 30 år med små avbrott där hon provat 

att arbeta med annat. Hon arbetar idag på en avdelning för barn i åldrarna 3-5 år.  På hennes 

förskola finns det fyra avdelningar. Två stycken för barn i åldrarna 1-3 år och två för barn i 

åldrarna 3-5 år. 



 

25 
 

Hon berättade om ett fall som de hade runt 2002 när hon arbetade på fritidshem där 

föräldrarna till ett barn missbrukade narkotika. Hon säger att hon försökte vara ett stöd för 

detta barn.  

 

Man fick rädda henne från konflikter, hon klarade inte riktigt av den relationen eftersom hon 

mådde dåligt och det kunde inte de andra barnen förstå.(Gunilla) 

 

Flickan som Gunilla hade på fritidshemmet var okoncentrerad och hade svårt med kompisar. 

Hon var oftast lynnig i sitt sätt att vara och såg väldigt ledsen ut. Det syntes på henne att hon 

inte mådde bra. Gunilla säger också att hon försökte vara en bra förebild för detta barn. Det 

var det hon kände att hon kunde göra och sedan låta andra med kompetens ta över för det var 

även problem som hon inte hade kompetens för med sin förskollärarutbildning. 

 

Petra berättar att hon har arbetat som förskollärare i 18 år. Hon arbetar på en avdelning med 

barn i åldrarna 1-4 år. På hennes förskola finns tre avdelningar och alla avdelningar har barn i 

åldrarna 1-4 år. Petra säger att hon har haft många erfarenheter från liknande situationer då 

hon arbetade på en annan förskola som ligger i ett större samhälle än vad den hon nu arbetar 

på gör. På den förskolan var det mer vanligt med föräldrar som missbrukade både alkohol och 

droger. Där hon arbetar nu har hon inte haft någon direkt erfarenhet av missbruk.  

Tecken och signaler 

De likheter vi har sett i våra intervjuer med förskollärare är att barn som lever i en svår miljö 

behöver trygghet och fasta rutiner och vara uppmärksam på olika signaler som barnet visar. 

Anna tror att dessa barn behöver en trygg plats där allt är som vanligt, en stabil del av livet. 

 
Trygghet, att man vet vad man kan förvänta sig, man vet hur det är på förskolan. Det är en 

frizon, problemen som man har hemma finns inte där. Man får närhet, trygghet och bekräftelse. 

Man kan äta sig mätt och man får det som man saknar hemma.(Anna) 

 

Vidare anser hon att förskolan är barnens trygga plats och när de kommer dit glömmer de bort 

det som händer hemma för en stund. Gunilla tror att barnen framförallt vill ha en relation med 

en vuxen. Hon menar att de behöver vara mer än en pedagog och att hon önskar att 

kommunerna hade bättre ekonomi så att pedagogen skulle kunna få ägna mycket tid åt de här 

barnen. För det behövs, menar hon. 

 

Både Gunilla och Petra tar upp olika signaler som kan visa sig hos barn som växer upp 

undersvåra förhållanden. Petra menar att hon blir upprörd när hon vet att barnen far illa och 

att de får ta ett stort ansvar hemma som ett barn inte ska behöva göra. Vidare anser hon att det 

är viktigt att uppmärksamma olika signaler hos barnet. Hon berättar om en verklig händelse 

som hon var med om när hon arbetade i den andra förskolan.  

 
Det skulle komma ett troll till förskolan som var stor och klumpig, han tog stora kliv som 

dunkade i golvet. När trollet kom var det en pojke som reagerade extra starkt och blev rädd och 

började grina. Vi la märke till hur barnet reagerade och i efterhand fick de veta att anledningen 

till detta var att pojken trodde att trollet var full. Vi visste inte hur det låg till då utan det kom 

fram senare. (Petra) 

 

Hon tycker att om du har ett barn där du vet att föräldrarna missbrukar är det viktigt att ge 

detta barn stöd och att vi pedagoger visar att vi bryr oss om dem.  

Gunilla anser att man ska uppmärksamma de barn som inte syns och som sluter sig. Det är 

svårare att se de barn som sluter sig än de som är utagerande. Vidare anser hon att pedagoger 

och vuxna alltid ska tänka på orsak och verkan, varför ett barn gör si eller så.  
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Det beror inte på att barnet är elakt utan det har sin orsak och därför kan det bli det ett sådant 

beteende. Om beteendet är märkligt är det något som är fel, menar hon. 

 

Anmälan och utbildning 

De förskollärare vi har intervjuat menar att de ska anmäla vid minsta misstanke om att barnet 

far illa.  Om anmälan säger Anna: 
 

Det är inget man behöver fundera över, det gör man bara. Det är en självklarhet.(Anna) 

 

Vidare säger Anna att det är viktigt att fortsätta anmäla även om du inte får något gensvar för 

att visa att läget inte är acceptabelt och att pedagogerna vill att något händer. Hon berättar att 

de anmäler samma föräldrar flera gånger, om föräldrarna kom påverkade till förskolan ringde 

de socialtjänsten. Petra menar att om det finns en misstanke om att ett barn far illa, tar de först 

tar upp det med chefen och personalen därefter gör de en anmälan  

Vidare kan vi se att en av våra förskollärare inte har fått någon utbildning om missbruk och 

hur de upptäcker barn som lever i det. De andra två har fått utbildning men det var flera år 

sedan. Petras arbetskamrat berättar att hon ska gå en utbildning som heter Riskbruk och 

Missbruk, den utbildningen får hon eftersom hon är skyddsombud.  

Vetskapen om problemet 

Genom Anna och Petras berättelser har det visat sig att de båda har blivit kontaktade av 

socialkontoret i något av fallen. Petra berättar att de oftast i andra situationer fick veta genom 

den andra föräldern om de låg i skilsmässa och ibland berättade även föräldern själv när de 

skulle åka på behandling.  

 

I det fall Gunilla refererar till märktes det att föräldrarna använde droger när de hade samtal 

på skolan, då var även fritidshemmets personal med. Föräldrarna talade konstigt, det märktes 

på deras sätt att röra sig och i deras ögon. Hon berättar om en känslosam stund när flickan 

som Gunilla hade på fritidshemmet berättar: 

 
Det som var otroligt hemskt var när flickan skulle gå hem men inte ville. Då frågade jag varför 

hon inte vill, då sa hon att mamman hade bajsat på sig, mamman bara ligger på golvet och att 

hon inte ville gå hem.(Gunilla) 

 

Då ringde hon till socialkontoret och rektorn på skolan. Det visade sig att familjen redan hade 

kontakt med dem och att de var inskriven i socialtjänstlagen men de hade inte berättat något 

för personalen på skolan och fritidshemmet. Hon berättar även att det har hänt vid flera 

tillfällen där de haft ett barn som varit inskriven i socialtjänstlagen där socialen har vetat 

mycket om barnet och dess familj men att de inte har fått veta något för att de har en annan 

sekretess.  

 

Gunilla berättar om hur dåligt hon mådde när hon hade barn som levde med missbrukande 

föräldrar. 

 
När man märkte hur dåligt barnen mådde så hade man miljoner tankar i huvudet. Jag greps av 

det hela. Jag grät mycket.(Gunilla) 

 

Hon låg och funderade på kvällen och kunde inte sova. 
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Eftersom socialkontoret kontaktade Anna och hennes kolleger angående fallet där både 

alkohol och droger var inblandade kunde de förbereda sig på hur det skulle stöta och 

tillgodose detta barns behov på bästa sätt. I fallet där bara alkohol var inblandad förstod de 

själva det genom att tala med barnet, de såg även med egna ögon hur det låg till. Föräldrarna 

kunde sitta på en parkbänk och dricka när deras barn var med dem. Barnen i båda fallen 

berättade för personalen om det som hänt under helgen och då förstod de hur barnet hade det 

hemma. Såsom Anna minns det berättade barnet som levde i missbruk med både alkohol och 

droger för förskollärarna:  

 
– Mamma vaknade inte, jag ruskade på henne men hon vaknade inte.  

– Vad gjorde du då? 

– Klättrade upp på bänken och där fanns en brödbit. Sedan gick jag ut och lekte 

 

Anna berättar att de inte hade några regler hemma. Anna säger att under de 20 år som hon 

arbetat så har hon bara haft dessa två barn som hon vet levt i missbruk. Hon tycker att det 

känns fruktansvärt om hon missat något barn under andra år hon arbetat eftersom hon inte 

kunnat hjälpa dem. Anna berättar att hon känner sig otroligt maktlös när de har barn som lever 

under dessa omständigheter.  

 
Det är svårt att vinka hejdå när de vinglar nerför backen från förskolan. Man tar med mig arbetet 

hem och man skulle vilja stoppa ner barnen i fickan och ta med dem hem. (Anna) 

 

Anna tycker att det känns otroligt hårt och jobbigt i dessa situationer. 

Hur det gick för barnen 

Anna berättar att hennes kollega träffade mamman som tidigare missbrukat alkohol i affären. 

Anna fick en kram och mamman berättade att hon var nykter och att allt var bättre. Mamman 

förstod varför de anmälde och tyckte det var bra att de fanns där som en trygghet för hennes 

barn. Barnet som levde med föräldrar som missbrukade både alkohol och droger blev placerad 

i fosterhem så småningom men sedan vet Anna inte vad som hänt. 

 

Gunilla berättar att barnet som hon hade på fritidshemmet inte fick bo kvar hos föräldrarna, 

hon blev placerad på ett fosterhem. Gunilla säger att det värsta var när hon tittade i en tidning 

och det var en helsida om familjen där det stod om mamman och att hon hade börjat 

missbruka heroin väldigt tidigt. Mamman gav sin äldsta son sin första spruta, jungfrusilen för 

då visste hon att den var ren. Alla barnen blev omhändertagna. Gunilla säger att det fanns en 

mormor till barnen som kände till problematiken som hon även tror var räddningen för 

flickan. Gunilla tror att mormor hjälpte till att få barnen omhändertagna. 

 

Sammanfattning av resultat 
 

Från de berättelser vi har fått tagit del av har vi förstått att barn som far illa behöver ha vuxna 

runtomkring dem som ger dem uppmärksamhet, bekräftelse och trygghet. Det är viktigt att vi 

ser, lyssnar och vågar fråga barnen då kan vi se om de lever i funktionell eller dysfunktionell 

miljö. Det är även viktigt att vi vuxna är lyhörda för de flesta barn som far illa på något sätt 

sänder ut signaler som visar att allt inte är som det ska. En del vuxna benämner ofta att barn 

som tar mycket ansvar hemma är något positivt. Vi vuxna måste komma ihåg att barn ska få 

vara barn och att de ska få leka, vilket barn som lever med missbrukande föräldrar oftast inte 

får eftersom de får ta de vuxnas ansvar. Överdrivet ansvarstagande kan vara ett tecken på att 
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allt inte är som det ska hemma liksom utagerande och slutna barn. Barn som lever med 

föräldrar som missbrukar kan få vara med om traumatiska upplevelser som kan sätta spår i 

deras uppväxt. För att se de olika tecknen och signalerna är det viktigt att få kontinuerlig 

utbildning. Både pedagoger och vuxna borde anmäla vid minsta lilla misstanke på att allt inte 

står rätt till. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än att inte anmäla alls.  
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Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur det är att vara barn i familj och förskola 

när föräldrar lever i missbruk och vad de vill att vuxna ska göra för att hjälpa dem. Vi ville 

även undersöka vad förskollärare anser att dessa barn behöver och vad de gör för dem. Vi har 

diskuterat vilka svar som överensstämmer och vilka som skiljer sig mellan de 

intervjupersoner som levt med missbrukande föräldrar. Vi har även undersökt vilka mönster 

som överensstämmer och skiljer sig i förskollärarnas svar. Därefter har vi valt ut vilka 

mönster vi vill lyfta fram utifrån vårt syfte. Vi har både en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Resultatdiskussionen har vi delat in i olika underrubriker utifrån vad vi har 

kommit fram till i resultatet. 

Metoddiskussion 

Vi anser att vår metod var användbar för att få svar på våra frågeställningar. Eftersom det 

ämne vi valt är ganska känsligt och då riskerar att vara känslosamt så var den ostrukturerade 

intervjuformen vi använde oss av bra för att föra ett sådant normalt samtal med de personer 

som levt med missbrukande föräldrar. Intervjupersonerna berättade självmant om sina liv så 

våra frågor var överflödiga när det gällde de flesta av våra respondenter därför blev det ett 

innehållsrikt material. I efterhand har vi tänkt på att vi skulle ha skickat ut frågorna till våra 

intervjupersoner i förväg för att vi då i vissa fall skulle ha fått fylligare svar. I de fall vi fått 

tillåtelse att spela in intervjun har varit till vår fördel eftersom vi då har kunnat ägna all vår 

uppmärksamhet åt våra respondenter. I de fall de inte ville bli inspelade har vi givetvis 

tillgodosett deras önskemål eftersom det viktigaste är att de känner sig bekväma. Vi har läst 

varandras intervjuer för att undvika misstolkningar och det som varit viktigt för situationen. 

Både våra inspelningar och våra anteckningar har varit av värde att kunna gå tillbaka till. 

Utskriftsarbetet och bearbetningen av våra intervjuer har varit omfattande men väldigt 

intressant.    

 

Vi är medvetna om att urvalet av våra intervjupersoner inte har varit slumpmässigt och att det 

kan påverka studiens trovärdighet. 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur det är att vara barn i familj och förskola när 

föräldrar lever i missbruk och vad de vill att vuxna i omgivningen ska göra för att hjälpa dem. 

Vi ville även undersöka vad förskollärare anser att dessa barn behöver och vad de gör för 

dem. Vi har valt att dela in vår diskussion i olika underrubriker som delvis överstämmer med 

de tidigare rubriksättningarna i resultat delen. 

Bakgrund 

Den tidigare forskningen visar att 2-4 barn i varje klass har en mamma eller en pappa med 

missbruksproblem (Ekelund & Dahlöf, 2005). Tre av dem vi intervjuat som levt med 

missbrukande föräldrar uppfattar det som att ingen visste om hur det låg till i hemmet. Den 

fjärde gick hos dagmamma och där visste de om problemet eftersom dagmammans man också 

var alkoholist och umgicks med barnets föräldrar. Trots att dagmamman var medveten om 

problemet var det ingen som gjorde något. Vi tror att det måste vara många barn som lever 

med missbrukande föräldrar utan att någon utanför den närmaste familjkretsen vet om det.  En 

av anledningarna till att pedagogerna inte tycktes veta om något är att människor har 

bestämda uppfattningar om hur missbrukande föräldrar ska vara. Det finns missbruk som 

aldrig syns utåt. Alkoholism utvecklas ofta till att bli familjens mörka hemlighet. En hel del 
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energi går åt för att dölja verkligheten och det beror på att anhöriga ofta känner skam och 

skuld inför situationen. Ett barn som lever i en alkoholistfamilj har en tendens att dra till sig 

personer som känner till och har levt under liknande förhållanden. I denna miljö kan det även 

finnas konflikter, social isolering och familjevåld och familjemedlemmarna har ett starkt 

behov av att försöka få kontroll över livssituationen (Christensen 1993). 

Anmälan och utbildning 

I våra intervjuer har Anna berättat att hon har haft två fall under 20 år. Gunilla berättar om ett 

fall som hon har haft under sina 30 år och Petra har inte haft något fall på den förskola hon 

arbetar nu men hon har tidigare erfarenheter från en annan förskola. Med tanke på att 

förskollärarna i våra intervjuer har haft få fall under den långa yrkesverksamma tiden kan de 

hända att de inte upptäckt något barn.  Forskningen visar att endast ett av hundra barn får 

hjälp (Ekelund & Dahlöf, 2005) och därför kan Anna ha rätt i det hon säger, att hon inte 

upptäckt något barn under de år hon arbetat som förskollärare.  

 

I svaren från intervjupersoner menar förskollärarna att det är viktigt att göra en anmälan vid 

minsta misstanke om att något inte står rätt till. Bengtsson och Gavelin (2004) menar att 

många som arbetar med barn är rädda för att få veta för mycket om barnens situation och är 

rädda att hamna i svårt läge då de måste göra en anmälan. En av förskollärarna anser att det är 

viktigt att anmäla och att fortsätta anmäla även om de inte får något gensvar. Vilket visar på 

att de bryr sig och inte accepterar den situation som barnet lever i. 

 

De förskollärare vi intervjuat har inte fått någon utbildning inom området missbruk och de 

som har fått det säger att det var några år sedan de fick utbildningen. Med tanke på att 

Bengtsson och Gavelin (2004), säger att personal som har mest kunskap och erfarenhet av 

missbruk upptäcker fler barn som lever i en familj med detta problem. Vi anser att kommuner 

borde satsa på att ge pedagogerna mer och kontinuerlig utbildning så att de kan få mer 

kunskap inom området och på så sätt skulle fler barn bli upptäckta och få den hjälp om de 

behöver det. Två av de personer vi intervjuat menar att de kan se om något inte står rätt till 

hos en person. Lisa tror att anledningen till att hon kan se att allt inte står rätt till beror på att 

hon har kommit ur sitt eget beroende och medberoendet till sin pappa och att hon har 

medkänsla och förståelse för de personer som missbrukar. 

Tecken och signaler 

Forskning visar också att barn som lever i familjer med missbruk tar på sig olika roller för att 

klara av situationen de lever i. Bengtsson och Gavelin (2004) belyser att det är viktigt som 

pedagoger att se dessa roller och ta dem som varningstecken och försöka hitta orsaken till 

dem. I denna studie har resultatet visat att de som levt i missbruk och även förskollärarna 

uppmärksammar liknande signaler. Två av pedagogerna anser att det är viktigt att 

uppmärksamma olika signaler som barnet visar exempelvis utagerande, slutna och tysta barn. 

Även en av de vuxna anser att det är viktigt att uppmärksamma dessa. Det är även viktigt att 

signalerna tolkas och förstås på rätt sätt. 

 

Vidare kan vi se i vårt resultat att både Lisa och Maria visade tecken på ett utagerande 

beteende som barn och båda tog ett stort ansvar för både sin familj och andra personer i deras 

närhet. Vi kan även se att barnen som förskollärarna berättar om tog ett stort ansvar i 

vardagen. Förskollärarna Gunilla och Anna berättar på vilket sätt de kunde stötta dessa barn 

på förskolan och fritidshemmet. Gunilla beskriver att hon fick rädda barnet från konflikter på 

grund av att barnet inte klarade av relationer eftersom att hon mådde dåligt och de andra 

barnen förstod inte det. Hon säger att hon metvetet gav henne stöd och att hon försökte vara 
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en bra förebild och vuxen. Anna berättar att de fick arbeta med vardagliga situationer 

eftersom barnet troligen fick klara sig själv hemma. De fick även arbeta mycket med 

uppförandet. Det andra barnet som Anna och hennes kollegor hade var mer inåtvänt men det 

gick lite upp och ner som antagligen berodde på hur det var hemma. Anna säger att det är 

viktigt att det är stabilt och tryggt på förskolan. I både Lisas och Marias berättelser kan vi se 

tydliga tecken på att de utvecklade ett eget missbruk i tidig ålder. Arnell och Ekbom (2002) 

menar att barn som lever i alkoholmissbruk ofta löper stor risk att själva bli missbrukare när 

de blir vuxna.  

 

Barn till missbrukare talar om den personlighetsförändring som sker när deras föräldrar 

dricker och de tycker att det är skrämmande. Maria berättar att hennes mamma ofta blev 

ledsen och att hennes pappa blev argare när dem drack. Det gjorde att hon kopplade ihop 

beroende med om en person blev ledsen eller arg samtidigt tillsammans med alkohol. Maria 

drack för att ha roligt och för att bli glad och såg därför inte sitt beroende. I dagens läge kan 

hon se tillbaka att hon många gånger blev aggressiv och grät ibland när hon drack men hon 

såg inte det när hon var yngre. Vi tycker att hon förnekade hur hon uppträdde av alkoholen 

och att hennes beteende liknade hennes föräldrars beteende. 

 

Både Peter, Maria och Lena tycker det är konstigt att ingen reagerade när det fanns så många 

tecken som visade att allt inte stod rätt till hemma. Maria tror att det beror på mycket 

okunskap och rädsla hos människor. Lena tror att människor är rädda för att stöta sig med 

varandra. De kanske är rädda för att ha fel men hon anser att det är viktigare att göra 

någonting även om det kanske visar sig vara fel, men hellre det än att inte göra någonting alls. 

Om det visar sig vara rätt så har sett till att barnet kan få en bättre tillvaro. 

Stöd och hjälp 

En av våra frågeställningar var att undersöka på hur barn som lever med missbrukande 

föräldrar blir hjälpta och vad de vill att vuxna gör för dem. Genom vår studie har det visat sig 

att barn som lever med missbrukande föräldrar behöver trygghet, uppmärksamhet, bekräftelse 

och någon som ger dem kärlek och kramar. Vi anser utifrån vårt arbete, liksom tre av våra 

intervjupersoner bekräftar, att det är viktigt att tala med barnet, se barnet och visa att man 

finns där för dem.  Det är något som flera barn som lever med missbrukande föräldrar saknar 

och det överstämmer med tidigare forskning som Bengtsson och Gavelin (2004) gjort och 

även i våra intervjupersoners berättelser. Våra intervjupersoner som levt med missbrukande 

föräldrar har bekräftat att det är något som de hade velat ha och något som de vill ge till de 

barn som lever under liknande omständigheter. Det överstämmer väldigt väl med vad 

pedagogerna anser att dessa barn behöver och vad de gör för att hjälpa dem. Barnen behöver 

en stabil plats, en frizon där de känner sig trygga och får närhet bland vuxna som visar att de 

bryr sig om dem. Vi anser att det är viktigt att ta sig tid till att tala med barnet och att ställa 

frågor till dem. Då visar vi att vi bryr oss om barnet och då kan de barn som behöver hjälp få 

det. Att ställa frågor är något Maria ger förslag på i sin berättelse och även förslag på vilka 

frågor du kan ställa till barnet för att ta sig fram till problemet. 

  

Nilsson och Heaster (2005) lyfter fram en viktig sak. Om det finns en misstanke om missbruk 

i hemmet bör förskollärarna ta tag i och våga fråga barnen om det. Vår fundering är dock om 

vi kan ställa direkta frågor till barnen. I vårt resultat kan vi se att en av våra intervjupersoner 

anser att det är bättre att ställa frågor runt problemet än att ställa direkta frågor till barnet. Vi 

anser, precis som Maria antyder att det kan vara svårt för ett barn att veta vad som är ett 

normalt beteende om de har levt med missbrukande föräldrar under hela sin uppväxt. 
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Skam och våld 

Av de personer vi intervjuat har tre av dem berättat att de inte ville ta hem kompisar för att de 

skämdes. Maria är en som tar upp detta. Hon tog aldrig hem någon och höll upp en fasad för 

att andra inte skulle se hur det låg till. Lena menar att hon var väldigt noga med att inte bjuda 

hem kompisar, hon var tvungen att kontrollera att allt var bra hemma först. Ingen av hennes 

kompisar visste hur hon hade det hemma.  

 

 Peter berättar att han ”röjde” undan snabbt efter festen eftersom det kunde komma en kompis 

som ville leka. Haugland, (2003) har genom sin studie belyst att de barn som han intervjuade 

och som levde i en familj där pappan var alkoholmissbrukare var rädda för att andra skulle få 

veta att deras pappa drack. Därför ville inte barnen ha några vänner hemma när pappan hade 

sina perioder av drickande. Mammorna ville helst inte ha några på besök när deras man drack.  

 

Vi ser ett samband mellan alkohol och våld i hemmet. Både Marias pappa och Peters 

styvpappa och mamma blev aggressiva när de drack alkohol. Haugland, (2003) tar upp att 

männen i familjerna som han intervjuade kunde psykiskt misshandla mamman och några av 

barnen hade sett sin pappa slå deras mamma när han hade druckit. Några pappor var verbalt 

elaka mot barnen. Före, under och efter en alkoholperiod  förändrades atmosfären, det kunde 

bli mer bråk, irritation eller mer tystnad där alla var rädda för att säga någonting som fick 

mannen att bli arg eller börja dricka igen. Maria har berättat att pappan kunde vara fysisk mot 

dem men att de oftast inte behövde eftersom de var så rädda för honom, han var väldigt 

hotfull och skrek väldigt mycket. Hon berättar att han kunde slita dem i håret och öronen, 

ruska dem. De var tvungna att akta sig så att de inte gjorde något så att han blev arg. 

 

Vi tror att människor ofta tror att alkoholister dricker varje dag och att de glömmer bort dem 

som dricker varje helg och i perioder. Deras problem kanske inte syns utåt men de finns där 

ändå. Christensen (1993) menar att vi har bestämda föreställningar kring hur missbrukande 

föräldrar ser ut och beter sig. Både Marias föräldrar och Peters mamma och styvpappa 

arbetade i veckorna och drack på helgerna. Lenas mamma kunde dricka en till två veckor åt 

gången men hon skötte alltid sitt arbete och hon drack inte på arbetstid. Christians pappa 

drack i perioder och Lisas pappa drack hela veckan. 

 

Arnell och Ekbom (2002) menar att barn som lever med föräldrar som missbrukar alkohol 

ofta känner sig bortglömda och oönskade och att det är stor risk att dessa barn själva blir 

missbrukare när de blir vuxna. Genom våra intervjuer har vi sett att både Lisa och Maria 

utvecklade ett eget missbruk. Maria säger också att hon aldrig fick höra att hennes föräldrar 

älskade henne, det fanns ingen närhet i hennes familj, vilket kan vara en bidragande faktor till 

att hon blev missbrukare. Det var ett sätt för henne att fly. Om man som barn lever med 

alkoholiserade föräldrar och lever i det för jämnan och att aldrig får känna och höra att du är 

älskad och betydelsefull, så är det säkert väldigt lätt att själv prova på alkohol och kanske 

känner du då som Maria gjorde när hon provade att hon hade ”hittat hem”.  

 

Ett resultat av en studie som gjorts av Dalton et al. (2005) har tidigare visat att barnens lek 

tyder på att de är väldigt uppmärksamma på användandet och nöjet av alkohol. Barnen har en 

väl inarbetad förväntan över hur cigaretter och alkohol hör ihop med sociala miljöer. 

Undersökningens resultat visar att när barnen observerar föräldrarnas beteende så påverkar det 

barnen till att se på rökning och alkohol som lämpligt och normalt i sociala situationer. Denna 

uppfattning kan göra så att det blir en vana senare i livet. För de barn med föräldrar som drack 

åtminstone varje månad var det tre gånger så troligt att de ”köpte” alkohol i leken.  
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Vi anser utifrån vårt arbete att det är viktigt att ha i åtanke att barnen ser och förstår mer än 

vad vi tror, även i de yngre åldrarna då vuxna kanske inte tänker på det. Vi vuxna kanske ska 

lämna barnen utanför de sociala situationer där alkohol förekommer. Vi anser att barn aldrig 

ska behöva se sina föräldrar påverkade. Det är farligt om barnen förknippar alkohol med 

något som måste finnas och alltid är normalt i sociala sammanhang. 

 

För en del personer kan känna skam över att alkoholismen har gått i generationer. I både 

Marias, Lisas, Lenas och Peters familjer har alkoholismen gått i generationer. I Peters fall var 

hans morfar alkoholist vilket sedan gick vidare till hans mamma. I Lisas familj var hennes 

pappa alkoholist och sedan blev även hon missbrukare av både alkohol och droger.  

I Marias fall var hennes morfar alkoholist vilket gick vidare till Marias mamma och även till 

Maria. I hennes fall har alkoholismen gått vidare i tre generationer. I Lenas släkt var även 

hennes moster alkoholist. 

Ansvar 

Alla intervjupersoner menar att de fick ta ett stort ansvar hemma. Även barnen som 

pedagogerna hade i förskolan fick ta stort ansvar hemma. Ett av barnen berättade för den ena 

förskolläraren att när barnet ruskade på mamman så vaknade hon inte. Då klättrade barnet upp 

på bänken och där fanns det en brödbit och gick sedan ut och lekte. Anna berättar även att de 

anade att det nog inte hade varit någon ordning med maten hemma hos barnet under helgen. 

Troligen ägnade föräldrarna många gånger helgerna till att missbruka och sova. 

Förskolläraren Gunilla har berättat om barnet hon hade på fritidshemmet och att hon inte ville 

gå hem därför att mamman låg på golvet och hade bajsat på sig. Detta visar tydligt att barnen 

säkerligen fick ta stort ansvar hemma, mer än vad de någonsin skulle ha behövt. Det är 

obegripligt att det finns så många barn som lever på detta sätt just i detta ögonblick och de har 

inte bett om att få leva i den situationen med missbrukande föräldrar. Pedagogen Petra menar 

att hon blir upprörd när hon tänker på att barnen far illa och att de får ta ett stort ansvar 

hemma som ett barn inte ska behöva göra. Hansen (1995) menar att barn som lever i missbruk 

lägger oftast skulden på sig själva när konflikter uppstår och försöker lösa familjens problem 

genom att ta en vuxens ansvar men klarar oftast inte av att lösa problemen. 

 

Vi har utifrån våra intervjuer och vår litteraturstudie märkt att många barn som lever med 

föräldrar som missbrukar tvingas till att växa upp och får ta ett större ansvar än vad andra barn 

som lever i normala familjeförhållanden inte behöver göra. Vi anser att barn ska få leka och 

vara barn så länge det går. I Marias fall var hon äldre och mognare i jämförelse med hennes 

ålder. Hon uttrycker det som ”lillgammal” och i skolan sa de att hon var klassens mamma. 

 
Det är inte normalt varför ska en 7-8 åring ta hand om andra. Det är inget positivt för mig att 

vara ”lillgammal” och vuxen.(Maria) 

 

Maria berättar att hon och hennes syster fick växa upp mycket snabbare och de kunde inte 

leka. Barn som lever i missbruksmiljö går miste om mycket som är självklart i andras liv 

menar Bengtsson och Gavelin (2004). Vi anser utifrån vårt arbete att för barn som lever i 

missbruk blir det lätt ombytta roller mellan föräldrar och barn och det gjorde att Maria och 

hennes syster inte lekte längre på grund av omständigheterna hemma. En pappa i Arvidssons 

(2003) studie beskriver att hans barn har blivit ”lite lillgamla” och att barnen har fått ta ansvar 

för mycket som de inte ska behöva ta ansvar för som barn. Vi anser att man ofta hör 

människor säga att deras barn är så duktiga och de använder ordet ”lillgammal” i positiv 

bemärkelse. 
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Pedagogerna har en viktig roll i barnens liv. Bengtsson och Gavelin (2004) skriver om en 

lärare som berättar att hon inte vågar tala med barnen om deras situation, eftersom hon då 

skulle bli allt för engagerad och därmed försumma sina egna barn. Vi anser att det inte har 

något med ens egna barn att göra och tänker vi på det sättet skulle vi inte kunna hjälpa något 

barn. Vi anser att vuxna som arbetar med barn ska engagera sig i barnen och i deras liv. Det är 

därför vuxna och pedagoger finns för barnen båda i bra och dåliga stunder. Anna berättar att 

hon skulle vilja stoppa ner ”barnet i fickan” och ta med sig dem hem. Gunilla säger att när 

hon märkte hur barnet mådde så hade hon miljoner tankar i huvudet. Hon grät mycket och 

kunde inte sova eftersom hon funderade mycket på kvällen. Det verkar som att pedagogerna 

har känslor och bryr sig om barnen och vi tror att det är en av de saker som gör dem till bra 

pedagoger. I både Lisas och Lenas berättelser kan vi se att de hellre hjälpte andra istället för 

att hjälpa sig själva. Lena anser att du hjälper andra istället för att tänka på dig själv eftersom 

det är lättare att få fokusera på någon annan för en stund. 

Konsekvenser av missbruk 

I både Lenas och Peters intervjuer har de berättat om att deras mammor har försökt tagit livet 

av sig och att de har blivit tvungna att leta och hitta sina föräldrar. Vi anser att det är sorgligt 

att de utsätter sina barn för risken att hitta sina föräldrar döda. Att barn ska behöva hitta sina 

föräldrar medvetslösa och sedan försöka ruska liv i henne är inte acceptabelt. Det kan skapa 

hemska minnen som följer med barnen i deras uppväxt och även i vuxen ålder. De får även 

leva med rädslan att risken finns att föräldrarna försöker ta sitt liv igen. 

Slutsats 

Slutsatsen vi kan dra efter att ha gjort denna studie är att personal som arbetar med barn måste 

få regelbunden utbildning för att kunna upptäcka och se barnen som behöver stöd och hjälp. I 

vår undersökning visar det sig att det var längesen någon av pedagogerna fick någon 

utbildning inom området  

 

Det är viktigt att se och uppmärksamma olika signaler hos barnet. Detta är flera av våra 

intervjupersoner överens om. Två av våra intervjupersoner menar att det är lättare att se allt 

inte står rätt till och att uppmärksamma problem om du har levt med en alkoholist eller om du 

själv har varit alkoholist. Barn som lever med alkoholmissbrukande föräldrar får ta ett stort 

ansvar hemma och de får oftast inte bara vara barn. Vidare kan vi se att det är viktigt att 

barnet får trygghet, bekräftelse och kärlek. De intervjupersoner som levt med missbrukande 

föräldrar har saknat det och förskollärarna anser att det är viktigt att barnen får det. Om de 

inte får trygghet, bekräftelse och kärlek hemma så är det bra om de får det från förskolan. 

Barnen behöver en plats där de känner att vuxna bryr sig om dem. 

 

Vi kan även dra slutsatsen att barnen kan skämmas för hur de har det hemma. Oftast vill de 

inte ta hem kompisar eftersom de kan se hur det egentligen står till. Två av våra 

intervjupersoner berättar att de skämdes för hur de hade det hemma och ville inte ta hem 

kompisar. Flera alkoholister, (men inte alla) kan bli våldsam och aggressiv när de dricker 

alkohol. Många barn får uppleva hemska scener i hemmet som misshandel och slagsmål. 

Dock finns det inget som tyder på att detta uppstår i alla familjer där det lever en alkoholist. 

 

Vi kan även se utifrån de berättelser vi tagit del av att flera av våra intervjupersoners föräldrar 

skötte sitt arbete. De drack bara under de perioder de var ledig. Christensen (1993) menar att 

vi har bestämda föreställningar kring hur missbrukande föräldrar ser ut och beter sig. Deras 

problem kanske inte syns utåt men det finns där. 

 



 

35 
 

Arnell och Ekbom (2002) skriver att barn som lever med missbrukande föräldrar kan utveckla 

ett eget missbruk när de blir vuxna. Två av våra intervjupersoner båda tjejer utvecklade ett 

missbruk i tidig ålder. Maria säger att det inte fanns någon närhet i hennes familj och det var 

ett sätt hjälpte henne att fly. En annan slutsats vi kan dra är att alkoholismen har gått i 

generationer hon fyra av våra intervjupersoner. Två av våra intervjupersoner utvecklade ett 

eget missbruk i tidig ålder medan de andra har klarat sig. Någon menar att vetskapen finns där 

och att hon är medveten om att det kan drabba henne. 

 

Barn som lever med missbrukande föräldrar får ta ett stort ansvar hemma och det kan vi även 

se utifrån våra intervjuer med de vuxna barnen som levt med missbrukande föräldrar och även 

hos förskollärarna. Förskollärarna berättar om barn som inte ville gå hem och barn som inte 

kunde ”ruska” liv i sin mamma. De barn som lever med missbrukande föräldrar är tvungen att 

växa upp fortare än barn som lever med ”normala” föräldrar. 

 

Vi kan även dra slutsatsen att barn hellre hjälper andra än sig själv. Både Lisa och Peter 

berättar att de hellre hjälpte andra för att det är lättare att fokusera på någon annan än sig 

själv. 

 

Det finns en rad konsekvenser som kan uppstå om du lever med missbrukande föräldrar. 

Bland annat depressioner som kan få konsekvensen av att barnets mamma eller pappa 

försöker ta sitt liv. Utifrån vår studie kan vi se att två av våra intervjupersoner har haft 

föräldrar som har försökt ta sina liv. Dessa barn kan hitta sin förälder och de får leva i 

vetskapen om att det kan hända igen. 

 

Det är bra och otroligt viktigt att det finns olika verksamheter som har kunskapen och 

förståelse för både barn och vuxna som lever med och i missbruk som kan erbjuda 

behandlingar för barn som lever med missbrukande föräldrar och för föräldrar som vill bli 

friska från sitt missbruk. 

Vi hoppas och tror att barnen får upprättelse när föräldrarna genomgår en behandling och 

förhoppningsvis kommer de närmare varandra och att barnen i efterhand får bekräftelse av 

mamma och pappa även fast de nått vuxen ålder. 

Vidare forskning 

Vi har nu avslutat vårt arbete om barn som vuxit upp med missbrukande föräldrar och detta är 

bara en liten del av vad vi skulle kunna göra inom området. Vi har läst mycket intressant 

litteratur som vi använt oss av i vårt arbete men det finns mer kvar att läsa och ta del av. 

Vi anser att den som vill och är intresserad kan bygga vidare på detta exempelvis genom att 

intervjua socialarbetare och undersöka vad de gör för dessa barn och hur det kan komma sig 

att en del barn fortfarande bor kvar hos sina föräldrar som missbrukar fastän socialkontoret 

vet om att de har problem. Det skulle även gå att intervjua de personer som är ansvariga för 

olika gruppverksamheter som arbetar både med föräldrar och med barn för att få veta hur de 

arbetar. De får då chansen att dela med sig av sina erfarenheter för det skulle ge vuxna i 

samhället mer kunskap att stå på och därigenom mera mod att våga göra något. 



 

36 
 

Referenslista 

Arnell, A. & Ekbom, I. (2002). När mamma eller pappa dricker: en handbok om att arbeta i 

grupp med barn till alkoholister. 2., omarb. uppl. Stockholm: Rädda barnen 

 

Bangura Arvidsson, M. (2003). Ifrågasatta fäder: olika bilder av fäder till socialt utsatta 

barn. Diss. Lund : Universitet 

 

Bengtsson, A-B. & Gavelin, I. (2004). Familjer och missbruk: om glömda barn och glömda 

föräldrar. 3., rev. uppl. Visby: Books-on-demand. 

 

Friesen, Sten von. (red.) (1987). Bra böckers lexikon. 16, Mets-Neg. Höganäs: Bra böcker 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Christensen, R. (1993). Missbrukarnas barn: på daghem och fritidshem, i skolan och vården. 

Stockholm: Prisma. 

 

Cohen, E. (red.) (1997). Barn och alkohol. Stockholm: Sober i samarbete med IOGT-NTOs 

juniorförb. 

 

Drogutvecklingen i Sverige. 2007. 1. uppl. (2007). Stockholm: Centralförbundet för alkohol- 

och narkotikaupplysning (CAN) 

 

Ekelund, G. & Dahlöf, A. (2005). Skarpa lägen: [om barn i svåra situationer: en handbok]. 

Stockholm: Sveriges utbildningsradio (UR) 

 

Hansen, Frid A. (red.) (1995). Barn i familjer med missbruksproblem. Lund: Studentlitteratur 

 

Haugland, B.S. (2003) Parental alcohol abuse: Family functioning and child adjustment. 

Doktorsavhandling, Department of psychology. University of Bergen, Norway.  

 

Hindberg, B. (2001). När omsorgen sviktar: om barns utsatthet och samhällets ansvar. 2., 

rev. uppl. Stockholm: Rädda barnen 

 

Hägertz, K. (1992). Barnet i alkoholistfamiljen: en sammanställning över forskning, böcker 

och artiklar. Stockholm: Rädda barnen 

 

Iverus, I. (2008). Känner du någon med alkoholproblem?: handbok för anhöriga, 

medberoende och barn till alkoholister. Stockholm: Viva 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindstein, T (2001). Vändpunkten - ur barnens och ungdomarnas perspektiv. Stockholm: 

Gothia 

 

Lundh, L-G., Montgomery, H & Waern, Y. (1992) Kognitiv psykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



 

37 
 

Läroplan för förskolan: Lpfö 98. (1998). Stockholm: Utbildningsdep., Regeringskansliet 

 

Malmgren, H. (2007) Inlärning och minne i neutrala nätverk. Lund: Studentlitteratur 

 

Mekagneay, N, B M. & Mcintosh, J. (2002). Paying the price for their parents`Addiction: 

meeting the needs of the children of drug-using parents. Drugs: education, prevention and 

policy, Vol.9, No.3, 2002. 

 

Myrbäck, S. (1998). Den vingklippta familjen: berättelser om alkoholistfamiljen. Stockholm: 

Sober i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) 

 

Nationalencyklopedin (1990) 

 

Nilsson, J. & Heaster, J. (2005) Barn i familjer med missbruksproblem, med fokus på 

förskolan. B-uppsats i Pedagogik. Högskolan i Gävle 

 

Dalton, M, A., Bernhardt, A.M., Gibson, J. J., Sargent, J. D., Beach, M. 

L., Adachi-Mejia, A. M., Titus-Ernstoff, L. T. & Heatherton, T. F. (2005). 

Use of Cigarettes and Alcohol by Preschoolers While Role-playing as Adults. 

“Honey, Have Some Smokes”. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 

159: 854-859. 

 

Runquist, W. (1998). Små och vuxna barn till alkoholister: deras livssituation och vägen till 

ett nytt liv. Stockholm: Alfagruppen 

 

Alkoholpolitiska kommissionen (1994). Barn - föräldrar - alkohol: delbetänkande. 

Stockholm: Fritze 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Trulsson, K. (2003). Konturer av ett kvinnligt fält: om missbrukande kvinnors möten i 

familjeliv och behandling. Diss. Lund: Univ., 2003 

 

Åström, K, Engström, C. & Marklund, K. (red.) (1990). Nationalencyklopedin: ett 

uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens kulturråd. Bd 3, [Bit-

Car]. Höganäs: Bra böcker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Bilaga 1 

 

Vad vi vill veta om de vuxna barnen? 
 

Kan du berätta om hur det var för dig som barn i din familj? Hade du någon i din närhet som 

du kunde tala med? 

 

Kan du berätta för mig vad du hade för tankar och känslor när du var mindre? 

 

Gick du på förskola? Hur var det där? Vad lekte du? Hur var kontakten mellan ditt hem och 

förskolan? Tycker du att det var bra på förskolan?  Varför tycker du det/varför tycker du inte 

det? 

 

Kan du berätta för mig om förskollärarna, hur var de? Visste förskollärarna om hur du hade 

det hemma? Märkte du att de var på ett speciellt sätt eller gjorde de något för att hjälpa dig? 

 

Om du var förskollärare och hade ett barn i din grupp som levde i en liknande situation som 

dig vad hade du gjort för det barnet? 

 

Vad hade du velat att de på förskolan hade gjort för dig, vad hade du behövt?  

 

Kan du berätta för mig om du idag ser tillbaka på när du var liten och gick på förskolan, om 

det märktes på dig att du levde i den miljön? 

 

Vad vill vi veta från förskollärarna? 
 

Har du haft barn i din grupp som haft föräldrar som missbrukat (alkohol)? 

 

Visste ni om hur stort problemet var? 

 

Hur fick ni reda på att det fanns ett problem? 

 

Hur reagerar du, vad känner och tänker du när du vet om detta barn som lever i denna 

situation? 

 

Hade ni kontakt med föräldrarna? 

 

Arbetade ni på något speciellt sätt med detta barn? 

 

Märkte ni någon skillnad, positivt, negativt eller ingen skillnad? 

 

Får ni någon fortbildning eller liknande om barn som lever med missbrukande föräldrar? 

 

Vad gör ni något stöd när ni har barn som lever i en missbrukande miljö? 

 

Vad gör ni om ni märker att det finns ett missbruksproblem i familjen? 

 

Tror du att dessa barn vill ha något speciellt från förskolan?  

 


