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stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar och hur de uppfattade 

effekterna av gruppverksamheter. Undersökningen baserades på 

intervjuer med verksamma gruppledare för barn till missbrukare. 

Insamlat material har tolkats och jämförts med tidigare forskning på 

området. Resultatet visar att gruppledare anser att stödgrupper för barn 

till missbrukande föräldrar är viktigt och ger barnen hopp och tillit i 

livet. Gruppledaren kan uppfattas som ett verktyg till barnen för att 

hantera känslor och stress. Efter avslutat program genomförs enklare 
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Inledning 

Bakgrund 

Barn behöver växa upp under trygga förhållanden med stabila vuxna som kan tillgodose 

barnets behov, en funktion som i de flesta fall fullgörs av barnets föräldrar 

(Socialstyrelsen, 2009). Det finns i Sverige nästan två miljoner barn i åldrarna 0-17 år. 

Det beräknas att omkring 20 procent av alla barn lever under förhållanden där 

föräldrarna anses vara i ett riskbruk1 (Ljungdahl, 2008). Omkring 200 000 barn, 

motsvarande 10 procent, uppskattas komma från hem där en förälder missbrukar eller 

har missbrukat alkohol (Persson, Berlin, Lundström, Kagios, & Sjölander, 2007). 

Barnen är inte en homogen grupp. Utsattheten kan se olika ut och barnen benämns 

ibland ”utsatta barn”, ”barn med särskilda behov”, ”barn som far illa” eller ”barn i 

riskzon” (Persson, Berlin, Lundström, Kagios, & Sjölander, 2007).  

 

En kunskapsöversikt om barnavårdsutredningar visar att närmare 100 000 (fem procent) 

av alla barn årligen utreds av socialtjänsten. Av de som ”far illa” uppskattas endast 

hälften anmälas. Det är dock svårt att avgöra exakt hur många barn som lever i utsatta 

situationer. Socialtjänsten har svårt att nå riskgruppen barn till missbrukande föräldrar 

och får inte, utan vårdnadshavares samtycke, höra ett barn under 15 år, vilket gör det 

ytterligare svårt att veta omfattningen av problemen (Persson, Berlin, Lundström, 

Kagios, & Sjölander, 2007). 

 

Föräldrar som missbrukar kan enligt Socialstyrelsen (2009) brista i förmågan att se 

barnet och ge den omvårdnad som fordras. Barnet uppmärksammas inte och uppväxten 

präglas av instabilitet. Lambie & Sias (2005) menar att missbrukande föräldrar har svårt 

att möta barnens behov när det gäller utbildning, utveckling, sociala och emotionella 

aspekter. Barnen skulle därför behöva stöd och hjälp för att förebygga fysiska, 

känslomässiga och sociala problem. Alla barn får dock inte hjälp, de lever i stängda 

familjesystem där missbruket är en stor hemlighet. En hemlighet som, enligt Lambie 

och Sias (2005), omfattas av tre regler; du skall inte tala, inte känna och inte lita på 

någon. Barn som växer upp under svåra levnadsförhållanden har rätt att få hjälp och 

                                                 
1 Risk för att hamna i missbruk (Agerberg, 2004). 
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stöd och det är kommunernas socialnämnd som bär det yttersta ansvaret för att detta 

tillgodoses (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Det är Socialtjänstlagen (SoL) som styr den 

sociala barn- och ungdomsvården och avser frivilliga insatser (Persson, Berlin, 

Lundström, Kagios, & Sjölander, 2007). Stödet till barn i missbruksmiljöer ges av såväl 

kommunala som offentliga aktörer, även frivilliga organisationer agerar inom olika 

verksamheter, och insatserna finansieras till stor del av kommunala medel (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). 

 

I Sverige erbjuds numera barn till missbrukare stöd i form av gruppverksamhet 

(Rehnman & Löfholm, 2009). År 2007 deltog omkring 2700 barn till missbrukare i 

gruppverksamhet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Insatsen är tänkt att hjälpa barnet 

skapa motståndskraft (resiliens) genom att bättre hantera nuvarande och framtida 

problem (coping) (Socialstyrelsen, 2009). Vetenskapligt underlag som undersökt 

effekten av stödgrupper visar att ytterligare studier behövs (Gance-Cleveland & Mays, 

2008).  Detta skall dock inte enligt Rehnman och Löfholm (2009) tolkas som att 

insatserna inte har någon effekt, utan att få utvärderingar har genomförts på området. 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur professionella ser på gruppverksamhet 

som stöd till barn med missbrukande föräldrar och hur de uppfattar effekterna av 

gruppverksamheter. 

Metod 

Utifrån studiens syfte var en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer att föredra. 

Metoden är lämplig eftersom studien vill belysa hur professionella uppfattar 

gruppverksamhet som stöd till barn med missbrukande föräldrar. Enligt Trost (2005) 

används en kvalitativ studie när avsikten är att försöka förstå hur en individ resonerar, 

reagerar samt urskilja mönster. Det kvalitativa synsättet intresserar sig för innebörd, 

kontext och process. Innebörd avser hur individen tolkar, strukturerar och upplever sin 

verklighet. Kontext avser naturliga studier av människan och processer syftar till 

människans interaktion med andra. Det kvalitativa förhållningssättet är 
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hypotesgenererande, induktivt, och avser datainsamling i empirin för att vidare försöka 

formulera en generalisering (Backman, 1998).  

 

Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa halvstrukturerade intervjuer, en metod som 

enligt Kvale (1997) ger möjligheter att erhålla en individs förståelse för ett problem 

eller fenomen. I intervjun uttrycker människor åsikter och synpunkter om sin livsvärld 

och forskaren syftar till att förstå den intervjuades synvinkel och därigenom utveckla 

innebörden av människors erfarenheter. Anledningen till att valet föll på 

halvstrukturerade kvalitativa intervjuer är möjligheten till strukturerade, relevanta 

frågor samtidigt som möjlighet för förändringar finns när det gäller frågornas form för 

att på bästa möjliga sätt kunna följa upp berättelserna. Intervjupersonerna ger 

information och kunskap om deras professionella roll och verksamheten, samt om deras 

stödfunktion och inflytande på barn till missbrukande föräldrar. Undersökningen utgår 

ifrån en hermeneutisk ansats, ett försök att tolka och förstå tal och texter. Mening 

skapas, framträder och förstås i ett sammanhang (Kvale, 1997).  

 

Urval 

För att undersöka hur professionella ser på gruppverksamhet som stöd till barn med 

missbrukande föräldrar, var det rimligt att rikta sig till verksamma gruppledare. 

Intervjupersonerna i studien uppfyller kriterierna att alla var verksamma gruppledare för 

barn till missbrukande föräldrar, samt med yrkeserfarenhet inom stödgrupper. Sökandet 

efter intervjupersoner resulterade i kontakt med tre verksamma inom 

stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar.  

 

Intervjuns upplägg och genomförande 

Kontakt med intervjupersonerna togs via telefon, de informerades även om intervjuns 

syfte via mejl2. Vid den andra telefonkontakten bokades tid och plats för samtliga 

intervjuer. Två av intervjuerna genomfördes samtidigt i olika rum på verksamheten och 

en intervju utfördes gemensamt på verksamheten. Alla intervjuerna varade i cirka 45 

minuter och spelades in på band, vilket samtliga intervjupersoner godkände. 

Intervjuerna genomfördes på vald verksamhet efter intervjupersonernas önskemål.  
                                                 
2 Se bilaga 1, brev till intervjupersoner 
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Intervjun inleddes med etiska aspekter angående frivillig medverkan och rätten till att 

avbryta samt information om att materialet behandlas konfidentiellt. Därefter 

presenterades intervjuns syfte och upplägg3. Frågor ställdes utifrån sex teman; 

bakgrund, kontakt, skapandet av stödgruppen, gruppverksamhetens innehåll, avslut 

samt uppföljning/utvärdering. Stödfrågor var utformade under varje tema. Då 

intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär fanns även utrymme att formulera 

följdfrågor kopplade till de svar vi fick under intervjuns gång. Teman och 

underliggande frågor utarbetades med uppsatsens syfte som utgångspunkt.  

 

Vid transkribering överfördes intervjumaterialet till text, vilket därefter bearbetades och 

analyserades utifrån undersökningens syfte. För att bevara ett helhetsintryck innehåller 

utskrifterna pauser och betoningar från intervjuerna. Vid färdigställande av utskrift 

mejlades, efter önskemål, intervjuerna till medverkande intervjupersoner.  

 

Analys och tolkning 

För att förstå hur professionella ser på stödgrupper till barn med missbrukande föräldrar 

har en hermeneutisk ansats valts, vilken enligt Kvale (1997) innebär en förståelse av en 

texts mening. Intervjun förvandlas till text som vidare tolkas. Tolkningen innebär en 

växling mellan textens delar och texten som helhet. En cirkel som medför möjlighet till 

att få en djupare förståelse av en mening. Vid kvalitativa intervjuer påbörjas analysen 

med att först läsa transkriberingen med syftet att få en allmän mening. Därefter urskiljs 

teman och uttryck för att utveckla dess mening som vidare följs av att återvända till 

intervjuns helhetliga mening. Blicken återvänder sedan till textens delar för att återigen 

gå tillbaka till helheten och så vidare. Med hjälp av en hermeneutisk ingång kan en ökad 

förståelse av professionellas syn på stödgrupper till barn med missbrukande föräldrar 

åstadkommas. 

 

Enligt Kvale (1997) är syftet med kvalitativ forskningsintervju att tolka och beskriva 

förekommande teman i intervjupersonens livsvärld, varpå meningskategorisering 

tillämpats i analysmetoden. Från intervjun har olika teman eftersökts för att bilda 

                                                 
3 Se bilaga 2, intervjumanual 
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kategorier, där förekomsten av ett fenomen har avgjort dess styrka. Med hjälp av 

intervjumanualens teman har fem kategorier skapats. Kategorierna blev följande; 

bakgrund, riskfaktorer, gruppens betydelse, utvärdering/uppföljning och effekt, vilka 

presenteras som rubriker i resultat- och analysdelen.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att verifiera kunskap används begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

(Kvale, 1997). Reliabilitet är en mätning på hur tillförlitlig den genomförda studien är 

och i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas och ge samma resultat vid ett 

annat tillfälle. Vid en intervju ska samma frågor ställas på samma sätt samt under lika 

förhållanden (Trost, 2005). Ett hinder som kan minska reliabiliteten vid en kvalitativ 

undersökning är det faktum att alla individer är olika och unika och att varje tillfälle är 

eget (Kvale, 1997). 

 

Validitet handlar om hur instrumentet eller frågan mäter det som är avsett att mäta. En 

kvalitativ intervju syftar till att få veta hur den intervjuade uppfattar företeelser eller 

ord. Trovärdigheten i en intervju begränsas vid många personliga yttranden eller många 

påståendefrågor eller avsaknad av följdfrågor. Vidare är det av stor vikt att undvika 

egna åsikter då avsikten är att erhålla och förstå den intervjuades föreställningar (Trost, 

2005). I strävan efter validitet berörs frågor som kunskap och sanning, undersöks det 

som är ämnat att undersöka (Kvale, 1997). 

 

Backman (1998) förklarar generalisering med vilken säkerhet det som återfinns i en 

studie kan gälla en hel population av personer, miljöer eller procedurer. 

Generaliseringen kan beskrivas i tre former naturalistisk generalisering som är en 

funktion av personlig erfarenhet. Statistisk generalisering vid slumpmässigt urval av 

undersökningspersoner. Analytisk generalisering bedömer undersökningsresultat i syfte 

att ge vägledning i en annan situation. Vidare urskiljs tre mål med generalisering där det 

första fastställer det vanliga, det som är. Ett andra mål är vad som kanske kan komma 

att finnas och ett tredje lokalisera situationer och det som kan finnas (Kvale, 1997). 

Halvorsen (1992) menar att med generalisering vill vi dra slutsatser utifrån insamlad 

data om fler enheter än de som ingår i undersökningen. 
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Etiska aspekter 

Informellt samtycke till studien har inhämtats via brev4 och telefonsamtal. Vilket 

innebär att undersökningspersonerna har informerats om undersökningens syfte och 

upplägg samt frivilligt deltagande i projektet och rätten till att avbryta (Kvale, 1997). 

Brevet innehåller etiska aspekter som information om vad som skall undersökas, ett 

klart syfte och hur informationen kommer förvaltas samt att intervjun spelas in. 

Intervjupersonerna har meddelats att informationen kommer behandlas konfidentiellt, 

avidentifiering sker av all personlig data som framkommer. För intervjun har 

undersökningspersonerna valt tid och plats. Detta dels för tidsbrist hos de 

yrkesverksamma samt för att uppnå bekvämlighet.  

 

Metoddiskussion 

Studien har genom tre halvstrukturerade intervjuer försökt belysa professionellas syn på 

stödgrupper till barn med missbrukande förälder/föräldrar. Att använda denna typ av 

forskningsmetod möjliggjorde friheten till att ställa öppna frågor, vilket var ett bra 

tillvägagångssätt för att erhålla relevant information. Vid transkriberingen avlyssnades 

materialet gemensamt samtidigt som det dataöverfördes. Genom att transkriberingen 

genomfördes gemensamt antas skiljaktigheter och tolkningsproblem minska i analysen.  

 

I fråga om reliabiliteten han man diskutera huruvida det påverkades av det faktum att 

två intervjuer genomfördes under samma tidpunkt men i olika rum. Detta påverkade 

med sannolikhet resultatet då följdfrågor samt situationen blev olika för de intervjuade. 

Det kan tänkas att det hade varit mer lämpligt att ha intervjuerna tillsammans mellan oss 

intervjuare, då det kan antas att två intervjuare kan inhämta större information samt 

erhålla bättre förståelse från intervjusituationen. Resultatet och dess validitet har 

sannolikt påverkats av tidpunkterna för samtliga intervjuer. Intervjuerna ägde rum med 

en veckas mellanrum vilket gav tid att genomföra transkribering av de två första 

intervjuerna innan den tredje intervjun genomfördes. Detta medförde att den tredje 

intervjun bestod av mer öppna frågor med tidigare intervjuer som grund. Det är svårt att 

generalisera då studien omfattar ett fåtal intervjupersoner. Vad som framkommit kan 

användas som vägledande i framtida undersökningar.  

                                                 
4 Se bilaga 1,brev till intervjupersoner 
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Om resultatet påverkades av att intervjuerna gjordes på arbetsplatsen går att diskutera 

kring. Kan det ha en negativ inverkan på intervjusituationer, eller kan det vara av fördel 

då intervjupersonen känner sig mer avslappnad och trygg? 

 

Begrepp som förekommer i uppsatsen 

Missbruk 

Missbruk föreligger enligt DSM-IV5 när minst ett av följande kriterier är uppfyllt, 

upprepat eller varaktigt, under en och samma tolvmånadersperiod: 

• Upprepad droganvändning som leder till att personen misslyckas med att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 

• Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada, 

t.ex. vid bilkörning eller arbete med maskiner 

• Upprepade kontakter med rättvisan som en följd av droganvändningen 

• Fortsatt droganvändning trots ständiga eller återkommande sociala eller 

mellanmänskliga problem (Agerberg, 2004). 

 

Barn till missbrukare 

I studien avser begreppet barn till missbrukare de barn som växer upp med minst en 

förälder som missbrukar alkohol. 

 

Barn och unga 

Begreppet barn och unga avser i studien Folkhälsoinstitutets definition av åldern 0-17 

år, om inget annat anges. 

 

Professionellt stöd 

I denna studie åsyftar begreppet professionellt stöd de gruppledare som arbetar med 

stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar.  

 

                                                 
5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan. Internationellt diagnossystem 
för sjukdomstillstånd, utkom 1994. 
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Risk och riskfaktorer 

”Risk: omständighet eller händelse som ökar sannolikheten för att något icke önskvärt 

skall inträffa. Riskfaktor: socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda 

till problem inom hälsa, utveckling, anpassning eller beteende.” (Lagerberg & 

Sundelin, 2003, s. 379). 

 

Stödgrupper för barn till missbrukare 

Historia och innehåll 

Stödgrupper för barn och unga har under de senaste decennierna blivit allt vanligare och 

förekommer nu i en majoritet av svenska kommuner. Det har blivit en självklarhet att 

samhället ger stöd vid svåra kriser, katastrofer, sjukdom eller dödsfall. Trots att 

stödgrupper ökat saknas det i hög grad stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar.  

Orsaker till detta kan vara att denna problematik ansetts både skamlig och självförvållad 

vilket har lett till att den ofta blivit dold, samt att socialvården alltför ofta endast ser till 

den klient som missbrukar (Forinder & Hagborg, 2008). 

 

I slutet av 1980-talet introducerades stödgrupper i Sverige och inom den svenska 

barnavården sågs detta som en revolution. Från det att den första stödgruppen uppkom 

fick strukturen en snabb spridning och utvecklades från en vid 1990-talets början till 

ungefär 100 stycken tio år senare (Forinder & Hagborg, 2008). En stor del av 

stödgruppsverksamheterna är kommunala men kan även vara frivilligorganisationer 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

De första stödgrupperna i Sverige var Ersta Vändpunkten 1989 och Rädda Barnen 1996. 

Dessa kom att fungera som utbildningsaktörer för stödgruppsledare. Stödgrupperna 

vände sig till barn och unga med föräldrar som hade utvecklat ett beroende av alkohol 

eller andra droger. Ungefär samtidigt som ovan nämnda stödgrupper påbörjade sin 

utbildning för stödgruppsledare startade även Hela människan, Eleonoragruppen i 

Linköping samt Laurel Krosness Consulting sin utbildning, vilket bidrog starkt till 

stödgruppernas spridning i Sverige. Ett annat inslag som kom att ha betydelse för 

bildningen av nya stödgrupper runt om i landet är Folkhälsoinstitutets och 

Socialstyrelsens så kallade satellitkonferens som genomfördes 1994. Där ökades 
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medvetenheten hos professionella kring barns situation med föräldrar som missbrukar 

genom att lyfta fram problematiken och förmedla kunskap på många orter och städer 

samtidigt (Forinder & Hagborg, 2008). 

 

Gruppverksamheten bygger på programmet Children Are People Too (CAP) som har 

sitt ursprung i Anonyma alkoholisters (AA) anhörigprogram för barn till 

alkoholberoende i Minnesota, USA (Forinder & Hagborg, 2008). CAP utarbetades 1975 

och dess utgångspunkt för barnprogrammets utformning är vuxenerfarenheter gjorda i 

gruppverksamheter där anhöriga och barn till alkoholister frivilligt delat med sig av sina 

problem och erfarenheter (Lindstein, 2001). Gruppverksamheten bidrar till att öka 

barnens och ungdomarnas kunskaper om familjens problem och förmåga att hantera 

svårigheter (Forinder & Hagborg, 2008). 

 

Hur barn och unga ska kunna förstå sina föräldrars missbruk samt få hjälp att inte känna 

skuld eller skam inför problembeteendet är en viktig aspekt inom 

stödgruppsverksamheten (Forinder & Hagborg, 2008). Forinder och Hagborg (2008) 

redovisar för något som kallas ”mentaliseringsprocessen”. Denna process handlar om 

förmågan att kunna leva sig in i den missbrukandes värld och kunna förstå individens 

tankar och handlingar i ett specifikt socialt sammanhang. Förmåga att mentalisera 

utvecklas genom att uttrycka känslor och tankar i grupp, med individer som befinner sig 

i liknande situationer. En utvecklad mentaliseringsförmåga är en av stödgruppernas 

viktigaste förebyggande insatser då den utgör en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa 

(Forinder & Hagborg, 2008). 

 

Inom stödgrupper träffas barn och ungdomar med likartad problematik. Inom dessa 

grupper har ledarna till uppgift att stimulera barnen till att öppet prata om missbruket 

samt att få sina röster hörda. Tillvägagångssättet för detta är lekar, övningar samt 

förmedling av kunskap från professionella. Kunskaper om problem inom familjen, 

möjlighet till att dela med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter samt möjlighet till 

självreflektion är grundtanken inom denna typ av verksamhet (Forinder & Hagborg, 

2008). 
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En viktig del inom stödgrupper för barn och ungdomar är de lekar och övningar som 

ingår, då lekar är ett naturligt sätt för barn att uttrycka sig. Barnen får diskutera 

tillsammans vad och hur man känner i vissa situationer och på så sätt kunna identifiera 

sina egna känslor. En viktig faktor kring dessa övningar är att stödgruppsledaren 

tillgodoser den enskilde individens behov och inte enbart fokuserar på gruppen som 

helhet. Detta kan urskiljas då stödgruppsledare uppfunnit egna lekar för att det gagnar 

ett enskilt barn (Forinder & Hagborg, 2008). Forinder och Hagborg (2008) menar att 

lekar och övningar bidrar till en stärkt kreativitet där barn får lära sig att bearbeta tunga, 

svåra och stressiga situationer i livet, utan att ta bort allvaret av vad barnen och 

ungdomarna upplevt och utan att överdriva positiva händelser i livet. 

 

Inom stödgrupper strukturerar man mötena med hjälp av olika teman. Dessa teman är 

konstruerade så att de kan diskuteras både inom gruppen och individuellt, det är dock 

viktigt att temat ska angå hela gruppen. Gruppen ska kunna samtala om svåra 

obearbetade ämnen på ett lekfullt och kreativt sätt. Genom att göra ett svårt ämne 

pratbart stimuleras barnen att uttrycka det som känns jobbigt samt möjliggör för barnet 

att komma i kontakt med sina känslor och uttryck.  Det är dock av vikt att komma ihåg 

att ingen individ ska känna sig tvingad till att medverka i de lekar och övningar som 

utövas inom stödgrupperna (Forinder & Hagborg, 2008). 

 

Dyregrov (1990) påpekar att genom icke verbala uttryckssätt är det möjligt att minska 

barnets spänningsnivå, vilket kan resultera i att deras tankar och känslor får ett naturligt 

utlopp.  Med hjälp av övningar, som kan ta sitt uttryck i form av lekar, sång och måleri 

återskapas händelsen och låter barnen bearbeta det som hänt (Dyregrov, 1990). 

Huvudfunktionen är att komma i kontakt med de egna känslorna genom en skapande 

verksamhet. Dock har det förts fram att icke-verbala övningar inte är tillräckliga till att 

bearbeta traumatiska minnen, men de har en god funktion till att komma i kontakt med 

känslor och bearbeta dem (Forinder & Hagborg, 2008). 

 

För barn och ungdomar som lever under stressiga förhållanden och utan vardagliga 

rutiner har stödgrupper utarbetat en given struktur i form av ramar och regelbundenhet. 

En gruppträff innehåller en inledning, ett tema, fikapaus, ett antal arbetsblad, 

diskussionspunkter, lekar och övningar, en avslutning och till sist sina angivna syften 
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(Forinder & Hagborg, 2008). Vanligast är det att stödgruppen träffas 15 gånger, men 

även andra varianter finns (Socialstyrelsen, 2009). Denna mötesstruktur hjälper ledaren 

att bemöta barnen och ungdomarna, samt anses vara en trygg grund då en tydlig ordning 

för deltagarna finns.  Inom stödgrupperna utformas egna mötesregler redan vid första 

träffen, vilka underlättar kontroll och reflektion över barnens beteenden (Forinder & 

Hagborg, 2008). 

 

Enligt Forinder & Hagborg (2008) bidrar gruppverksamhet till att öka barnens och 

ungdomarnas förmåga att hantera svårigheter samt öka kunskaper om familjens 

problem. Parallellt med stödgruppsverksamheten för barn och unga är det en del aktörer 

som även erbjuder stödgruppsverksamhet för föräldrarna.  Syftet är att öka kunskapen 

om missbruk samt förståelse för barnen som växer upp i en familj med 

missbruksproblematik. Det är även av vikt att stärka kommunikationen mellan 

familjemedlemmarna samt att stärka föräldraskapet (Socialstyrelsen, 2009). 

Forskning om barn till missbrukare 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) har genomfört en kartläggning av föräldrar som 

konsumerar alkohol och lever med sina barn. Resultatet visar på att närmare åtta procent 

av mammor och 16 procent av pappor har en alkoholkonsumtion som anses vara 

riskabel. Internationella studier visar att av alla barn så lever mellan åtta till 27 procent 

med minst en missbrukande förälder. Bruket av alkohol och riskkonsumtion har under 

senaste decenniet ökat. Det är problematiskt att avgöra var gränsen går mellan bruk och 

riskbruk då alkohol som dryck, är socialt accepterad och ca 90 procent av vuxna dricker 

alkohol i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Forskningar har genomförts för att urskilja ett samband mellan missbrukande föräldrar 

och konsekvenser för barnet, resultat visar att dessa barn är i riskzon (Socialstyrelsen, 

2009). Vad barnen får uppleva under uppväxten kan resultera i relationssvårigheter och 

oförmåga att utvecklas. Bara en liten del av dessa barn får professionell hjälp. Familjer 

där missbruk förekommer är ofta stängda system där familjemedlemmar inte 

uppmuntras till att skapa nya kontakter utanför systemet. Det förekommande 

alkoholproblemet är av största vikt en hemlighet i familjen och skall gömmas från 

övriga individer i samhället (Lambie & Sias, 2005). 
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Ett betydande antal barn växer upp med missbrukande föräldrar, de riskerar fysiska, 

känslosamma och sociala problem i framtiden. Astma, högt blodtryck, abdominal 

smärta, huvudvärk och allergier förekommer i större utsträckning hos barn till en 

missbrukande förälder. Studier visar även på att barn till alkoholister har i större 

omfattning känslomässiga störningar, ätstörningar, låg självkänsla, fobier, ångest, 

självmordstankar och ett antisocialt beteende (Gance-Cleveland, 2004). Föräldrars 

alkoholmissbruk påverkar inte bara den missbrukande individen, utan hela familjen 

påverkas. Familjen utvecklar regler, normer, kommunikationsmönster och roller. 

System runt familjen som skola, andra familjer och hälsovård får varken ingripa eller 

påverka familjesystemet på något vis. Alkoholism kan splittra en familj och alla 

familjemedlemmar påverkas olika. Konsekvenser för ett barns utveckling kan bli 

mycket allvarliga och djupa när uppväxten präglas av konflikter, spänning, instabilitet 

och osäkerhet (Lambie & Sias, 2005). 

 

Många barn till alkoholister skyller på sig själva över att föräldern missbrukar. En 

känsla av skuld och skam över att inte kunna reparera familjen är vanligt 

förekommande. Detta familjeliv är mycket oförutsägbart och rädsla är återkommande 

hos barnen. Klimatet i familjen är av kontroll vilket skapar en känsla av maktlöshet. 

Denna instabilitet och oförutsägbarhet som dessa barn får uppleva i hemmet speglas 

vidare i relation till andra (Lambie & Sias, 2005). Vad dessa barn växer upp med är 

svårt, farligt, plågsamt och i vissa fall våldsamt. Situationer som barn får under dessa 

levnadsförhållanden kan variera från allvarliga till mindre allvarliga. En förälder som 

missbrukar kan brista i omsorgsförmågan om barnet. Avsaknad av tillsyn, engagemang 

och den viktiga faktorn att tillgodose sina barns behov. Exakt när ett beroende eller 

missbruk påverkar föräldraförmågan är ännu inte klarlagt (Socialstyrelsen, 2009). 

Forskning om stödgrupper för barn 

De barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt livssituation och har en bakgrund 

med känslomässiga och praktiska svårigheter kan delta i stödgruppsverksamheter. Till 

följd av en svår uppväxt kan de i större utsträckning hamna i riskgrupper. Effekten av 

insatsen mot dessa barn och unga har visat sig vara tveksam. Därför måste resultatet av 

insatsen ha den avsedda effekten på de deltagande i stödgruppen. Om metoden har den 
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avsedda effekten på olika problemtyper, åldrar och kön är ännu inte fastställt (Forskning 

och utveckling, 2009).  

 

Stödgrupper är numera vanliga men utvärderingar av verksamheter har hittills varit 

relativt otillräcklig då de ofta genomförts med verksamhetens egna formulär. När 

verksamheterna har utvecklats har behovet av mer evidensbaserad6 kunskap om 

gruppdeltagandets effekter över tid blivit allt mer uppenbar (Socialstyrelsen, 2009).  

 

I USA har resultat från forskning kring stödgrupper visat att det i vissa fall kan bli en 

negativ effekt för individerna istället för en positiv. Att sammanföra ungdomar med 

problem i grupper kan resultera i en mycket stark påverkan mellan dem vilket kan 

förstärka ett riskbeteende istället för att förminska (Forskning och utveckling, 2009). 

Slutsatser som forskare i USA har kommit fram till angående stödgrupper finns inte i 

svensk forskning, Lindstein (2001) fann inga belägg i sin forskning att deltagare i 

stödgrupper utvecklade en negativ självuppfattning och såg sig själva som ”barn till 

missbrukare”. 

 

Ersta Vändpunkten  

I början av 1990-talet gjordes en longitudinell utvärdering av Ersta Vändpunkten av 

Thomas Lindstein, där han studerade de barn med en eller två alkoholmissbrukande 

föräldrar som deltog i verksamheten (Statens folkhälsoinstitut, 2009:11). Det är en 

kvalitativ studie med fokus på gruppens interaktion snarare än på insatsens effekter 

(Forskning och utveckling, 2009). Studien gjordes genom deltagande observationer, 

enkäter till cirka 270 barn samt djupintervjuer med ett 60-tal barn. Studien följdes upp 

efter fem respektive tio år och visade på att 90 procent av deltagarna upplevde 

verksamheten på ett positivt sätt och att deltagandet resulterat i olika redskap att hantera 

sin vardag, samt en stärkt självbild och självkänsla. (Statens folkhälsoinstitut, 2009:11).  

 

Under en femårsperiod, mellan 1994-1997, genomfördes projektet med en rad olika 

delstudier, med olika undersöknings och analysmetoder som underlag. Tre deltagande 

observationsstudier gjordes på en grupp 6–8 åringar, en grupp 9–12 åringar och en 

                                                 
6 Baserad på bevis (Nationalencyklopedin, 2010). 
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tonårsgrupp, alla åldersgrupper på Ersta Vändpunkten. Sammanlagt studerades trettio 

barn. Lindstein samt en annan kunnig person inom området missbruk och behandling 

deltog som observatörer under de femton gruppträffarna. En enkätstudie genomfördes 

under perioden 1991-1994. Denna enkätstudie omfattade samtliga barn inom 

verksamheten, cirka 300 stycken, och huvudsyftet var att få barnens och ungdomarnas 

egen bild av Vändpunktens program och arbete. Syftet med den tredje studien var att 

fånga in de ungas egna upplevelser av föräldrarnas missbruk samt deras egna 

förhållningssätt. Detta gjordes genom intervjuer med drygt 60 barn under tiden de 

befann sig på Ersta Vändpunkten.  Det gjordes även intervjuer på de unga tre till fyra år 

efter tiden på verksamheten för att försöka fånga in deras egna nutida relation till 

alkohol samt en personlig bedömning av Vändpunkten (Lindstein, 1997).  

 

I enkätsvaren och intervjuerna framgick att 90 procent av deltagarna, oavsett kön, var 

nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. 95 procent ansåg att de blivit hjälpta i sin 

livssituation och 85 procent ansåg att de fått en bättre förståelse för alkoholism. Båda 

könen tyckte också att de fått ökad kunskap om alkoholism i allmänhet och som 

sjukdom samt om föräldrarnas alkoholism. Hälften av dem som undersöktes angav att 

de förändrat sitt sätt att hantera rädsla och ilska. 90 procent angav även att de lärt sig 

hantera problem bättre, vilket enligt de unga blivit ett resultat genom ökad förståelse, 

ökad förmåga att uttala sig om egna tankar och känslor, större självförtroende samt ökad 

social kompetens. Såväl pojkar, 90 procent, som flickor, 85 procent, angav att de 

upplevt förändring i förmågan att förstå känslor och hälften av de svarande hade lättare 

för att be om hjälp. Hälften tyckte att den personliga relationen till missbrukaren, 

familjen och kamraterna hade förbättrats. Hälften av barnen och ungdomarna hade 

ändrat sin inställning till alkohol och droger och tre fjärdedelar blev mer restriktiva till 

eget bruk. Vid intervjuerna framkom att både pojkar och flickor tyckte att de fått en 

bredare insikt om sin egen livssituation, man uppgav att man lärt sig att våga berätta, 

kunna säga ifrån till missbrukaren och att ta emot hjälp av någon annan. Av de 300 

enkäter som delades ut, fick man tillbaka 274 vilket ger ett bortfall på 9 procent 

(Lindstein, 2001) 
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Stödinsatser 

Barn till missbrukande föräldrar har förhöjd risk att drabbas av fysiska och psykiska 

problem, i skolan och socialt, inkluderat alkohol, tobak och andra drogproblem, dock 

blir inte alla barn negativt påverkade (Gance-Cleveland & Mays, 2008). Effekten av de 

insatser som riktar sig till målgruppen barn till missbrukande föräldrar saknar evidens. 

För att få ökad kunskap krävs dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

I USA visar forskning att i ett klassrum om 25 studenter lever fyra till sex barn med en 

förälder som är missbrukare. Här är skolbaserade stödgrupper ett tillvägagångssätt för 

ett arbete med den berörda målgruppen. Skolmiljön kan vara en skyddande faktor. 

Skolbaserade stödgrupper arbetar med att uppmuntra deltagare att identifiera 

individuella styrkor och utveckla personlig resiliens7. Gance-Cleveland och Mayse 

(2008) har granskat en skolbaserad stödgrupp till barn med missbrukande föräldrar. 

Syftet var att utveckla en manual för intervention samt bedöma stödgruppens resultat. 

 

Samtycke erhölls från dem som deltog i stödgruppen. På grund av risk för påverkan 

avfärdades involvering och samtycke av föräldrar. Studiens resultat visar att det är 

viktigt att skapa dessa stödgrupper för att förbättra målgruppens resiliensförmåga. 

Vidare slutsats enligt Gance-Cleveland & Mays är att denna typ av insats kräver 

ytterligare studier. Undersökningen visar dock att stödgrupper kan vara en möjlig och 

acceptabel intervention som når barn som inte får hjälp på annat håll. Studien visar att 

skolbaserade stödgrupper stärker medverkandes resiliensförmåga men ytterligare 

undersökningar krävs (Gance-Cleveland & Mays, 2008). 

 

Gallant och Lafreniere (2003) har genomfört en studie där barn till alkoholister 

framförde sina upplevelser genom en emotionell skrivuppgift. Medverkande delades in i 

tre grupper; en emotionell skrivgrupp, en icke-emotionell skrivgrupp eller en icke-

skrivande kontrollgrupp. Huvudsyftet med undersökningen var att bedöma effekten av 

att framföra tankar och känslor om fysiska och psykologiska funktioner för barn till 

alkoholister. Ett ytterligare syfte var i vilken utsträckning skrivande kan vara effektivt i 

avseende att barnen får konfrontera, förstå samt lösa problem som upplevts stressande. 

                                                 
7 Skapa motståndskraft (Socialstyrelsen, 2009). 
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Resultatet av undersökningens huvudsakliga hypotes, att fysiska och psykologiska 

funktioner förändrades, utgjorde ingen signifikant minskning av negativa effekter över 

tid hos någon grupp. Resultatet visade att alla grupper förbättrades över tid men att 

ingen var signifikant bättre än den andra. Effekten av att skriva visade stor skillnad vad 

gäller känslomässiga uttryck, analysen visar att kognitiva strategier, språk och fysiska 

dimensioner återfanns i högre utsträckning hos den emotionella gruppen (Gallant & 

Lafreniere, 2003). 

 

Förebyggande åtgärder 

Som tidigare nämnts finns det studier som undersökt vilken påverkan missbrukande 

föräldrar har på sina barn och vilka konsekvenser i form av fysiska och mentala 

problem som kan uppstå. Enligt Cuijper (2005) är det få studier som undersökt 

förebyggande åtgärder som en möjlighet för dessa barn. Inget program som utvecklats 

kan betraktas som evidensbaserat, man vet inte om situationen för barn till 

missbrukande föräldrar kan förändras med hjälp av förebyggande ingripanden. Den 

mesta forskningen är genomförd i USA och det är osäkert om den kan tillämpas i andra 

länder (Cuijpers, 2005). 

 

En del i utvecklingen av förebyggande program är ytterligare evidens som stödjer att 

barn till missbrukande föräldrar verkligen är en allvarlig riskgrupp. Därefter en 

bedömning angående vilken målgrupp dessa program skall verka för. Ett problem är att 

det saknas enlighet på en definition av missbruk, ett alternativ är att använda sig av 

DSM-IV. Vidare blir det svårt att bedöma barnets situation då den kan varierar 

beroende på hur föräldrarnas alkoholkonsumtion definieras. Cuijpers (2005) menar att 

om det fanns en adekvat och användbar definition på vad ett barn till en missbrukande 

föräldrar är kan möjligheten att identifiera dessa barn förbättras, och insatser kan 

erbjudas. Vidare kan etiska dilemman uppstå, då föräldrarna är själva problemet blir det 

svårt att få ett godkännande gällande deras barns medverkan i ett program (Cuijpers, 

2005). 

 

Socialt stöd, information, färdighetsträning och coping är vanliga komponenter som 

används i de flesta program för barn till missbrukande föräldrar. Dessa gemensamma 
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komponenter saknar dock evidens på effektivitet vad gäller reducering av barnens hög-

risk status. Vilken teoretisk modell som bör användas som förebyggande för barn till 

missbrukande föräldrar måste enligt Cuijpers (2005) utformas. 

 

Cuijper (2005) summerar ett antal utvecklande insatser och dess effekter i förebyggande 

arbete med barn till missbrukande föräldrar. Ett av det mest självklara sättet att 

förebygga problemutveckling hos barn är att behandla den riskkonsumerade föräldern. 

Efter en lyckad behandling hos föräldern kan dock återstående problem finnas hos 

barnet. Få studier har undersökt om en behandling av föräldrarna har någon effekt på 

barnet. Två av studierna fann att behandling av föräldern gav bättre resultat för barnets 

fysiska och psykologiska problem. Förebyggande arbete hos ungdomar kan vara 

effektivt, dock ingen evidens som säger att dessa effekter fortfarande är närvarande när 

ungdomarna själv får barn. En ytterligare metod är utvecklad för att förebygga FAS8. 

Den syftar till att genom ökad medvetenhet reducera alkohol konsumtion hos gravida 

kvinnor. De få studier som undersökt metoden visar på ökad medvetenhet om FAS hos 

gravida kvinnor. Dock minskade alkohol konsumtionen hos riskgruppen bara 

marginellt, vilket indikerar på att metoden endast har minimal eller ingen påverkan vid 

reducering av FAS-incidenter. Effekter hos tre olika skolbaserade stödgrupper har 

undersökts där ett antal olika positiva effekter som bättre självkänsla, självkontroll och 

bättre coping strategier. Dock uppmättes inga tydliga effekter på den mentala hälsan 

(Cuijpers, 2005). 

 

Cuijpers (2005) slutsats är att forskningen fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede när 

det gäller högkvalitativa förebyggande program för barn till missbrukande föräldrar. Det 

fordras mer forskning, tydliga definitioner av barn till missbrukare, screeninginstrument 

och mått för att beskatta svårighetsgrad på en högrisk situation. Förebyggande program 

är i behov av att etablera vilka skyddande faktorer som kan vara fokus för dessa 

program. Det behövs högkvalitativa, teoridrivna insatser för tydligt definierade 

målgrupper. 

                                                 
8 Fetalt Alkohol Syndrom, orsakas av gravt alkoholmissbruk under graviditet. Kan leda till både tillväxthämning, 

störningar i det centrala nervsystemet och karaktäristiska missbildningar i ansiktet hos barnet (Agerberg, 2004). 
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Resultat och analys 

I denna del presenteras resultatet av studiens tre intervjuer. Insamlat material har 

behandlats konfidentiellt, uppgifter om verksamhet samt intervjupersoner har 

utelämnats. Detta för att inte lyfta fram verksamheten utan fokusera på uppsatsens syfte. 

Inledningsvis presenteras kort intervjupersonerna, därefter följer de fem underrubriker 

som framtagits med hjälp av meningskategorisering; bakgrund, riskfaktorer, 

stödgruppens betydelse, utvärdering/uppföljning och effekt. Intervjucitaten återges som 

intervjupersonerna uttryckt sig, dock mer läsvänliga. Citaten är kursiverade, 

utfyllnadsord har använts och förkommande upprepningar har tagits bort. Vidare 

förekommer tre punkter i analyscitaten där text har tagits bort mellan olika stycken. 

Detta för att underlätta läsning av analysen.  

 

Presentation av intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner som medverkat arbetar som gruppledare vars verksamhet 

vänder sig till barn med missbrukande föräldrar. Alla intervjupersoner är kvinnor, 

arbetar med socialt arbete samt genomgått gruppledarutbildning via Ersta Vändpunkten. 

Jobbet innebär att vara gruppledare för bland annat barn till missbrukande föräldrar. 

Verksamheten har som krav att samtliga anställda skall ha kompetensen att leda 

samtliga stödgrupper som erbjuds; barngrupp, tonårsgrupp, vuxengrupp, föräldragrupp. 

 

Intervjuperson 1 började 1999 arbeta inom verksamheten. Hon är utbildad socionom 

sedan 1982 och har arbetat inom socialtjänsten sedan dess. Intervjuperson 2 är lärare i 

grunden men arbetar sedan flertal år tillbaka som specialpedagog i ett resursteam. Hon 

är sedan tre år tillbaka yrkesverksam som gruppledare. Intervjuperson 3 är 

fritidspedagog i grunden, utbildad diakon och arbetat som gruppledare sedan 1998. 

 

Bakgrund 

De gruppledare som är intervjuade är verksamma på gruppverksamhet för barn, 

ungdomar och vuxna. En verksamhet som finns till för de som lever eller levt i en familj 

där någon är beroende av alkohol och/eller droger. Det är sammankomster i grupp som 

pågår under en termin om 15 gånger och består av kunskapsförmedling, övningar, 

samtal, berättelser och lek. Av intervjuerna framkommer det att det inte skulle vara 
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praktiskt möjligt med mer tid då verksamheten är verksam under skolterminerna. På 

frågan om de anser att alla barn får tillräckligt med tid svarar intervjuperson 2;  

 

”Jag tror att om man jämför med andra typer av program så tror jag att det är bra 

tid…” 

 

Verksamhetens mål är att förmedla ny och positiv kunskap till barn och unga. De 

förmedlar att de inte är ensamma och att det inte är deras fel. Verksamhetens 

utformning av stödgrupper är konstruerad efter stödgruppers ursprung och historia. 

Ersta vändpunktens betydelse för verksamheten nämns i samtliga intervjuer samt att 

man påpekar utformningen efter anonyma alkoholister och CAP.  

 

Information om verksamheten erhålls dels genom efterfrågan och dels genom 

verksamhetens val angående vilka som är i behov av information, t.ex. skolsköterskor. 

Syftet är att föräldrar själva skall anmäla sina barn till stödgrupperna. Vad som framgår 

av intervjuerna visar på att det är svårt att nå barn till missbrukande föräldrar, då 

förnekelsen kan vara stark hos föräldrarna. På fråga om hur systemet fungerar anser 

intervjuperson 1 att det kan fungera bättre och intervjuperson 2 menar på att det finns 

många barn som är svåra att nå. 

 

”Ja, det kan alltid fungera bättre tycker jag. Grupperna skulle behöva vara fyllda. 

Det finns utrymme att ta in fler.” – Intervjuperson 1. 

 

”Jag vet ju att det finns många barn men det är svårare att nå dem. Det är ju 

känsligt det här, det är ju hemligheter inom familjen och vissa når man fram till 

och andra inte.” – Intervjuperson 2. 

 

Intervjupersonerna redogör för vad Hagborg & Forinder (2008) beskriver om hur 

stödgruppens möten struktureras med hjälp av olika teman, var syfte är att göra ett svårt 

och obearbetat ämne pratbart. På träffarna följer lekar och övningar som handlar om 

temat. Teman stimulerar barnen att uttrycka det som känns jobbigt, vilket medför att de 

kommer i kontakt med sina egna känslor. Intervjupersonerna redogör även för 

stödgruppens givna struktur i form av ramar och regelbundenhet. Dem berättar att det är 

två timmar med en tydlig början och ett tydligt slut och för varje gång är det ett nytt 
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tema. På första träffen går man igenom tillsammans med barnen vilka regler som skall 

gälla och vad man kommer att göra och prata om under gruppträffarna.  

 

”När det gäller att hålla i programmen så tycker vi att det är väl genomtänkt. 

Ordningen på temana, varje övning, varje lek…allt det där har ett syfte som följer 

temat” – Intervjuperson 3 

 

Aktörer kan parallellt erbjuda stödgruppsverksamhet för föräldrar. Syftet är att öka 

kunskapen om missbruk, förståelsen hos barnen samt stärka kommunikation mellan 

familjemedlemmarna (Socialstyrelsen, 2009). Samtliga intervjupersoner påpekar vikten 

av närvarande vuxna i programmet för att stödja och hjälpa barnen. De anser att det har 

gett positiva effekter på barnen då föräldrarna får en inblick i barnens värld.  

 

”När du som förälder anmäler dig hit får ditt barn en plats och du får automatiskt 

också en plats. Ni ska båda gå här för att få kunskap. Det är ett pedagogiskt 

program och ingen behandling. …när det gäller barnen som går i 

barnprogrammet, då förväntas föräldrarna delta i föräldraprogrammet.”– 

Intervjuperson 1 

 

”…det måste vara en vuxen, därför att det händer ju saker när dem går här och det 

måste finnas en vuxen som är med dem i det”. – Intervjuperson 3 

 

Riskfaktorer 

Som tidigare skildrats befinner sig barn som deltar i stödgruppsverksamhet i en utsatt 

livssituation. Känslomässiga och praktiska svårigheter i uppväxten kan följas av att i 

större utsträckning hamna i riskgrupper (Forskning och utveckling, 2009). Hur barn och 

unga ska kunna förstå sina föräldrars missbruk och få hjälp att inte känna skuld eller 

skam är en viktig aspekt inom stödgruppsverksamheten (Forinder & Hagborg, 2008).  I 

samtliga intervjuer framgår att den största riskfaktorn hos barnen kan vara att dem inte 

har koll på sina egna känslor och kanske inte vet hur det är att vara arg, glad eller 

ledsen. Många av barnen kan känna mycket skuld och skam och ha dåligt 

självförtroende. En del barn utvecklar ett större riskbeteende än andra. 
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”Att anpassa sig till omgivningen så mycket så man till slut trycker ner sina egna 

känslor, man vet inte vad man själv känner, men jag är jätte duktig och känna in 

andras känslor, det är en överlevnadsstrategi som jag har lärt mig för att hålla 

kontrollen”. – Intervjuperson 1 

 

”Riskfaktorerna kan så småningom bli så att man kanske får psykosomatiska 

besvär, man kan få ont i kroppen, man kan få psykisk ohälsa eller också kan man 

själv bli alkoholist.”– Intervjuperson 1  

 

Forskning bekräftar att barn till missbrukande föräldrar är i riskzon. Vad barnen får leva 

med under uppväxten kan resultera i relationssvårigheter och oförmåga att utvecklas. 

Familjerna är stängda system med en hemlighet som skall gömmas från övriga individer 

i samhället (Lambie & Sias, 2005).  

 

”Det är känsligt det här, det är ju hemligheter inom familjen. …man går i 

föräldrars fotspår, föräldrar är ju förebilder och vi vet att det är så, finns det 

missbruk hemma så är det lätt att ta efter och börja dricka.” – Intervjuperson 2 

 

Stödgruppens betydelse 

I stödgrupperna träffas barn med likartad problematik, där ledarnas uppgift är att 

stimulera barnen och lyssna till varje barn. Tillvägagångssättet redogörs av Forinder & 

Hagborg (2008) som lekar och övningar, då detta är ett naturligt sätt för barnet att 

uttrycka sig. En viktig faktor kring övningarna är att stödgruppsledare tillgodoser den 

enskilde individens behov, vilket kan urskiljas då ledaren uppfinner egna lekar som 

främjar ett enskilt barn (Forinder & Hagborg, 2008).  

 

”Ibland får man fylla på och hitta på mer själv, så där kan man få lägga ner en hel 

del jobb och inte bara följa en manual. Har man t.ex. en väldigt tyst grupp får man 

hitta på andra saker, hur kan man hjälpa dem att våga? Absolut inte utmana dem 

för mycket, det är en balansgång… inte mitt behov utan deras behov som ska 

styras.” – Intervjuperson 2 

 

Varje träff inleds med att säga sitt namn och därefter säga vem i familjen som 

missbrukar. Alla syns och hemligheten blottas. Genom att i stödgruppen göra ett svårt 
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ämne pratbart stimuleras barnen till att uttrycka det som känns jobbigt och kommer i 

kontakt med sina känslor. Barnen får i stödgruppen frivilligt samtala om obearbetade 

ämnen på ett lekfullt och kreativt sätt. Forinder & Hagborg (2008) understryker vikten 

av att ingen ska känna sig tvingad. I intervjuerna framgår att inget barn skall känna sig 

tvingad och alla har rätt att tala till punkt.  

 

”Jag vill stå över, och då tackar vi för det, och så är det någon som delar och då 

tackar vi för det, och vi ställer inga följdfrågor ingenting utan vi tittar och tackar.” 

– Intervjuperson 1 

 

Forinder & Hagborg (2008) beskriver mentaliseringsförmågan som stödgruppens 

viktigaste förebyggande insats då den utgör en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa. 

Förmågan utvecklas genom att uttrycka känslor och tankar i grupp. En process om att 

kunna leva sig in i en annans värld och förstå tankar och handlingar i ett specifikt socialt 

sammanhang. I stödgrupperna betonar man medvetenheten att veta varför man är där, 

det är viktigt att förstå och kunna sätta ord på det. Det finns dem som aldrig tidigare 

kunnat säga att dem vuxit upp i en familj med missbruk. Att känna igen sig i andras 

berättelser är styrkan i gruppen. De intervjuade ser en vinst i att barnen möts i grupp och 

får se konkret att de inte är ensamma.  

 

”Aldrig kunnat säga att mamma har druckit eller att pappa har druckit, men här 

gör man det… Det är en förutsättning för att kunna förändras.” – Intervjuperson 1 

 

 ”Gruppen är det viktigaste. Att känna igen sig i andras berättelser, att se att jag 

inte är ensam och börja få hopp och tillit på något vis till livet.” – Intervjuperson 2 

 

”Det är fantastiskt vad dem ger varandra genom att öppet dela sina erfarenheter, 

problem, misslyckanden och framgångar.” – Intervjuperson 3 

 

Enligt Gance-Cleveland & Mays (2008) arbetar stödgrupper med att uppmuntra 

deltagare att identifiera individuella styrkor och utveckla personlig resiliens. 

Intervjupersonerna förklarar rollen av att vara en förebild, förmedla redskap i form av 

kunskap, lysa på barnen och verkligen se dem. Förekommande är att en del barn är 

osynliga som en överlevnadsinstinkt.    
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”Det är vårat ansvar som ledare att se till att de som är osynliga inte förblir 

osynliga.” – Intervjuperson 3 

 

Utvärdering/uppföljning 

Metoder för arbete med barn till missbrukande föräldrar saknar tillförlitlig kunskap och 

enligt Gance-Cleveland & Mayse (2008) krävs dokumentation, uppföljning och 

utvärdering för att få ökad kunskap. Utvärderingar har varit bristfälliga då den ofta 

genomförts med verksamhetens egna formulär (Socialstyrelsen, 2009). I enighet med 

Socialstyrelsen (2009) om att få utvärderingar gjorts på stödgrupper ses detta även hos 

vald verksamhet. På fråga under intervjun angående verksamhetens utvärdering och 

uppföljning framgår; 

 

”Ja, det är C-uppsatser då som har gjorts. Nej, det skulle vara intressant att forska 

på. Vi skriver forskningsgodkännande. Sedan några år tillbaka godkänns att ha 

kvar uppgifter som personnummer och namn för framtida forskning.” – 

Intervjuperson 1. 

 

”Nu ställer du frågor som jag inte kan. Vi utvärderar varje grupp, det finns en 

utvärderingsblankett, och den sammanställs. Men om det har gjorts någon större 

och följt upp och tittat på effekter och så här, det vet jag inte, det har jag inte 

hört.” – Intervjuperson 2. 

 

Effekt 

Effekten av stödgrupp för barn till missbrukande föräldrar saknar enligt Socialstyrelsen 

(2009) evidens. Gance-Cleveland & Mayse (2008) menar att alla barn till missbrukande 

föräldrar inte blir negativt påverkade, evidens bekräftar dock problematik hos barn till 

missbrukande föräldrar. Intervjupersonerna redogör för att verksamheten inte har någon 

tidigare forskning om dess effekt, när deltagartiden är slut ges ingen ytterligare kontakt. 

I vissa fall har barn önskat stanna kvar i gruppen efter avslut, ett uppehåll krävs då på 

minst en termin. Detta för att se att det inte är separationsångest hos barnet. Samtliga 

intervjupersoner menar att många barn visar på positiv utveckling under programmets 

gång, men ingen kan säga något om framtida effekter. 
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”Det gäller bara att följa programmet och sen gör man ju lite, vi utvärderar, vi 

pratar ju alltid efter programmet, efter varje gång då och ser vad vi ska tänka på 

till nästa gång. Men alltså följer man programmet och så, då är det slut, man är 

redo för att vara slut när det är slut, det är så fiffigt och bra. När det är slut så är 

det slut. Förhoppningsvis är det ju alltså drogförebyggande, alltså att dem inte 

själva blir alkoholister.” – Intervjuperson 1. 

 

Gruppledarna menar på att dem inget vet om effekten efter avslutat program, men 

förklarar hur dem under programmets gång kan urskilja framsteg hos deltagande barn. 

Intervjuperson 3 tror att det händer något hos alla barn, men hos en del är det mer 

synligt och påtagligt. En jämförelse görs med att så ett litet frö, det kommer att växa till 

sig men kanske inte under programmets gång.  

 

”… man ser alltså att dem kanske tar för sig mer och frågar lite mer efter en tid, 

delar med sig …och föräldrarna kan förmedla att dom har fått en annan kontakt 

med barnet.” – Intervjuperson 1.  

 

”Alltså tysta barn kan testa och börja prata och bli lite stökiga, och stökiga barn 

kan testa och vara lita lugna, dem byter lite roller…” – Intervjuperson 2. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur professionella ser gruppverksamhet som stöd 

till barn med missbrukande föräldrar, med fokus på hur effekten av stödgruppen 

uppfattas. Vad som framgår i intervjuerna är att de professionella ser stödgrupper som 

ett viktigt inslag för barn till missbrukare där man betonar vikten av att barnen får träffa 

andra som är i en liknande situation. Följer man programmet om 15 gånger så är man 

klar. Vald verksamhet har inte någon utvärdering om dess effekt, intervjuade 

gruppledare ser dock positiv förändring hos medverkande barn under programmets 

gång.  

 

Vad som visas är att mer longitudinell forskning på området behövs. Det vore av värde 

att göra utvärdering baserad på forskning av varje grupp då det är skillnad mellan trodd 

effekt och faktiskt effekt. Av intervjuerna framkommer det att de tror på sitt arbetssätt 
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och att det fungerar bra under tid, samtidigt som ingen vet någonting om dess 

långsiktiga effekt. Frågan om hur effekten av stödgrupper uppfattas har resulterat i 

nyfunna frågor; mår ovan beskrivna barn bra därför att de ingått i en stödgrupp eller på 

grund av att föräldrarna insett att hjälp behövs? Hjälper stödgrupper barn till 

missbrukande föräldrar på längre sikt?  

 

Insamlat material, tidigare forskning och intervjuer, kan tolkas som att barn till 

missbrukande föräldrar lever i riskzon. Det framgår att målgruppen riskerar problem 

både socialt och emotionellt. Intervjupersonerna försöker i sin profession stärka barnets 

självkänsla och ge hopp och tillit i livet. Forskning och empiriskt material understryker 

vikten av stödgruppsverksamhet. Att vara i grupp tillsammans med andra som befinner 

sig i liknande situationer utvecklar en förmåga att kunna mentalisera.  

 

Den professionellas roll som gruppledare har som avsikt att stärka barnet och dess 

position genom att få barnet att uttrycka känslor och tankar vilket har för avsikt att vara 

skyddande. Gruppledaren förmedlar verktyg i form av kunskap, förutsägelser samt stöd 

och hjälp. Den professionellas roll i stödgrupper kan antas fylla en stödjande funktion. 

Intervjuerna tyder på att de arbetar aktivt med att lysa över barnet, lyssna till barnet och 

stärka barnet.  

 

Resultatet av vår studie kan påverkas av att intervjupersonerna ser okritiskt på sin 

förmåga i det perspektivet att man inte ifrågasätter sin egen arbetsinsats.  Utifrån 

intervjuerna ser vi en tendens till att personerna lyfte fram stödgruppsverksamheten som 

något väldigt positivt utan att hänvisa till evidens kring att deras arbete verkligen har en 

reell effekt på dess deltagare. Eftersom vi även har påpekat att det inte finns tillräckliga 

grunder att bevisa effekten kanske stödgruppsledarna bör se en större potential till att 

utveckla verksamheten.  

 

Utifrån tidigare forskning och empirisk data är det vidare problematiskt att säga något 

om stödgruppers effekt. Överrensstämmande är barnets positiva utveckling under 

stödgruppens gång. Vidare är kunskapen bristfällig gällande effekter på längre sikt. 

Vagt uttalande från intervjuperson 1 var att det förhoppningsvis är drogförebyggande. 

Cuijpers (2005) menar att forskning fortfarande är vid ett tidigt utvecklingsskede för 
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högkvalitativa förebyggande program för barn till missbrukande föräldrar. Detta belyser 

att mer forskning behövs innan man klart kan säga om stödgruppers effekt är 

drogförebyggande inför framtiden.  

 

Vad som framgår tydligt i intervjuerna är att de professionella har en positiv syn på 

arbete i stödgrupp för barn till missbrukande föräldrar. Om tron på positiv verkan av 

arbetet brister är det sannolikt svårt att genomföra. Få utvärderingar om stödgrupper har 

genomförts och det saknas uppföljning om dess effekt. Samtliga intervjupersoner 

medger att det saknas forskning och uppföljning och anser att behovet finns. Varpå 

insatsen kan ifrågasättas då ingen kan styrka att det hjälper mer än under programmets 

gång.  

 

Professionellas syn på stödgrupper och uppfattningen av dess effekt redogörs i studien. 

Vi ser dock kritiskt på resultatet då det enbart omfattar tre personers personliga åsikter. 

Större tillförlitlighet hade kanske kunnat uppnås genom en studie med fler 

intervjupersoner samt två eller flera stödgrupper.  För att få en bredare bild kan framtida 

studier tänkas omfatta ett större urval. Gemensamt för forskning och medverkande 

intervjupersoner är att området är i behov av ytterligare forskning om dess långsiktiga 

effekt. Förslagsvis kan en uppföljning genomföras efter fem år, då det kan tänkas att 

deltagarna fått en bredare bild av stödgruppens insats.  

 

Avslutningsvis tycker vi att stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar erbjuder 

stöd och kunskap till både vuxna och barn. Vi ser gruppledares positiva syn på arbetet 

som en god egenskap, då detta sannolikt avspeglas på deltagarna. Att detta är bra för 

deltagarna under programmets gång betvivlar vi inte, vi anser dock att det finns ett 

behov av ytterligare utvärdering och uppföljning. För att få svar på frågan om 

stödgruppsverksamhet hjälper eller inte behövs framtida longitudinella studier göras, 

intervjupersonerna kan dock styrka att märkbara skillnader kan göras under tiden på 

verksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Brev till intervjupersoner    

Hej!  
Vi läser termin fem på det klassiska socionomprogrammet. Just nu skriver vi en C-
uppsats i socialt arbete vid Mittuniversitet i Östersund. 
 
Vårt syfte med C-uppsatsen är att undersöka hur professionella ser gruppverksamheter 
som stöd till barn med missbrukande föräldrar. Vi vill få en djupare förståelse om 
förebyggande effekter för individen samt hur programmen stärker individens 
självkänsla under programmets gång.  
 
Er verksamheter riktar sig till denna målgrupp och vi undrar därför om det finns en 
möjlighet att få genomföra intervjuer med verksam personal inom verksamheten. Vi 
önskar genomföra fyra halvstrukturerade intervjuer med gruppledare för 
barnprogrammet.  
 
Intervjuerna kommer beröra områden som syftet med gruppverksamhet, metod samt 
effekterna av arbetet. Intervjuerna kommer att spelas in, skrivas ut och analyseras. Alla 
intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Vi har som önskemål att få genomföra dessa intervjuer under vecka 11 eller 12.  
 
Det går bra att nå oss på mejl eller telefon: 
 
Mejl: 
Tele: 
  
Tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar 
Ann-Louise Strandberg och Marie Tomason 
  
  
 
Ytterligare information: 
Kursen omfattar 15hp, 10 veckor.  
Vi handleds av Magnus Ottelid vid institutionen för socialt arbete, 
kontakt:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 – Intervjumanual 

Intervjun inleds med följande etiska aspekter: 

- Konfidentialitet  

- Frivilligt deltagande, rätt att avbryta 

- Intervjuns upplägg 

 

Bakgrund 

• Hur kommer det sig att du arbetar på …? Hur länge? 

• Vad har du för arbetsuppgifter? 

• Vilken utbildning och erfarenhet har du för arbete med barn och ungdomar? I 

vilken form? Antal år? 

• Kan du berätta lite kortfattat om arbetsplatsens verksamhet? Målgrupp, 

indelning av grupper. 

 

Kontakten 

• Hur kommer ni i kontakt med de barn som kommer hit? Vem ringer? Skriver? 

• Hur uppfattar ni den ordningen? Fungerar den bra? 

• Är det frivilligt för barnen? 

• Vilka barn för stöd och hjälp av er verksamhet? 

 

Stödgrupper 

• Hur ser första mötet med barnen ut? Är det lika för alla? Ritual, viktiga saker 

som poängteras i första mötet. 

• Hur ser intaget ut? Löpande eller samlingsintag? 

• Hur motiveras barnen till att mötas i grupp? Finns alternativa lösningar om en 

person ej passar? 

• Antal deltagare och träffar? För stort eller litet antal deltagare, för få eller många 

träffar, får alla sin tid? 

 

Stödgruppens innehåll 

• Hur ser arbetet ut i stödgruppen? Finns det någon speciell idé bakom? 

• Vilken roll har du som gruppledare? Svårigheter, utmaningar. 

• Kan du se riskfaktorer hos barnen som deltar? Hur? Bemötande? Någon idé 



 

 

bakom? 

• Kan du påverka risk- och skyddsfaktorer hos/runt barnet? Hur? Någon idé 

bakom? 

 

Avslutet 

• Hur går avslutningen till? Hur skiljs man åt? 

• Förbereds barnen på avskedet? 

 

Uppföljning/utvärdering 

• Vad tänker du om stödgruppens betydelse för barnet, föräldern, samhället? 

• Ser du fördelar respektive nackdelar med stödgrupper? Varför? 

• Har det gjorts någon utvärdering på verksamhetens arbete? Resultat, forskning. 

• Sker det någon uppföljning av barnen som deltar i stödgruppen? Hur? Vad? 

 

Övrigt 

- Någonting att tillägga? Kan vi ringa dig om det är något vi glömt eller inte 

förstår? 

 


