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Sammanfattning 
Vårt syfte med denna studie var att få mer inblick samt bidra till ökad kunskap kring de barn i 

förskolan som lever i hem med alkoholmissbruk. För att nå vårt syfte har vi genomfört 

kvalitativa intervjuer med tio pedagoger i förskolan.  

De resultat som framkommit i studien är att övervägande av de intervjuade pedagogerna har 

mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk. Upptäckterna gjordes främst genom 

föräldrar som luktat vid hämtning eller lämning. Bland de barn som nämns i intervjuerna är 

det bara ett som själv berättat för en pedagog. Vidare framkom det i resultaten att 

pedagogerna inte kunde se några specifika signaler på barnen som de kopplade ihop med att 

de levde i hem med alkoholmissbruk, förrän efter upptäckten. I resultaten framkom också att 

de flesta av pedagogerna menade att alla barn kan vara i behov av särskilt stöd i olika 

situationer vilket gör att de ska bemöta alla barn där och då. Däremot trodde några av 

pedagogerna att barn som lever i hem med alkoholmissbruk behövde ett mer varmt och 

kärleksfullt bemötande, precis som alla barn som far illa.  

Slutsatser som kan dras är att pedagogernas kunskaper om barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk är liten, och den kunskap som finns har de fått genom erfarenhet av arbetet 

på förskolorna. Vidare slutsatser är att pedagogerna fokuserat på föräldrarnas signaler framför 

barnens vid upptäckt, samt att det är ett tabubelagt område. 

Nyckelord: Alkohol, Anmälningsskyldighet, Barns signaler, Bemötande   
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Vi skulle här vilja tacka vår handledare Anna Olausson för allt stöd och resonemang kring 

arbetet, samt våra familjer för all tid vi fått till detta. Ett speciellt tack vill vi ge till er 

informanter som vi fått intervjua. 
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1. Inledning 
Det finns familjer som bär på mörka hemligheter. En av dessa kan vara alkoholmissbruk i 

hemmet (Runqvist, 1998.).  Alkoholmissbruk drabbar människor från alla grupper i samhället 

(Hansen A, 1995, Christensen, 1993, Bengtsson & Gavelin, 2004).  “Missbrukaren är en 

människa som gång på gång hamnar i plågsamma situationer på grund av sitt drickande – men 

ändå fortsätter” (Bengtson & Gavelin, 2004, s.20). Förutom att missbrukaren drabbas, 

påverkas också fyra till fem personer runt omkring, exempelvis familjen (Cohen, 1997).  

 

Ibland kallas en hemlighet som alkoholism för “elefanten i vardagsrummet” - något som alla 

ser och hör men aldrig vidrör. Alla går runt den och ingen kallar den vid namn (Bengtson & 

Gavelin, 2004). Eftersom det anses tabubelagt att tala om alkoholism i vår kultur (Hagborg & 

Ribbing, 2009, Christensen, 1993) samt för att det ligger mycket skam och skuld bakom 

sjukdomen (Runqvist, 1998) väljer de flesta att hålla tyst. ”På varje känd alkoholist går det 19 

okända” (Hagborg & Ribbing, 2009, s.21). Det betyder att det uppskattningsvis finns ca. 

400.000 barn som lever i hem där det finns alkoholmissbruk i Sverige (Hagborg & Ribbing, 

2009, Christensen, 1993, Statens folkhälsoinstitut, 2008). Många av dessa barn tillbringar sina 

dagar på förskolor runt om i Sverige och i läroplanen som förskolan arbetar efter står det 

följande: 

 

 Förskolan ska ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn 

 med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang  

 och mening. De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och  självförtroende 

 (Skolverket, 2011. s.6) 

Som blivande förskollärare vill vi kunna möta barn som kommer från hem där det finns 

alkoholmissbruk på bästa sätt. Vi tycker att det hittills har funnits för liten kunskap inom detta 

område då det saknats under utbildningen och funnits för lite forskning att ta del av. Vi vill 

därför ta del av verksamma pedagogers erfarenheter.  

 

2. Syfte och forskningsfrågor 
Vårt syfte med denna studie är att få mer inblick och bidra till en ökad kunskap kring de barn i 

förskolan som lever i hem med alkoholmissbruk.  

 

För att uppnå vårt syfte har vi formulerat två forskningsfrågor: 

 

1. Hur beskriver pedagoger i förskolan sina erfarenheter av barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk? 

 

2. Vilken kunskap har pedagoger i förskolan om de barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk, och hur har de fått den kunskapen?  
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3. Litteraturgenomgång 
I den kommande litteraturgenomgången uttalar sig utöver forskare inom området även 

socionomer, förskollärare och andra pedagoger, psykologer och skolsköterskor om 

alkoholmissbruk och dess konsekvenser. Den forskning som finns kring pedagoger och barn 

som lever i hem med alkoholmissbruk har mer karaktären av metodböcker. Vår studie riktar 

inte in sig mot hur arbetet ska se ut, därför har vi valt bort dessa delar. Vår avgränsning är 

signaler och den påverkan alkoholmissbruket innebär för såväl den som missbrukar, barnen 

som finns i miljön och andra vuxna runt omkring.  

 

3.1. Vad är ett alkoholmissbruk? 
Idag konsumeras det mer alkohol än på hundra år, något som också resulterar i fler som 

missbrukar den (Hagborg & Ribbing, 2009, Socialstyrelsen, 1985 ). Alkohol representerar det 

största samhällsproblemet idag. Ca 85 % av Sveriges befolkning är konsumenter av alkohol 

och 5 % av dessa är de som går från bruk till missbruk (Hansen A, 1995). Missbruk 

förekommer som tidigare nämnts i alla samhällsklasser men i över- och medelklassen är 

missbruket oftare dolt (Hägertz, 1995). Om det är män eller kvinnor som konsumerar mest i 

dagens samhälle är svårt att avgöra då mörkertalet är så pass stort, särskilt bland kvinnor 

(Hagborg & Ribbing, 2009). Det har skett en större ökning bland kvinnors alkoholkonsumtion 

under de senaste åren vilket gör att det inte längre finns någon större skillnad mellan kvinnor 

och män (Socialstyrelsen, 1985) 

Gränsen mellan ett bruk och ett missbruk är hårfin (Hansen A, 1995) men när alkoholen tar 

över människan och påverkar alla livssituationer blir det ett missbruk (Bengtsson & Gavelin, 

2004). En del tänker att de inte är missbrukare eftersom de arbetar och sköter sig 

(Christensen, 1993) men när drickandet gång på gång ger konsekvenser är det ett missbruk 

(Hansen A, 1995, Bengtsson & Gavelin, 2004). 

Det finns olika anledningar till att någon hamnar i ett alkoholmissbruk. Det kan finnas 

fysiska, sociala, psykodynamiska eller ärftliga faktorer som avgör (Socialstyrelsen, 1985, 

Bengtsson & Gavelin, 2004, Christensen, 1993). Enligt Bengtsson och Gavelin (2004) baseras 

den fysiska faktorn på att det är alkoholen som skapar den livslånga men behandlingsbara 

sjukdomen. Den sociala faktorn utgår från att alkoholismen ökar i samband med hög 

arbetslöshet och bostadsbrist. Den psykodynamiska faktorn baseras på att den som dricker gör 

det för att döva sin smärta över svek, sorg eller ångest. Ärftlighetsfaktorn handlar om att 

sjukdomen är genetisk (Hagborg & Ribbing, 2009, Statens folkhälsoinstitut, 2008) och 

drabbar flest pojkar i familjer där pappan är missbrukare. Oftare handlar det om ett socialt arv, 

det vill säga att det i hemmet funnits skäl att dricka, vilket påverkar efterföljande generationer 

att följa samma spår (Bengtsson & Gavelin, 2004). 
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3.1.1.  Konsekvenser 

Ett alkoholmissbruk kan skada kroppen på många olika sätt. Det kan till exempel handla om: 

nedsatt immunförsvar, dålig upptagning av näringsämnen, magkatarr, magsår, högt blodtryck, 

hjärtmuskelinflammation, diabetes, matsmältningsbesvär, bukspottkörtelinflammation, 

skrumplever, fettlever och benskörhet. Det kan också handla om förlamningar, försvagningar 

och känselbortfall i muskler, avtrubbat minne, koncentrationssvårigheter, 

inlärningssvårigheter, humörväxlingar och epilepsi (Hansen A, 1995, Bengtsson & Gavelin, 

2004). Ett långvarigt alkoholmissbruk kan leda till döden (Christensen, 1993). 

Tidigare har alkoholmissbruket koncentrerats på missbrukaren men numera ses den som en 

familjesjukdom (Runqvist, 1998) och den beräknas som tidigare nämnts påverka minst fyra 

till fem personer runt omkring missbrukaren (Cohen, 1997). Dessa är även de i behov av 

kvalificerade hjälpinsatser och stöd (Runqvist, 1998). 

Livet i en familj med alkoholmissbruk kan vara både kaotiskt, inkonsekvent och 

oförutsägbart, likt en känslomässig berg- och dalbana som kan innefatta både skam, 

pinsamma situationer, frustration, ilska och smärta (Runqvist, 1998). Missbrukaren kan 

utsätta barnen för bristande omsorg (Killén, 1999), använda sig av fysiskt våld mot barn eller 

andra vuxna i hemmet (Bengtsson & Gavelin, 2004, Socialstyrelsen, 2009, Runqvist, 1998, 

Statens folkhälsoinstitut, 2008) och agera självdestruktivt (Runqvist, 1998). 

I familjer där alkoholmissbruk förekommer finns det ofta brist på en positiv och känslomässig 

gemenskap. Kramar och uppmuntran förekommer sällan. I dessa familjer finns det också 

några outtalade regler att förhålla sig till. Det handlar om rigiditet, vilket innebär att 

kontrollera familjens hemlighet i sociala sammanhang, tystnad, förnekelse och isolering 

(Runqvist, 1998). De som lever med missbrukaren lär sig snabbt att inte tala med andra om 

problemet utan att istället gå tysta och hålla det inom sig själva (Hägertz, 1995). 

 

3.1.2. Barns utveckling 

Under det första levnadsåret ska barnet lära sig tilliten till vuxna men också till sig själv. De 

barn som inte får en bra omsorg redan från början kommer att utveckla en anknytning till 

föräldrarna som otrygg, vilket kan medföra att barnet har svårt att känna tillit till någon annan 

(Bengtsson & Gavelin, 2004, Drugli, 2003, Hägertz, 1995, Askland & Satöen, 2009, 

Sandberg, 2009). Utan tillit utvecklar barnet en negativ bild både av sig själv, och andra, 

något som kommer medföra att barnet utvecklar en misstro mot omvärlden (Imsen, 2006, 

Bengtsson & Gavelin, 2004). När denna misstro utvecklas får barnet också svårare att lösa 

kommande utvecklingsuppgifter (Killén, 1999). När behovet av tillit inte tillfredsställs kan 

även barnets medfödda personlighet bli mer påtaglig (Bengtsson & Gavelin, 2004). Det kan 

innebära att det barn som är tillbakadraget kan bli ännu mer tillbakadraget medan det barn 

som är utåtagerande kan bli desto mer utåtagerande (Bengtsson & Gavelin, 2004).  

Bengtsson och Gavelin (2004) skriver vidare att barnet med utgångspunkt i tilliten till sig 

själv vid två till tre års ålder börjar träna sin självständighet och egen vilja. I relation till andra 

ska barnet lära sig autonomi, det vill säga att få bestämma över sig själv, och inte känna tvivel 
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eller skam. Ett barn som växer upp i ett hem med alkoholmissbruk får ofta ingen möjlighet att 

testa detta då det inte finns några tydliga gränser inom familjen (Hägertz, 1995). Det barn som 

alltid möts av ett nej eller alltid får sin vilja igenom kan komma att bli självständig för tidigt 

för barnets bästa (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

Vid tre till fem års ålder ska barnet lära sig att våga ta initiativ utan att behöva känna någon 

skuld. Att som förälder visa barnet var gränserna går hjälper barnet att få en mer realistisk syn 

på sig själv. Det är också viktigt att barnet får mycket stöd för att kunna stå ut med de 

besvikelser som kan komma (Bengtsson & Gavelin, 2004). I en familj där missbruk 

förekommer finns inte denna möjlighet till att pröva på några tydliga gränsdragningar vilket 

leder till att barnet bara erbjuds en liten del av vad livet har att erbjuda. Barnet frågar eller 

utmanar inte sina föräldrar av rädsla för att det ska bli ett utbrott i familjen. I dessa familjer 

förekommer också fler besvikelser utan möjlighet att hantera dem (Hägertz, 1995). 

 

3.1.3. Barns reaktioner och signaler 

Hur barn reagerar på alkoholmissbruket som finns i hemmet beror på vilken utvecklingsfas de 

befinner sig i. Beroende på olika erfarenheter kan barn i samma utvecklingsfas reagera olika 

(Socialstyrelsen, 1985). 

Ibland kan det vara att ingen i familjen pratar med varandra om det problem som finns 

(Hägertz, 1995, Hagborg & Ribbing, 2009). Eftersom alkoholmissbruk är ett tabubelagt 

problem i vår kultur kan det finnas en skam hos barnet över att det ens existerar (Hansen A, 

1995). Det kan göra att barnet börjar tvivla på sig själv och vad det ser. Barnet kan känna sig 

ensam och tro att det inte hjälper att prata med någon annan om det (Hägertz, 1995) 

De som missbrukar alkohol förändras när de är berusade, bland annat genom att vissa blir 

ilskna, våldsamma eller obehagliga. Det blir skrämmande för barnet och det blir svårt för 

barnet att förstå sin omgivning när allt är oförutsägbart (Hansen A, 1995) och kan explodera 

när som helst (Lindstein, 1995). Förhållandet mellan barnet och den som missbrukar blir 

konfliktfyllt då barnet å ena sidan vill respektera den förälder som är nykter, men hatar och 

föraktar den förälder som är onykter (Hansen A, 1995). Uppväxten för dessa barn präglas av 

oro, besvikelser, otrygghet, oförutsägbarhet, lögner, misshandel och övergrepp vilka barnen 

försöker anpassa sig efter trots att det är väldigt svårt (Runqvist, 1998, Statens 

folkhälsoinstitut, 2008).  

Hägertz (1995) och Runqvist (1998) skriver om känslor som är typiskt framträdande för barn 

till alkoholister, dessa är bland andra rädsla, ledsnad, ilska, skam och skuld. Rädsla kan till 

exempel handla om att behöva åka bil med en förälder som är onykter, rädslan när föräldrarna 

bråkar med varandra eller rädslan för att bli slagen av den som är onykter. Känslan av ledsnad 

kan exempelvis bero på att föräldrarna gråter eller när det inte finns några pengar eftersom 

missbrukaren har använt upp allt till alkoholen. Ilskan kan uppkomma när den nyktre 

föräldern ständigt hittar på ursäkter då den andre föräldern är onykter eller när andra kallar 

den onyktre föräldern för elaka saker som ”fyllgubbe”. Ilskan kan också komma när löften 

ständigt bryts. Känslan av skam kan till exempel infinna sig när den onyktre föräldern stapplar 
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in på ett föräldramöte eller ligger full ute på gården och är ovårdad. Känsla av skuld kan 

komma av att barnet aldrig tycker sig kunna göra nog för att missbrukaren ska bli nöjd, eller 

för att barnet tycker sig ha varit olydig och därmed varit orsaken till att föräldern dricker sig 

full. Skuld kan också infinna sig då barnet vissa gånger hatar den förälder som missbrukar. 

Barn som växer upp med alkoholmissbruk i hemmet kan få svårt att förstå sina egna känslor, 

bland andra de känslor som nämnts ovan, eftersom de ständigt har tryckt undan dem av 

hänsyn till den som missbrukar, den förälder som är nykter eller för hela familjen (Bengtsson 

& Gavelin, 2004, Hagborg & Ribbing, 2009). 

Barn till alkoholmissbrukare kan också lida av ångest och nedstämdhet, beteenderubbningar, 

sömnproblem och mardrömmar, dålig självbild eller depressioner som reaktion på missbruket 

som finns i hemmet (Hansen A, 1995, Hägertz, 1995, Lindstein, 1995). Dessa signaler kan 

vara svåra att upptäcka då de inte syns utåt (Hansen A, 1995).  

Vissa signaler som dessa barn däremot kan visa utåt handlar om: magsmärtor, uttryckslöshet, 

koncentrationsproblem, trötthet, motorisk oro, ofrivillig urinavgång eller tarmtömning, 

svårigheter med vänner och social tillhörighet, känslomässig labilitet, 

överpresterande/överdriven anpassning, huvudvärk/migrän eller att de är spända i musklerna 

och visar sig som stela (Hansen A, 1995, Runqvist, 1998, Lindstein, 1995, Hagborg & 

Ribbing, 2009). Vissa barn kan också visa signaler som viktminskning eller ett försenat tal 

(Hägertz, 1995). Signalerna syns inte förrän alkoholmissbruket har gått väldigt långt eftersom 

fasaden utåt sett oftast är kontrollerad under en längre tid (Hagborg & Ribbing, 2009, 

Alkoholkommittén, 2004). 

Signalerna kan i förskolan komma till uttryck genom att barnet har bristande tillit till de 

vuxna, är trötta och hungriga efter en helg, inte vill berätta på samlingen vad de har gjort 

under helgen, är destruktiva mot sig själv eller andra, drar sig undan, är hyperaktiva eller har 

koncentrationssvårigheter, är smutsiga och försummade eller extremt observanta på 

föräldrarnas beteende vid hämtning (Bengtsson & Gavelin, 2009). Vissa av barnen sätter sig 

också gärna i knä hos vem som helst på förskolan (Hägertz, 1995).  

Barn till alkoholmissbrukare kan ha svårt att be om hjälp och gissar sig till vad som anses vara 

normalt. De kan också ha svårt att fullfölja något från början till slut, de ljuger även om 

sanningen vore enklare, dömer ofta sig själva hårt, har svårt att ha roligt och tar sig själva på 

alldeles för stort allvar. De kan ha svårt med nära relationer och reagerar överdrivet mycket på 

förändringar som de inte kan ha kontroll över. De söker ofta godkännande från andra, känner 

sig annorlunda i förhållande till andra, är överdrivet ansvarstagande eller ansvarslösa, är 

impulsiva, har svårt att säga nej och är rädda för auktoritet. De är ofta rädda för att bli 

övergivna eller att bli svikna och kan också uppleva rädsla för andras kritik (Hagborg & 

Ribbing, 2009). 

Det är trots dessa signaler ändå viktigt att tänka på att barnen oftast kan anpassa sig så det blir 

svårt för de vuxna att se dem (Hansen A, 1995). Barnen som utmärker sig genom att vara 

klängiga, spralliga eller självdestruktiva kan vara lättare att lägga märke till. Barn som 

kommer från socialt väletablerade miljöer där alkoholkonsumtion är mer socialt accepterat 
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kan vara sådana som ofta utmärker sig som tysta, rädda och duktiga, vilket gör att de vuxna 

inte lägger märke vid dem. Att alkoholkonsumtionen är mer socialt accepterad innebär ofta att 

upptäckten av ett missbruk är svårare.  

Eftersom det inte finns några typiska beteenden eller fasta roller som tyder på att det specifikt 

skulle handla om alkoholmissbruk, kan det vara svårt att se signalerna som ett tecken för just 

det. Barnet reagerar inte heller specifikt på missbruket som finns i hemmet utan det reagerar 

på hela familjesituationen. De barn som lever i hem med alkoholmissbruk utvecklar 

överlevnadsstrategier som kan växla beroende på vilken situation de är i (Cohen, 1997) och 

deras olika personligheter kan också påverka (Alkoholkommittén, 2004).   

 

3.1.4. Överlevnadsstrategier 

De strategier som presenteras nedan handlar om att inta olika roller vilka bör tolkas med 

försiktighet eftersom de kan finnas hos alla barn i vissa situationer (Bengtsson & Gavelin, 

2004, Statens folkhälsoinstitut, 2008). Men barn till alkoholmissbrukare fastnar lättare i dessa 

roller om de inte får hjälp att hitta andra sätt att vara (Hägertz, 1995, Cohen, 1997, Runqvist, 

1998, Christensen, 1993, Hagborg & Ribbing, 2009). 

Clownen, medlaren eller maskoten är ofta hyperaktiv till en början men tröttnar snabbt. Den 

som spelar olika roller och lockar till skratt. Den som antar rollen försöker ta på sig de andra 

familjemedlemmarnas smärta och problem genom att ägna tiden åt att bli omtyckt av alla runt 

omkring.  Genom att dra uppmärksamheten till sig själv med humorns hjälp kan den hålla 

problemen i familjen borta.  Rollen ger uppmärksamhet och uppskattning men att aldrig bli 

tagen på allvar kan i längden bli plågsamt. Under ytan är känslan ofta en otillräcklighet och 

betydelselöshet och det är endast i ögonen som tecken på ledsnad kan finnas. Det är oftast det 

barn som är yngst i en familj som tar på sig denna roll eftersom det har svårt att hävda sig mot 

de syskon som är äldre. Dessa barn kan tappa kontakten med sig själva vilket gör att de i 

högre ålder kan hamna i missbruk. 

Den ansvarige, hjälten eller familjehjälten är den som tar över föräldrarnas roll i familjen och 

sköter hemmet genom att handla, diska, laga mat och ta hand om sina syskon. Den som 

antagit rollen växer ofta upp snabbare än de andra och tror att det är bättre att sköta allt själv 

istället för att ta hjälp från andra. Denna roll innefattar ofta en låg självkänsla då 

förhoppningen om att rädda familjen hela tiden misslyckas. Denna känsla kan hålla sig kvar i 

det framtida livet i form av skuld. Det är ofta det äldsta syskonet eller en flicka i familjen som 

antar denna roll.  

Syndabocken eller rebellen är den som, likt clownen, drar problemet till sig själv istället för 

de andra i familjen. Genom att ständigt vara i kamp med vuxenvärlden genom att trotsa, vara 

aggressiv och stökig försöker den dra uppmärksamhet till sig. Det är bättre att få negativ 

uppmärksamhet än ingen uppmärksamhet alls. Dessa barn har ofta en obefintlig självkänsla 

och litar inte på någon annan. Även dessa barn har lättare än andra att i högre ålder hamna i 

missbruk. 
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Tapetblomman, det anpassliga, det tysta eller det osynliga barnet är den som försöker smälta 

in genom att göra sig osynlig och vara andra till lags. Detta kan också visa sig då de gärna 

kryper upp i famnen hos vem som helst. Den som ofta utvecklar en svag identitet vilket kan 

göra att omgivningen glömmer bort dem. Har inga förväntningar på resten av familjen utan 

glider istället in i en fantasivärld. Oftast är det en flicka som antar rollen och hon kan ha 

lättare för att utveckla exempelvis anorexi i högre ålder. Det är inte heller ovanligt att dessa 

flickor senare i livet dras till äldre missbrukande män som utnyttjar dem sexuellt. 

 

3.2. Barns rättigheter, barnperspektivet och barns perspektiv 
Redan 1924 togs det första steget gällande barns rättigheter men då formulerades inga 

bindande krav på världens regeringar. 1989 däremot samlades FN:s generalförsamling och 

arbetade fram en konvention kring vilka rättigheter som borde gälla för alla världens barn. 

Definitionen av barns rättigheter ska gälla i alla samhällen oberoende av religion, kultur eller 

annat. Konventionen om barns rättigheter betonar att barn har rätten att få sina grundläggande 

behov tillgodosedda. De ska få skydd mot utnyttjande och diskriminering, de ska få bli 

respekterade och de ska få uttrycka sin mening. Det är samhällets skyldighet att svara mot 

dessa krav (Utrikesdepartementet, 2006, Bergqvist et al., 2000, Arnér & Tellgren, 2006, 

Hagborg & Ribbing, 2009).  

 

Ett barnperspektiv handlar om de vuxnas syn på hur barns tillvaro är (Arnér o Tellgren, 2006, 

Torstenson-Ed, 2011). Barn kan tolka omvärlden på ett sätt medan vuxna kan tolka den på ett 

annat. Det är därför viktigt att göra barnen själva till informanter om hur de ser på saker, ur 

deras synvinkel, för att försöka förstå dem. Därefter kan de vuxna försöka utgå från barns 

perspektiv (Torstenson-ed, 2011). Englundh (2009) skriver om studier som visat att de som 

arbetar i verksamheter som rör barn, exempelvis förskolan, för det mesta inte intar ett 

barnperspektiv. 

 

3.3. Vuxnas roll 

Barn som lever i hem med alkoholmissbruk behöver andra vuxna som hjälp till att utvecklas 

och få se den goda sidan av livet (Drugli, 2003).  Vuxna kan tro att det bästa är att inte tala 

med barnen om alkohol eftersom deras egna alkoholvanor kan komma på tal. Det kan göra att 

vuxna känner sig osäkra då de inte har reflekterat kring sitt eget bruk men måste göra det i 

samtalet med andra. Men det måste vara barnets behov som styr om det behöver tas upp eller 

inte (Socialstyrelsen, 1985).  

När vuxna drar sig för att tala med barn om föräldrarnas alkoholmissbruk deltar de i 

bevarandet av familjehemligheten. Det medför också att barnet förlorar känslan av att det 

finns någon annan som vet – något som är viktigt för dessa barn så att de inte känner sig 

ensamma i sin situation. Det är smärtsamt att se barn som far illa men det finns alltid något 

vuxna kan göra (Bengtsson & Gavelin, 2004). 

 



 

10 
 

3.3.1. Förskolans ansvar 

En skyddande faktor för barn som lever i hem med alkoholmissbruk kan vara en förskola med 

hög kvalitet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Det är dock viktigt att komma ihåg att förskolan 

har ansvar för barnen men inte för föräldrarna (Bengtsson & Gavelin, 2004). Däremot går det 

inte att blunda för olika signaler som visar sig även hos föräldrarna om att något inte är bra. 

Det fungerar inte att blunda utifrån sin professionella roll. Det är viktigt att tala inom 

personalgruppen om det finns en misstanke om att ett barn skulle fara illa, och diskutera vad 

det kan bero på (Bergqvist et al., 2000). 

Förskolan ska fungera som ”hemmets förlängda arm” (Imsen, 2006. s.65) och det är därför 

viktigt med en god samverkan med föräldrarna. Förskolan har bra möjligheter att upptäcka de 

barn som far illa (Bergqvist et al., 2000) men pedagogerna ska inte vara terapeuter.  Eftersom 

det är de som oftast kommer närmast barnen kan de däremot genom att vara observanta på 

signaler vidare ge barnet den hjälp som behövs (Hansen A, 1995). Ju fler vuxna som vågar ta 

konsekvenserna av vad de ser, desto fler barn kan få hjälp tidigt. Det kan också bli avgörande 

för deras vidare utveckling (Drugli, 2003). ”Barnen behöver vuxna med stora öron, stora ögon 

och inte minst ett stort hjärta” (Drugli, 2003. s.11) 

 

3.3.2. Bemötande 

De barn som lever i hem med alkoholmissbruk behöver ofta ett närmare och mer anpassat 

bemötande än andra barn (Drugli, 2003, Hagborg & Ribbing, 2009). Det är viktigt att se 

barnen och vara nära dem för att bygga upp deras förmåga och stärka deras känsla av 

sammanhang och mening (Hagborg & Ribbing, 2009). En ökad kunskap om de 

samspelsmönster som utvecklas i hem med alkoholmissbruk ger de bästa förutsättningarna till 

att kunna förstå problematiken (Hansen A, 1995). 

Oftast tas bara hänsyn till hur de vuxnas livskvalitet försämras på grund av till exempel 

alkoholmissbruk. Barnen uppmärksammas för det mesta inte trots att det för dem innebär 

stora påfrestningar att växa upp med en eller flera föräldrar som har ett alkoholmissbruk. Ett 

av dessa barn beskriver som vuxen hur uppväxten kunde se ut: 

 

Man anpassar sig mycket, tar på sig mycket skam och skuld, tänker ”tänker om 

 jag är snällare, och lite bättre så skulle inte pappa dricka” Sådana känslor tar lång 

 tid att arbeta bort... Min pappa var aldrig elak, det var inget våld, ingen misär och 

 han jobbade hela sitt liv. Det var  bara det att han antingen sov- eller var fullständigt

 frånvarande när  han var hemma... Man lärde sig att inte lita på vuxna, att inte lita

 på andra människor. Det är nog det som påverkat min barndom mest. Bristen på 

 tillit. Jag berättade inte för någon att min pappa drack, och vi pratade aldrig om 

 det inom familjen. (Statens folkhälsoinstitut, 2008. s.8) 

 

Det är inte stor chans att barnen kommer till pedagogerna och berättar om sitt problem då 

vissa av dem troligen har hört hur deras föräldrar har pratat kring olika myndigheter i 

hemmet. De är lojala mot sina föräldrar och tanken på att en myndighet skulle komma och 

splittra familjen gör dem rädda (Hansen A, 1995, Socialstyrelsen, 1985).  
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3.3.3. Barn i behov av särskilt stöd 

I Skolverkets text Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd (2012) står följande: 

 

 Bestämmelserna om särskilt stöd i 3 kapitlet skollagen gäller inte för barn 

 i förskolan. Men även i förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller 

 andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras  

 speciella behov kräver. Detta följer av en bestämmelse i 8 kapitlet skollagen  

 som gäller för förskolan. Det innebär att barn ska ges särskilt stöd på det  

 sätt och i den omfattning som det behövs för att barnet ska ha möjligheter att  

 utvecklas och lära enligt läroplanen. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet  

 att delta i utformningen av de särskilda stödinsatserna. (Skolverket, 2012. s.2) 

 

Detta hör ihop med vad Skolverket skriver i läroplanen för förskolan (2011), som är följande: 

”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2011. s.5).  

Begreppet Barn i behov av särskilt stöd innefattar även de barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk (Bergqvist et al., 2000). 

 

3.3.4. Samverkan med föräldrar 

I läroplanen för förskolan står det följande:  

 

 Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

 förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

 Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

 samarbete med hemmen. (Skolverket, 2011. s.13). 

 

När oro finns för barnet är det bra att delge det till föräldrarna (Drugli, 2003). Att våga visa 

förståelse för hur föräldrarna har det och kunna vara ett stöd genom att ta sig tid att prata med 

dem är viktigt. Vissa i personalen kanske har egna erfarenheter och att kunna förmedla det till 

föräldrarna kan vara ett av de viktigaste stöden att ge. Det är viktigt att inte dela upp världen i 

vi och dem utifrån vad som skulle vara normalt eller avvikande (Bergqvist et al., 2000, Juul & 

Jensen, 2003). 

 

3.3.5. Samverkan med andra instanser 

För att kunna ge barnet rätt hjälp krävs kunskap om de olika instanser som finns att vända sig 

till (Hansen A, 1995, Sandberg, 2009). Samverkan mellan exempelvis förskola och 

socialtjänst är viktig för att kunna hitta så många barn som möjligt av de som far illa (Drugli, 

2003). Pedagoger har ofta ett komplicerat samarbete med socialtjänsten. Det dröjer ibland för 

länge innan kontakt tas på grund av att pedagogerna är rädda för att föräldrarna ska ta barnet 
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därifrån och barnets enda trygghetszon ska försvinna. Pedagogerna är också rädda för att 

socialtjänsten inte ska kunna göra tillräckligt bra insatser (Bengtsson & Gavelin, 2004).  

 

3.3.6. Anmälningsskyldighet 

Redan i 1924-års barnavårdslag fanns bestämmelsen om anmälningsskyldighet, vilken gällde 

myndigheter och vissa yrkesutövare. Den handlade om att anmäla till socialtjänsten då 

misstanke uppstår om att ett barn far, eller riskerar att fara illa. Numer omfattas alla yrken 

som på ett eller annat sätt berör barn och ungdomar har anmälningsskyldighet. För 

allmänheten gäller endast en uppmaning om att anmäla (Socialstyrelsen, 2004). 

I och med anställningsavtalet träder också åliggande om anmälningsskyldighet in (Erdis, 

2010) vilket betyder att det är ett tjänstefel att inte anmäla vid misstanke om att ett barn far 

illa (Christensen, 1993). 

Det finns olika utredningar som har visat på att denna anmälningsskyldighet inte fungerar på 

bästa sätt i praktiken. Utredningarna visade att det finns få anmälningar som inkommit till 

socialtjänsten om misstanke att barn far illa. Orsaker kan vara okunskap om bestämmelserna, 

osäkerhet om hur de påverkar enskilda fall eller oro för vad en anmälan kan innebära för de 

inblandade. Det verkar vara svårt för många att berätta om vad som misstänks då det ofta är 

ångestfyllt att inse att ett barn har det svårt och far illa. Det är självklart naturligt att känna på 

det viset men det får inte hindra socialtjänstens ingripande för barnets bästa (Socialstyrelsen, 

2004). 

En anmälan definieras som följande: ”Alla uppgifter, såväl skriftliga som muntliga, som 

kommer till socialnämndens kännedom om att ett barn kan befaras fara illa bör ses som en 

anmälan” (Socialstyrelsen, 2004. s.19). Dessa uppgifter innefattar också andrahandsuppgifter, 

alltså de som anmälaren fått kännedom om via andra (Socialstyrelsen, 2004). 

Denna anmälan innebär följande: 

 Socialnämnden är alltid skyldig att ta ställning till vad de lämnade uppgifterna 

 kan innebära och inleda en utredning om förhållandena kräver det. Den  

 myndighet eller den person som har gjort en anmälan kan inte återta den.  

 Av 14 kap. 1§ fjärde stycket socialtjänstlagen följer att den som har gjort en 

 anmälan är skyldig att informera nämnden när förhållandena har ändrats. 

 Detsamma gäller för den som har lämnat uppgifter som senare visar sig vara  

 felaktiga. Nämnden kan då snabbt avsluta utredningen, eller besluta att inleda 

 en utredning, under förutsättning att det inte finns någon anledning till att 

 utredningen måste fortsätta eller ska inledas. (Socialstyrelsen, 2004. s.19). 

  

För mycket information om en familj kan göra att pedagoger tvingas att göra en anmälan, 

något som stoppar många av dem från att fråga barnen hur de har det. En anmälan innebär 

inte att det måste bli ett omhändertagande av barnet. All misstanke om att ett barn behöver 

hjälp från någon annan än vårdnadshavarna ska anmälas (Bengtsson & Gavelin, 2004, Hansen 

A, 1995, Christensen, 1993, Bergqvist et al., 2000, Socialstyrelsen, 2004). Något som kan 

påverka vuxnas beslut om att inte göra en anmälan kan vara oron över de påfrestningar som 
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kommer i och med den, så väl för barnet, föräldrarna och den som anmäler. Men vad blir 

konsekvensen av att inte göra en anmälan? Barnet kan hamna efter i sin utveckling eller 

tvingas leva i en situation som blir värre och värre med tiden (Socialstyrelsen, 2004) 

Bara för att det är känt att en familj har legat under utredning hos socialtjänsten behöver det 

inte betyda att åtgärder satts in. För att det ska hända kan ännu en anmälan behöva göras 

(Bengtsson & Gavelin, 2004) 

En anmälan från en verksamhet, till exempel från förskolan, kan inte vara anonym vilket gör 

att den ska vara förankrad i verksamheten och bör göras av förskolechefen (Bengtsson & 

Gavelin, 2004). Det ska finnas dokumentation över misstankarna (Hansen A, 1995). 

Det bästa är att en anmälan görs personligt av pedagogen i samverkan med både föräldrar och 

socialtjänst. Detta både för att klargöra för föräldrarna om misstankarna och samtidigt slippa 

missförstånd mellan de olika parterna. Eftersom många alkoholmissbrukare har en misstro 

mot myndigheter kan en anmälan bakom deras rygg förstärka denna misstro. Det är bra som 

pedagog att vid exempelvis inskolning, utvecklingssamtal eller föräldramöte ta upp 

anmälningsskyldighetens innebörd för att slippa känna obehag inför framtida åtgärder 

(Bengtsson & Gavelin, 2004, Christensen, 1993). 

Det kan vara svårt att tala med föräldrarna i den familj där problemet finns då pedagogerna 

känner rädsla för att såra föräldrarna eller för att de ska bli arga på dem och ta barnet därifrån 

(Bergqvist et al., 2000). Men det är inte familjen som sådan som anmäls, utan iakttagelserna 

om ett barn som kan behöva hjälp (Socialstyrelsen, 2004). 

Många är också rädda att en anmälan inte ska ge någonting då de tror att socialtjänsten gör ett 

dåligt jobb, men om ingen anmälan görs får pedagogen leva med att barnet kanske far ännu 

mer illa (Christensen, 1993). 



 

14 
 

4. Metod och urval 
Nedan kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga med vår studie för att samla in och 

analysera empiri, samt beskriva vilka verktyg vi använt oss av. Vi kommer även att diskutera 

tillförlitligheten av studien och genomförandet av intervjuerna. 

 

4.1. Val av metod 
Vi har sökt och läst relevant litteratur för vår studie för att sedan bestämma metod. Vi valde 

efter detta att använda oss av så kallade kvalitativa intervjuer, vilka handlar om att upptäcka 

och identifiera den intervjuades livsvärld eller uppfattning om ett fenomen eller en företeelse. 

För vår del handlar det om sociala fenomen, som exempelvis attityder till alkohol (Patel & 

Davidson, 2011).  

För att intervjun ska vara kvalitativ bör den som intervjuar göra informanten till medskapare i 

ett samtal (Patel & Davidsson, 2011). Kvale (1997) skriver att ”Berättelser och samtal 

betraktas idag som väsentliga för att erhålla kunskap om den sociala världen, inklusive 

vetenskaplig kunskap” (Kvale 1997. s.15). Korta intervjufrågor och längre svar, omfattningen 

av det spontana, specifika, rika och relevanta i svaren är något av det kvalitativa i en intervju. 

Det handlar också om hur samtalet utvecklas och hur tolkning av frågor och svar görs av båda 

parter (Kvale, 1997). I denna typ av intervju är forskaren mer fri att ställa nya frågor, ta upp 

nya ämnen eller hitta nya angreppssätt under samtalet (Ahrne & Svensson, 2011). Intervjun är 

varken ett strängt strukturerat frågeformulär eller ett öppet samtal utan innefattar båda delarna 

och kallas därför halvstrukturerad. En halvstrukturerad intervju utgår från en intervjuguide 

men kan ändras allt eftersom samtalet fortlöper (Kvale, 1997). Vi hade förberett en 

intervjuguide där vi hade tre huvudfrågor med fyra underfrågor beroende på om första svaret 

blev ja eller nej (se bilaga 2). 

För att kunna genomföra en kvalitativ intervju valde vi att använda oss av bandinspelning för 

att kunna lyssna aktivt. Att lyssna aktivt innebär att den som intervjuas kan visa informanten 

vad han eller hon har berättat genom att aktivt återberätta det som sagts och verkligen lyssna 

på den som berättar (Nelson-Jones & Zetterström, 2005). Genom att lyssna aktivt försöker 

den som intervjuar att förstå, eller tolka, vad informanten berättar (Hägg & Kuoppa, 2007). 

Vid två av intervjuerna användes papper och penna, vilket vi kommer att återkomma till under 

rubriken Genomförande. 

Vi har valt att låta våra egna idéer och föreställningar ta plats i intervjun för att komma vidare 

i studien. Vilket resultat vi får beror på den specifika situationen, människorna som är med i 

den eller på tiden när intervjun sker. Detta kallar Patel och Davidson (2011) för induktion. 

Ahrne och Svensson (2011) skriver att intervjun kan ses som något negativt utifrån att den 

bara visar en begränsad bild av ett fenomen och måste behandlas därefter. Det vill säga att den 

kan behöva kompletteras med fler metoder som exempelvis observationer. Eftersom vi 

undersöker pedagogers erfarenheter och inte vad någon gör har vi valt att bara använda oss av 
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kvalitativa intervjuer. 

 

4.1.1. Val av informanter 

Vårt mål var att hitta tio pedagoger att intervjua. Johansson & Svedner (2010) skriver att det 

är bra att leta pedagoger med olika erfarenhet för att öka chansen till att hitta de bästa 

varierade uppfattningar inom området. Eftersom statistik visar att 400 000 barn i Sverige lever 

i hem med alkoholmissbruk (Hagborg & Ribbing, 2009, Christensen, 1993, Statens 

folkhälsoinstitut, 2008) bedömde vi att sannolikheten att någon eller några av de tio 

pedagoger vi intervjuade skulle ha mött dessa barn.  

Vi hittade de tio pedagogerna genom kontakter. Två av dem fick vi veta i förväg att de hade 

mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk medan det med andra framkommit i samtal 

eller under genomförandet av intervjun att de har mött eller inte mött dessa barn. Vi riktade 

inte in oss specifikt mot att intervjua förskollärare eller barnskötare eftersom vi sökte 

erfarenhet och kunskap hos pedagoger i förskolan. 

   

4.1.2. Genomförande 

Vi började med att ringa, mejla och ta personlig kontakt med de pedagoger som valts ut. Vissa 

av dem kände vi till sedan tidigare medan vissa var helt nya, vilket gjorde att en utförligare 

presentation av oss var nödvändig vid några av intervjutillfällena.  

När vi kontaktade olika förskolor möttes vi ibland av svar som att de hade varit ”förskonade” 

just där och angav att det kanske var mer vanligt i större städer. En del uttryckte även att bli 

intervjuad inte var deras ”grej” även fast vi då betonade att det viktiga inte var att de hade 

mött dessa barn utan att de kunde intervjuas ändå. Trots detta blev det fler nej än ja. I 

efterhand har vi reflekterat över vårt eget bemötande i sammanhanget och kan tänka oss att en 

del av de ”nej” vi fått kan ha berott på det sätt vi har presenterat oss och vårt arbete.  

Vidare skickade vi ut ett brev till dem som skulle intervjuas där vi sammanfattat det 

humanistisk-samhällsvetenskapliga rådets etiska principer, vilka handlar om att beskriva vårt 

syfte, hur pedagogernas deltagande skulle kunna hjälpa oss med vår studie, hur intervjun 

skulle genomföras, till exempel att vi skulle använda oss av bandinspelning, och att den skulle 

ta ca.30-60 minuter, samt att vi skulle hålla informanterna och deras berättelser anonyma 

(Johansson & Svedner, 2010). Brevet går att läsa i bilaga 1. 

Åtta av de pedagoger som deltog gjorde detta frivilligt medan två av dem nämnde ordet 

”lottning” när de kom in och lät sig intervjuas. Alla visade stort engagemang och betonade 

hur viktigt de ansåg att vårt forskningsområde är. Vid varje intervjutillfälle frågade vi om det 

var okej att spela in samtalet vilket det var i åtta fall av tio. Trots att vi hade informerat och 

frågat om bandinspelning var okej så backade pedagogerna vid intervjutillfället, och kriteriet 

för att intervjuerna skulle bli av var att vi skulle anteckna istället. Vid nio av intervjuerna satt 

vi tillsammans med pedagogerna medan en av oss satt ensam med en pedagog vid ett tillfälle. 
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Detta på grund av sjukdom för en av oss. Anledningen till att vi valde att sitta tillsammans var 

att en av oss skulle kunna fokusera på själva samtalet medan den andra skulle kunna se till att 

de frågor som vi behövde få svar på verkligen belystes. Den som satt ”mer på sidan av” kunde 

ställa följdfrågor som intervjuaren missade (Intervjufrågor se bilaga 2). Åtta av intervjuerna 

hölls på pedagogernas arbetsplatser medan två av dem hölls i pedagogernas hem. Alla 

intervjuer gjordes dagtid. De tog cirka 30 minuter att genomföra med presentation och 

avslutning. 

 

4.1.3. Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna transkriberades de, vilket innebär att de skrevs över på datorn från tal till 

skrift (Ahrne & Svensson, 2011). Kvale (1997) skriver att det är viktigt att fundera över hur 

denna transkribering görs. Vad får det för effekt att den transkriberas av den som intervjuar? 

Han menar att det kan göra att den som transkriberar sätter sin egen prägel och tolkning på 

orden som sagts vilket kan påverka innebörden i dem. Eftersom vi har använt oss av en så 

kallad selektiv kodning då vi har kodat det som ansetts vara väsentligt för vår forskning 

(Thornberg & Fejes, 2009), har vi dels tolkat det pedagogen berättat och till viss del även satt 

vår egen prägel på transkriberingen då den både transkriberats ordagrant och 

sammanfattningsvis. Det innebär att den till viss del är omskriven, något som Kvale (1997) 

också menar är viktigt att nämna.  

Vi har vidare analyserat intervjumaterialet utifrån något som Kvale (1997) kallar för ad hoc, 

det vill säga att vi fritt har växlat mellan främst de olika metoderna meningskoncentrering och 

meningskategorisering. Meningskoncentrering handlar om hur vi har sammanfattat 

pedagogens uttalanden och konkretiserat dem i precisa och korta formuleringar medan 

meningskategorisering handlar om att vi har kodat intervjun i olika kategorier för att få fram 

skillnader och likheter i intervjuerna. Vi har också till viss del använt oss av meningstolkning 

eftersom vi har sökt underliggande meningar i pedagogernas berättelser. 

 

4.1.4. Metoddiskussion 

Thornberg och Fejes (2009) skriver om dataöverbelastning som en fallgrop för kvalitet och 

betonar vikten av att inte göra för många intervjuer på samma dag. Med tanke på detta valde 

vi att endast göra två intervjuer per dag för att inte överbelasta oss och kvaliteten i att minnas 

vad som sagts under intervjun. Eftersom vår studie handlar om att tolka pedagogerna så blev 

det viktigt för oss att kunna sätta oss ned och sammanfatta intervjuerna så snabbt som möjligt 

efter genomförandena för att nå bästa möjliga resultat, något som också Patel & Davidson 

(2011) nämner. 

 

Kvale (1997) skriver om hur viktig den kvalitativa intervjun blir för att studien ska bli så bra 

som möjligt. Han skriver att det är viktigt att den som intervjuar har kunskap inom området 

innan intervjun påbörjas, om hur viktigt det är att vara tydlig och styrande för att intervjun ska 

ge det resultat som behövs, att den som intervjuar vågar vara kritisk men också öppen för nya 

aspekter, vara vänlig och känslig för att kunna hålla kvalitet. Han skriver också att det är 
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viktigt att kunna minnas och tolka det som sagts i intervjun som en återkoppling till 

informanten. Vi valde att läsa så mycket som möjligt om barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk, innan vi gick ut och intervjuade, för att kunna ställa relevanta följdfrågor. 

Vi valde också att ställa ledande frågor då vi ansåg att det behövdes för att ta intervjun vidare, 

något som också Kvale (1997) skriver kan vara bra att göra ibland. Vidare valde vi att låta 

våra egna idéer och föreställningar ta plats i intervjun (Patel & Davidson, 2011), något vi tror 

oss ha blivit påverkade av på grund av den brist på forskning inom den specifika område vi 

valt att studera. 

 

Dock ansåg vi att vi hade för liten erfarenhet av att intervjua för att kunna agera som bästa 

möjliga intervjuare, något vi också märkte av i vissa av intervjuerna då pedagogerna ibland 

misstolkade våra frågor. Eftersom vi kände våra egna begränsningar till en viss del redan 

innan intervjuerna valde vi att koncentrera oss främst på att lyssna, det Kvale (1997) lägger in 

i benämningen vänlig, för att kunna tolka pedagogen på bästa sätt (Nelson-Jones & 

Zetterström, 2005, Hägg & Kuoppa, 2007). Användandet av papper och penna vid två av 

intervjuerna kändes för oss inte optimalt då vi ville kunna lyssna aktivt. Trots detta blev vi 

tvungna att använda oss av de verktygen då det var kriteriet för att pedagogerna skulle ställa 

upp. Med tanke på att fokus flyttades från att lyssna aktivt och kunna ställa bra frågor till att 

anteckna har materialet blivit annorlunda (Patel & Davidson, 2011). Vi anser dock att vi fick 

ut det väsentliga av intervjuerna och att tillförlitligheten därmed inte försämrades på grund av 

just det. Däremot kan det ha påverkat intervjuernas längd, vilket naturligtvis kan påverka 

kvaliteten i samtalet ifall pedagogerna kände sig begränsade då fokus hamnade på att 

anteckna istället för att samtala. 

4.1.5. Tillförlitlighet 

För att värdera vår egen studie (Patel & Davidson, 2011) valde vi att kontrollera reliabiliteten. 

Det gjorde vi för det första genom att sitta tre personer vid alla intervjuer förutom en. Förutom 

den som intervjuar och den som intervjuas, sitter där även en tredje person som registrerar 

intervjun parallellt med den som intervjuar. För att eftersträva så hög reliabilitet som möjligt 

använde vi oss av något som kallas för interbedömarreliabilitet, där vikten läggs vid svarens 

överensstämmelser. Vi gjorde så att en av oss var huvudansvarig för intervjun medan den 

andra satt på bredvid och kunde fylla i med frågor som den huvudansvarige missat samt för 

att kunna ställa viktiga följdfrågor som annars kunnat gå till spillo.  

För det andra valde vi att göra var sin kategorisering av intervjumaterialet för att sedan 

jämföra våra svar mot varandras. Eftersom en av oss var ensam vid en av intervjuerna 

lyssnade den andre igenom intervjun efteråt. Därefter kategoriserades samtliga intervjuer av 

oss båda två, även detta utifrån relialibilitetsaspekten. 

Kvale (1997) frågar sig om den kvalitativa forskningsintervjun är objektiv, vilket vill säga att 

den går att göra om på exakt samma sätt. Han skriver att den kanske inte går att göra om exakt 

likadant men i alla fall nära på. På grund av vår tidsram och svårigheten att hitta pedagoger att 

intervjua, samt för att vi fick de resultat som vi redovisat nedan, anser vi att fler intervjuer inte 

var nödvändigt även om det hade varit intressant att lyssna på fler. Våra tio intervjuer räckte 
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för att ta reda på det vi undersöker, det vill säga deras erfarenheter och kunskaper, och vi 

anser att de uppfyllt något som Svedner och Johansson (2010) kallar för mättnad, vilket 

innebär att fler intervjuer inte skulle tillföra några andra resultat. 
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5. Resultat 
Vi kommer i denna del att redovisa undersökningen med stöd av pedagogernas citat. Vi har 

valt dem som har varit framträdande under våra intervjuer för att styrka våra resultat. I vår 

studie anser vi att det inte är relevant att benämna pedagogerna med fiktiva namn då vi inte 

söker vad någon specifikt har gjort eller sagt.  

  

5.1. Upptäckt och signaler  
Övervägande, det vill säga sju av de tio intervjuade pedagogerna, hade mött ett eller flera barn 

som lever i hem med alkoholmissbruk. För de som hade mött dessa barn upptäcktes detta 

genom föräldrar som luktade, föräldrar som själva berättade hur det stod till, ryktesspridning 

eller genom andra kollegor som hade berättat. Ett av barnen som nämndes upptäcktes genom 

att barnet själv berättade för en pedagog. Pedagogerna nämnde att det var svårt till en början 

att förstå föräldrarnas konstiga beteende och sätta ord på det.  

 Alltså det är ju första alltså...att det luktar nånting när de hämtar... 

 Alkoholproblem upptäcktes ju oftast med att... ja föräldern luktar  alkohol 

 ... att man anar att det är det. Å i det läget ska man ju göra en anmälan på 

  en gång. 

Ingen av de pedagoger vi intervjuade såg tecken på barnen som gjorde att de fattade 

misstanke utan alla utgick från föräldrarnas signaler. När de förstått att det var 

alkoholmissbruk som misstankarna handlade om kunde de se följande signaler på barnen som 

de kopplade ihop med hur barnets livssituation var: hyperaktivitet, inåtagerande, utåtagerande, 

oroliga, ängsliga, rädda, duktiga samt att en del av barnen inte gärna ville berätta vad de 

gjorde hemma. Däremot kunde ingen av pedagogerna bekräfta att signalerna skulle vara 

specifikt för barn som lever i hem med alkoholmissbruk då de hade sett dem när barn farit illa 

på andra sätt. Några av pedagogerna nämnde också att det var svårt att avgöra om barnen for 

illa på grund av deras förändrade beteenden eftersom alla barn förändrar sina beteenden 

ibland. 

 Väldigt oroligt, kunde inte knyta an, for som en...ett oroligt barn... å ville  

 liksom...mycket utåtagerande, se mig se mig typ, och det är bättre att se 

 mig negativt än att inte se mig alls...så man förstår ju liksom så här att  

 ”åh men tänk om inte mamma kommer å hämtar mig å mmm...” han var 

 som en förälder för sin egen mamma...blire ju. 

 Det finns ju många barn där vi ser att oj här är det något särskilt men det  

 här barnet, å de barn som kommer från dessa familjer...som vi kanske får 

 veta mycket senare att det handlar om de här problemen...det har vi sett  

 tidigare...i beteendemönster...i språkutveckling...i kontaktsökande...eller 

 att de blir tillbakadragna eller vad de nu kan va...nånting ser man! 
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Av de tre pedagoger som inte hade mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk, hade en 

av dem haft misstankar om att barnen levde i hem med alkoholmissbruk. Pedagogen nämnde 

att det kunde vara jobbigt vissa dagar, till exempel på fredagar. Då kunde barnen mötas av en 

stressad och arg förälder som pedagogen kopplade ihop med stressen över att eventuellt hinna 

få tag i alkohol inför helgen. På måndagarna kunde barnen vara trötta och få vredesutbrott av 

ingenting, något pedagogen kopplade ihop med att det kunde ha varit en jobbig helg för dem. 

De andra pedagogerna som inte hade mött dessa barn kunde tänka sig att det handlade om 

signaler som att barnet kanske kunde uppvisa ett ovanligt beteende, att det hade smutsiga 

kläder, ville ha närkontakt eller ingen kontakt alls. ”Alltså när det är något som avviker från 

det man är van vid” sa en av dem. De nämnde också att äldre barn kanske skulle kunna berätta 

något i förtroende antingen till de vuxna eller till kompisar på förskolan. Även dessa som inte 

hade mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk, nämnde signaler om föräldrar som 

luktar alkohol vid hämtning eller lämning. De trodde att det kunde vara ett tecken på att 

barnet levde i detta hemförhållande.   

 

5.2. Bemötande 
Vi frågade de som hade mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk om de trodde att 

deras bemötande förändrades i och med vetskapen om barnens livssituation. Några av dem 

svarade att de inte trodde att det förändrades medan andra trodde att de hade blivit mer 

lyhörda, uppmärksamma och gav mer värme och tid till barnen. 

                                                                                                                                                                                                                                

 Nä...alltså ja på sätt och vis så förändrades det ju för man är ju mer vaksam 

 och lyhörd över hur barnet mår...så titta man ju hela tiden liksom hur de pratar, 

 vad de gör, hur de leker, hur de pratar med kompisar när de leker. För oftast så  

 är det ju det att när barn som lever i en missbruksfamilj så deras sätt när de inte  

 kan ge uttryck på känslor de är ju att agera, att bli fysiskt eller aggressivt utåt  

 eller att rita... 

De pedagoger som inte hade mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk trodde att deras 

bemötande till viss del skulle kunna förändras. Men de menade, precis som en del av de 

pedagoger som mött dessa barn, att det kanske inte borde bli det.  

Genom intervjuerna framkom olika svar på huruvida ett barn i ett hem med alkoholmissbruk 

skulle bli bemött på ett annat sätt eller inte gentemot de andra barnen. Vi har tolkat resultaten 

på så sätt att övervägande del av pedagogerna tycker att det viktigaste är att möta barnen där 

de befinner sig där och då.  

Jag tycker ju att vad än orsaken är till att ett barn har det jobbigt så ska vi hitta  

 det bästa arbetssättet ändå... för det är ju inte alltid vi får veta orsaken... 

Flera av pedagogerna menade att barn kan vara i behov av stöd under vissa perioder och att 

det är då deras jobb att bena ut vilket behov de har för att kunna möta dem på bästa sätt. Det 

kan innebära olika bemötande gentemot olika barn. De säger dock att det inte behöver handla 
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specifikt om de barn som lever i hem med alkoholmissbruk utan att det handlar om alla barn. 

 

5.3. Handlingsplan och krisplan 
Vi har nedan valt att redovisa resultat för både handlingsplan och krisplan då vi märkte att vår 

fråga om handlingsplan misstolkades redan vid tredje intervjun.  

Endast tre av pedagogerna hade handlingsplaner för hur de skulle gå tillväga vid upptäckten 

av barn som far illa på sina arbetsplatser. Av de tre var det endast en som var specifikt 

inriktad mot missbruk. Två av pedagogerna trodde att det skulle finnas en handlingsplan men 

de visste inte var. En av pedagogerna började tala om handlingsplanen innan frågan dök upp. 

 Ehh, oj...de...det första är ju att man skulle prata med kollegorna...vad de  

 tror...alltså om de har sett några tecken eller på det viset...sen har vi ju... 

 man har ju som en plan för barn om man säger att de kanske far illa inom 

 hemmet eller inom förskolan så...och då tänker jag så att då går man ju  

 efter den planen. Nu kan ju jag inte den i huvudet men... 

När vi gjorde våra intervjuer märkte vi, som ovan nämnts, att pedagogerna misstolkade vår 

fråga om handlingsplan och kom in på krisplan istället. I resultaten kom det fram att fyra av 

tio pedagoger hade en krisplan på arbetsplatsen, det vill säga att det var fler som hade en 

krisplan än en handlingsplan. Krisplanerna handlade om hur de skulle gå tillväga när en 

förälder kom onykter och skulle hämta sitt barn. Vi tolkar att de som hade krisplaner att tillgå 

på sina arbetsplatser var de som hade varit med om föräldrar som kommit onyktra, medan de 

som inte mött onyktra föräldrar inte hade några krisplaner för liknande situationer. 

 

5.4. Åtgärder 
Av de pedagoger som hade mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk var det bara i tre 

av fallen som en anmälan till socialtjänsten gjordes. Vid två av fallen var åtgärder redan 

insatta via socialtjänsten när barnet placerades på förskolan. Två fall resulterade i att 

rektor/förskolechef pratade med berörda parter utan att någon anmälan till socialtjänsten 

gjordes.  

 ... alltså jag har ingenting att säga om själva barnets skötsel eller, och de 

 berättade vad de hade gjort på helgerna och så... alltså det var aldrig något  

 konstigt... det var aldrig något konstigt... jamen alltså det sköttes  av den  

 vuxne på sidan av på nått sätt... så på nått sätt så var det ju under  kontroll  

 mot barnen... 

Vidare frågade vi upp om det hade vidtagits åtgärder från förskolans sida när det gäller barnen 

under deras vistelse på förskolan. Resultatet visade att fem av de sju pedagoger som mött 

dessa barn inte hade vidtagit några åtgärder. De resterande två hade vid ett fall vardera 

bestämt att extra koll skulle hållas på barnet. Några av pedagogerna nämnde att de inte 

vidtagit särskilda åtgärder på förskolan eftersom socialtjänsten redan var inkopplad som en 
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åtgärd för familjerna. En del av pedagogerna nämnde också att i och med att socialtjänsten 

blev inkopplade lämnades ”problemet” över till dem. 

Några av pedagogerna nämnde att de efter anmälan till socialtjänsten inte fick veta mer om 

arbetet kring familjerna på grund av socialtjänstens sekretess. En av pedagogerna berättade 

om sporadiska möten med socialtjänsten när ett barn blivit placerad på förskolan som en 

åtgärd av socialtjänsten. Det var bara i ett av de övriga fallen som en pedagog fick sitta i 

återkopplande samtal tillsammans med socialtjänsten och familjen efter en anmälan. Däremot 

kom det fram att en del av pedagogerna suttit i återkopplande samtal med socialtjänsten och 

familjerna när det handlade om andra missbruk.  

                                                                 

5.5. Kunskaper 
Av de tio pedagoger som vi intervjuade saknade samtliga kunskaper som var specifikt 

inriktade mot barn som lever i hem med alkoholmissbruk. I resultatet kom det fram att vare 

sig pedagogerna hade mött dessa barn eller inte såg kunskapen likadan ut. Det framkom i 

intervjuerna att det varit en brist under utbildningen som de gått och att det inte var något som 

de hade fått utbildning i senare under arbetslivet heller. Några nämnde att det inte verkade 

prioriterat att lyfta ute på arbetsplatserna men att de gärna skulle vilja att det gjordes eftersom 

de redan varit med om att möta dessa barn. 

 
...och att det kanske skulle va bra att få vad ska man säga? Information just 

 om det ämnet...annars har man ju barn i kris eller barn som behöver hjälp i  

 det stora hela men kanske tecken specifikt för missbruk... 

 

5.6. Barnperspektivet och barns perspektiv 
I resultatet framkom det att ingen av informanterna antog barnens perspektiv då de menade på 

att det alkoholmissbruk som fanns i hemmen inte synligt påverkade barnen på förskolan. Två 

stycken nämnde att barnen under åren i förskolan är för små för att själva kunna berätta vad 

de är med om då de inte vet vad som är normalt eller inte. De menade på att det kunde vara 

annorlunda ifall barnen var äldre och kunde prata om det. En av de pedagoger som inte hade 

mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk trodde däremot att barnen själva skulle 

kunna berätta för någon som de hade förtroende för. De flesta av de intervjuade pedagogerna 

antog däremot ett barnperspektiv då de agerade utifrån vad de trodde var det bästa för barnen 

och handlade därefter.  

 

5.7. Tabubelagt 
Under våra intervjuer framkom det även att området vi valt att studera är tabubelagt för 

många. Flera av informanterna nämnde problemet med att nysta i föräldrarnas privatliv då 

deras arbete på förskolan i första hand inriktade sig på barnen och inte föräldrarna. De flesta 

nämner i intervjuerna att det är lättare att kommunicera med föräldrar kring jobbiga saker ifall 
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en god samverkan mellan förskolan och föräldrarna redan finns. Några av de intervjuade 

nämnde också utanför intervjutiden att de trodde att många avstod från att tacka ja till en 

intervju eftersom det var ett så pass ”känsligt ämne” att prata om. Många av informanterna 

menade på att det skulle vara ett viktigt område att diskutera ute på verksamheterna för att 

kunna hantera problem som uppstår på ett professionellt sätt. 

...den hära andra biten med föräldrarna, det är ju den svåra biten, alltså det är ju  

 verkligen...för har man dom på sin sida så mår ju barnen bättre men måste du  

 liksom börja nysta i deras...privata liv så är det ju inte...det är inte lätt alltså... 
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6. Analys 
I resultatet av intervjuerna kom det fram att sju av de tio pedagogerna hade mött ett till tre 

barn som de visste bodde i hem med alkoholmissbruk. Det var även några som hade misstänkt 

att barn levde i hem med alkoholmissbruk. Många av de barn som växer upp i hem med 

alkoholmissbruk uppmärksammas för det mesta inte eftersom hänsyn istället tas till de vuxnas 

livskvalitet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Även våra resultat visade på det faktum att 

signaler som nämnts i samband med upptäckter har fokuserats på föräldrarna. Det handlade 

om föräldrar som luktade eller betedde sig annorlunda. Efter upptäckterna kunde däremot 

pedagogerna koppla ihop barnens signaler med deras hemsituation. Men de menade att det 

inte specifikt behövde handla om alkoholmissbruk utan att det kunde handla om barn som far 

illa på andra sätt. I litteraturen beskriver författarna olika signaler på barnen men de menar att 

signalerna inte behöver synas alls, och ifall de gör det har missbruket hos de närstående ofta 

gått väldigt långt. Likheterna mellan de som har mött dessa barn och de som inte har gjort det 

är att de kan nämna liknande signaler som uppmärksammas när något inte står rätt till. 

Eftersom de pedagoger som mött barn som lever i hem med alkoholmissbruk först kopplade 

ihop signalerna med hemsituationen efter upptäckten visar våra resultat att erfarenheten av att 

ha mött dessa barn inte har betydelse just när det handlar om signaler. 

I resultatet kom det fram att pedagogernas kunskap kring området var liten, vilket kan ha 

påverkat deras förmåga att upptäcka de barn som lever i hem med alkoholmissbruk. Bristen 

på kunskap kan ha försvårat för pedagogerna att koppla ihop signalerna de sänt ut med deras 

hemsituation. Eftersom de pedagoger som inte mött dessa barn ändå hade liknande kunskap 

om området frågar vi oss om det har betydelse att ha mött de barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk eller inte? De resultat vi har fått fram visar att den skillnad som finns är att 

de som har mött dessa barn lättare kan upptäcka fler barn som lever i samma situation. De 

menade vidare att de lättare skulle känna igen signalerna nästa gång och att de trodde sig ha 

lättare att känna på sig när något” inte stämmer”. 

Som vi har skrivit om tidigare i studien antar barn som lever i hem med alkoholmissbruk olika 

överlevnadsstrategier (Hägertz, 1995, Cohen, 1997, Runqvist, 1998, Christensen, 1993, 

Hagborg & Ribbing, 2009), men dessa är även något som andra barn kan anta ibland. Det kan 

också göra det svårt för pedagogerna att upptäcka att det handlar specifikt om de barn som 

lever i hem med alkoholmissbruk, vilket nämndes av pedagogerna under intervjuerna.  

Bergqvist et al. (2000) skriver att förskolan har bra chanser att upptäcka barn som far illa och 

Hansen A (1995) skriver att en grundläggande kunskap om vilka konsekvenser 

alkoholmissbruket ger, ökar chansen till att kunna identifiera problemet och ge barnet den 

hjälp som det behöver. Pedagogerna vi intervjuat menar att denna kunskap saknas och bör 

lyftas ute i verksamheterna så rätt verktyg kan tillgodoses för arbetet. Christensen (1993) 

skriver att personal inom barnomsorgen ofta betonar vikten av detta som ett angeläget 

problemområde att lyfta, något som också framkom under våra intervjuer. Däremot säger de 

pedagoger som Christensen skriver om, att de sällan själva har mött barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk. Bakgrunden till detta menar Christensen handlar om de bestämda 
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föreställningar vi har kring hur missbrukande föräldrar ser ut och beter sig. Under sökandet av 

pedagoger att intervjua och under vissa av intervjuerna framkom det att de hade varit 

förskonade på deras förskolor och att det nog berodde på att de befann sig på en liten ort. De 

menade på att ”sådana här problem” kanske fanns i större städer, eller förorter till större 

städer. Såväl Hansen A (1995) som Christensen (1993) och Bengtson och Gavelin (2004) 

skriver om att alkoholmissbruk drabbar människor från alla grupper i samhället, var de än bor 

och vad de än arbetar eller inte arbetar med. Det kan ha varit så att pedagogerna svarade på 

detta sätt för att det är en fråga som de aldrig diskuterat kring, vilket gör att de inte är 

medvetna om hur det verkligen ser ut. Det betonades däremot i vissa av intervjuerna att en 

alkoholist inte är den a-lagare som ligger på parkbänkar inne i staden utan att det kan vara 

vem som helst, något som också Hagborg och Ribbing (2009) skriver. 

Vidare framkom det under intervjuerna att området är tabubelagt och inte gärna något som det 

talas öppet om – något som också Hagborg och Ribbing (2009) och Christensen (1993) 

skriver om. Detta kan ha påverkat det faktum att vissa av pedagogerna inte gick vidare med 

sina misstankar bland annat eftersom de var rädda att stöta sig med föräldrarna. Sandberg 

(2009) och Christensen (1993) skriver att det är viktigt att våga prata med föräldrarna om sin 

oro över barnet eftersom samverkan mellan pedagoger och föräldrar resulterar i barnets bästa. 

Detta var också något som informanterna nämnde, att en god samverkan förbättrar chansen 

till en lyckad åtgärd. Socialstyrelsen (2004) skriver att det visat sig att anmälningarna är få 

vilket de menar kan bero just på rädsla för vad en anmälan egentligen innebär. Det kan vara så 

att pedagogerna vi intervjuat inte gjorde anmälan på grund av den rädslan. 

I resultatet framkom det att större delen av pedagogerna inte hade vidtagit några åtgärder för 

barnen på förskolan då de menade att det alkoholmissbruk som fanns i hemmet inte synligt 

påverkade barnen. Detta stämmer varken överens med de signaler som de efter upptäckt 

kunde koppla ihop med barnens hemsituation eller med den litteratur som vi läst. Det kan ha 

varit så att pedagogerna inte satte in några specifika åtgärder eftersom den ena föräldern var 

frisk. Hansen A (1995) skriver dock om att barnet inte reagerar bara på det alkoholmissbruk 

som finns i hemmet utan på hela familjesituationen. Det kan till exempel handla om att den 

nyktre föräldern ständigt verkar frånvarande på grund av skyddandet gentemot den som 

missbrukar. Rungqvist (1998) skriver att alla som lever nära intill en alkoholist är i behov av 

kvalificerad hjälp och stöd. Barn ska under de första levnadsåren lära sig tillit, autonomi och 

att våga ta egna initiativ (Askland & Sataöen, 2009), något som barn som lever i 

alkoholmissbruk ofta saknar (Hägertz, 1995). Hagborg och Ribbing (2009) skriver att de barn 

som lever i hem med alkoholmissbruk behöver andra vettiga vuxna runt omkring som är 

närvarande, visar att barnet är värdefullt och viktigt, lyssnar och ger av sin egen tillit. 

Englundh (2009) skriver att de som arbetar i förskolan ofta inte ser på situationer ur ett 

barnperspektiv, vilket gör att det kan vara svårt att uppträda som det Hagborg & Ribbing 

(2009) kallar för en vettig vuxen. Det är ett barns rättighet att få bli respekterad och lyssnad 

på (Utrikesdepartementet, 2006, Bergqvist et al., 2000, Arnér & Tellgren, 2006, Hagborg & 

Ribbing, 2009) och även om vuxna runt omkring inte tror att det påverkar barnen så menar 

Cohen (1997) på att fyra till fem personer runt omkring missbrukaren påverkas. I våra resultat 

framkom det att pedagogerna till stor del ändå intog ett barnperspektiv men inte barnens 
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perspektiv. När de vuxna inte intar vare sig ett barnperspektiv eller barnens perspektiv kan det 

handla om pedagogernas rädsla av att få veta för mycket om ett barns familjesituation, vilket 

stoppar dem från att vidta tillräckliga åtgärder (Socialstyrelsen, 2004). Hagborg och Ribbing 

(2009) citerar en flicka som säger följande:  

Vuxna måste strunta i sina egna fördomar och hålla käften. Var tyst och  

 lyssna bara! Inte tänka ”åh, herregud nu berättar hon det här och det är ett  

 rop på hjälp”. Det kanske inte alls är så, utan bara ”lyssna på mig”, det  

 behöver jag så att jag kan få styrka att leva vidare! (Hagborg & Ribbing, s.67) 

Drugli (2003) samt Hagborg och Ribbing (2009) skriver om att det är viktigt med ett närmare 

och mer anpassat bemötande gentemot de barn som lever i hem med alkoholmissbruk. De 

pedagoger vi intervjuade menade på att deras bemötande gentemot barnen förändrades till en 

viss del efter att de fått veta att de levde i hem med alkoholmissbruk. Däremot betonade de att 

de barn som lever i hem med alkoholmissbruk inte borde bemötas annorlunda än andra barn 

som också kan vara i behov av stöd under vissa perioder. Bergqvist et al. (2000) skriver de 

barn som lever i hem med alkoholmissbruk ingår i begreppet Barn i behov av särskilt stöd. 

Han skriver vidare att alla blir påverkade av sina känslor i mötet med dessa barn. Det kan till 

exempel handla om att bli mer kärleksfull mot det barn som verkar sakna detta från andra. 

Englundh (2009) skriver att pedagoger måste reflektera hur de tänker om barnet, både utifrån 

sin egen personlighet men också utifrån sin profession som pedagog för att kunna bemöta alla 

barn på ett bra sätt. Några av de intervjuade pedagogerna beskrev att deras bemötande 

förändrades gentemot barnet på grund av att de tyckte synd om det när de fick veta att det 

levde i hem med alkoholmissbruk. Även de pedagoger som inte hade mött barn som lever i 

hem med alkoholmissbruk trodde att de skulle bli mer kärleksfulla, ge barnet mer närhet och 

vara mer vaksam över det, om de fick veta att de levde i sådana hemförhållanden. Många av 

de intervjuade pedagogerna nämner dock vikten av att se alla barns behov, inte bara de som 

lever i hem med alkoholmissbruk. Alla barn ska ha rätt att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda skriver Utrikesdepartementet (2006) när det handlar om barns rättigheter. 

Skolverket (2011) skriver också i läroplanen för förskolan att de barn som varaktigt eller 

tillfälligt behöver mer stöd ska få det. En av de intervjuade pedagogerna beskriver samma sak 

i citatet nedan: 

Jag tycker ju att vad än orsaken är till att ett barn har det jobbigt så ska vi hitta  

 det bästa arbetssättet ändå... för det är ju inte alltid vi får veta orsaken...vi kan  

 grubbla...det blir ofta väldigt mycket prat på en förskola om vad saker beror  

 på... fast det kanske inte spelar så stor roll...det är liksom det barnet vi har...vi  

 har det här barnet hur det än är och vad det än har för bakgrund... så vi måste  

 lära känna det här barnet på förskolan, vad det har för behov å hitta rätt resurser  

 för att möta det barnet oberoende av vad orsaken är...sen kan det ju vara så att  

 man vill konstatera att det inte är nån utvecklingsstörning eller nån genetisk  

 problematik som är medfött...det måste man ju utesluta...men för övrigt så äre  

 ju..det barnet vi har det ska vi hantera vare sig det har bra eller dåliga föräldrar  

 eller lyckade hemmiljöer eller mindre..ah och så vidare...  
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7. Slutsatser och diskussion 
Vårt syfte med denna studie var att få mer inblick i och bidra till en ökad kunskap kring de 

barn i förskolan som lever i hem med alkoholmissbruk. Statistiskt sett lever ca. 400.000 barn i 

hem med alkoholmissbruk (Hagborg & Ribbing, 2009, Christensen, 1993, Statens 

folkhälsoinstitut, 2008), något som gör att vi som framtida förskollärare kommer att möta dem 

i vårt arbete förr eller senare. Därför kändes det viktigt och relevant att studera området.  

De slutsatser vi kan dra utifrån våra resultat är att det är svårt för pedagoger att avgöra om 

barnens signaler beror på att de lever i hem med alkoholmissbruk eller inte. Det kan bland 

annat bero på att barn intar olika roller i olika situationer och att det inte specifikt behöver 

handla om ett alkoholmissbruk i hemmet. Vi håller själva med om att det kan vara ett problem 

men att det känns viktigt att känna till signaler som barn till alkoholister kan fastna i, detta för 

att lättare kunna förstå varför barnen beter sig eller agerar på olika sätt i olika situationer. 

Studien har visat att föräldrarnas signaler har uppmärksammats före barnens. Dessa handlade 

bland andra om de föräldrar som luktat alkohol vid hämtning eller lämning. Trots att många 

av informanterna nämner att de jobbar för barnens skull så ser vi det som ett problem att 

samtliga av de som har mött dessa barn har fokuserat på barnens signaler först efter att de 

märkt något på föräldrarna. Det kan göra att mörkertalet av de barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk aldrig uppmärksammas.  

Resultatet tyder på att pedagogerna tror att barnen i förskolan inte alltid blir påverkade av det 

alkoholmissbruk som finns i hemmet då de är så pass små än, något som i sin tur kan påverka 

pedagogernas vidare åtgärder. Av det vi har lärt oss genom detta arbete så blir alla runt 

omkring alkoholisten påverkade på ett eller annat sätt. Vi tror att denna slutsats kan ha att 

göra med de olika roller som barnen antar. De barn som visat tydliga signaler utåt är de barn 

som pedagogerna sett varit påverkade av det alkoholmissbruk som pågått i hemmen. De barn 

som inte visat tydliga signaler utåt har inte heller verkat påverkade av alkoholmissbruket 

enligt pedagogerna. Därför menar vi återigen på att kunskap om barn som lever i hem med 

alkoholmissbruk är viktig. 

I resultatet framkom det att pedagogerna menade att deras bemötande inte borde vara 

annorlunda gentemot de barn som lever i hem med alkoholmissbruk till skillnad mot andra 

barn. Vi menar att den teoretiska kunskapen om att bemöta barn som kommer från hem med 

alkoholmissbruk hos pedagogerna är för liten. Pedagogerna själva nämner i intervjuerna att de 

inte fått utbildning om detta område vare sig under sin tid i skolan eller i yrkeslivet. Många av 

dem nämner att det är viktigt med denna kunskap och vi tror att bristen på utbildning i 

området kan bero på att det är tabubelagt hos många. Vidare har studien visat att pedagogerna 

inte intar barnens perspektiv, något som strider mot barns rättigheter, de som innefattar en del 

av pedagogernas uppdrag i förskolan. Pedagogerna intar istället ett barnperspektiv som kan 

göra att barnens problem hamnar i skymundan för pedagogens rädsla över att hantera jobbiga 

saker. Denna slutsats bekräftas också av det faktum att området fortsätter vara tabubelagt så 

länge som pedagogerna inte får den kompetensutveckling som krävs för att kunna hantera 

dessa saker. Först när pedagogerna börjar prata om området kan ”elefanten i vardagsrummet” 
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synliggöras menar vi. En god samverkan mellan föräldrar och förskola ger de bästa 

förutsättningarna till lyckade åtgärder för dessa barn är också en slutsats vi dragit. Trots att 

detta nämndes under intervjuerna så tolkar vi ändå att få av informanterna faktiskt samtalade 

med föräldrarna i första hand utan istället gick via förskolechefen när åtgärder skulle vidtas. I 

böcker vi har läst under arbetets gång står det att förskolechefen är ytterst ansvarig inför de 

eventuella åtgärder som vidtas men vi menar på att pedagoger också måste ta sitt eget ansvar 

av att våga prata med föräldrar redan vid misstanke om att något inte står rätt till.   

Resultatet tyder på att det alkoholmissbruk som påverkar barnen i hemmen inte blir 

uppmärksammade av pedagogerna förrän det blivit en ”kris” på förskolan, till exempel då en 

onykter förälder kommit för att hämta sitt barn. Det kan göra att det inte finns några särskilda 

handlingsplaner inom området ”barn som lever i hem med alkoholmissbruk” tror vi. De som 

inte har varit med om det kanske tror att de är förskonade, ända till den dagen det blir en 

”kris”. De krisplaner för specifikt missbruk som funnits på de förskolor vi har besökt har 

uppkommit efter just ”kriser” som en onykter förälder vid hämtning eller lämning etc. 

Slutligen kan vi säga att de barn som upptäcks är få i förhållande till de ca. 400.000 barn som 

faktiskt lever i hem med alkoholmissbruk i Sverige. Detta tror vi kan påverkas av de slutsatser 

vi nämnt ovan. 

Det som har berört oss djupast är att mörkertalet bland dessa barn är så stort. Efter att ha 

skrivit detta arbete och fått ta del av verksamma pedagogers berättelser har vi definitivt ökat 

vår egen kunskap om de barn som lever i hem med alkoholmissbruk. Vi hoppas på att kunna 

bidra med en ökad kunskap även till andra som läser detta. Vi tror att en ökad kunskap kan 

synliggöra fler av dessa barn och vi tror att det viktigaste är att våga prata om det i arbetslaget 

men även att våga prata med de yngsta barnen. Det kanske inte alltid är lätt att inta barnens 

perspektiv men att ha det i åtanke tror vi kan göra mycket gott. 

 

7.1. Förslag på vidare forskning 
Under vårt arbete med denna studie så har vi stött på områden som vi tycker vore intressant 

att studera mer kring. De handlar exempelvis om hur förskolan prioriterar åtgärderna kring 

barn som lever i hem med alkoholmissbruk? Vi tycker också att det vore intressant att ta reda 

på om pedagogerna har den kunskap som krävs för att sätta in tillräckliga åtgärder och vet 

pedagogerna om att det finns metodböcker att använda sig av? Vidare skulle vi tycka att det 

vore intressant att ta reda på om förskolorna lyfter detta tabubelagda område och hur de i så 

fall arbetar med det?  
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Bilaga 1 

                        Information till dig som ska bli intervjuad. 

 

Vi som skriver detta examensarbete heter Katarina Larsson och Linda Edberg. Vi studerar 

båda två till förskollärare på Umeå Universitet. 

 

Syfte 

Vi vill bredda vår kunskap inom detta område inför vårt framtida arbete som förskollärare för 

att kunna möta dessa barn på bästa sätt. 

 

Beskrivning 

Utifrån intervjuer av andras erfarenheter vill bredda vår kunskap inom området. 

 

Deltagande 

Genom att delta i denna forskningsstudie kan du bidra med dina erfarenheter eller kunskaper 

kring barn som lever i alkoholmissbruksförhållanden vilket kan ge nya insikter inom 

forskningsområdet. Ditt deltagande är frivilligt vilket betyder att du kan välja att tacka nej 

eller avbryta intervjun när som helst. 

 

Intervjun 

Vår ambition är att vi ska kunna använda oss av bandinspelning under intervjun för att kunna 

använda så korrekta svar som möjligt. För oss blir det lättare att genomföra ett kvalitativt 

samtal utan att behöva fokusera på att skriva samtidigt. Allt material kommer att användas 

endast under forskningen i detta examens arbete 

Vi kommer att ställa ett antal frågor och beräknar att denna intervju kommer att pågå under ca 

30 - 60 minuter. 

 

Konfidentialitetskravet 

Eftersom att det under intervjun kan förekomma identifierbara fall så tänker vi skriva ett 

tystnadspliktspapper ihop med den som intervjuas för att undvika spridning av uppgifter. 

Detta är något som vi vill göra för att du som intervjuas ska kunna vara försäkrad om att 

uppgifter inte sprids vidare. 

 

Övrigt 

Det kommer också att vara möjligt för dig som är intresserad att få ta del av 

forskningsresultatet. 

 

 

Kontaktuppgifter 

......... 

......... 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor  

 

1, Har du mött barn på förskolan som lever i familjer där det finns alkoholmissbruk?  

 

Om ja.  
Hur förstod du att det förhöll sig på det viset?  

Ledde det till några åtgärder från din/ förskolans sida?  

Tror du att ditt bemötande gentemot dessa barn förändrades efter upptäckten?  

Hur tänker du kring det? 

  

Om nej.  

Hur tror du att du skulle gå tillväga om du kom i kontakt med detta?  

Har du någon kunskap om hur man kan identifiera barn som befinner sig i sådana situationer?  

Hur har du fått den kunskapen?  

Tror du att ditt bemötande skulle påverkas om du fick vetskap om deras situation?  

 

2, Finns det någon handlingsplan på förskolan som stöd vid sådana tillfällen? Eller har 

kommunen någon?  

 

3, Tycker du/tror du att det finns anledning att bemöta dessa barn på ett annat sätt än du 

bemöter övriga barn? 

 

 


