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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: I Sverige växer cirka 385 000 barn upp i familjer där en eller bägge föräldrar har 

en riskabel konsumtion av alkohol, vilket innebär att 4- 5 barn i varje skolklass har minst en 

förälder med riskabel alkoholkonsumtion, och att minst 60 000 barn under 18 år har en 

förälder vilken har allvarliga alkoholproblem. Dessa barn har en ökad risk att utveckla ohälsa, 

där den psykiska ohälsan är en av de allvarligaste riskerna för folkhälsan på sikt. Syfte: 

Studiens syfte var att beskriva hur en förälders alkoholproblematik påverkar den psykiska 

hälsan hos barn (0 - 17 år). Metod: Metoden är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga 

artiklar har analyserats och sammanställts för att besvara frågeställningen. Resultat: De 

granskade studierna visar tydligt på att barns psykiska hälsa påverkas av en förälders 

alkoholproblematik. Både internaliserade- och externaliserade symtom finns representerade, 

likväl som risken att utveckla egen missbruksproblematik. Slutsats: Forskning visar på ett 

samband mellan förälderns alkoholproblematik och påverkan på barns psykiska hälsa. Dock 

är inte förälderns alkoholproblematik i sig som enskild faktor endast avgörande om en 

ogynnsam utveckling sker hos barnen, utan flertalet andra förmedlande faktorer samspelar 

och utgör en påverkan. Flickor och pojkar anses bli påverkade på olika sätt, likväl föreligger 

varierande uppfattningar om hur allvarligt barnen påverkas. 

Nyckelord: föräldrars alkoholproblematik, barn, ungdomar, psykisk hälsa, folkhälsa 
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________________________________________________________________________ 

Background: About 385 000 children in Sweden grow up in families where one or both 

parents show a risky alcohol consumption, which means that 4- 5 children in each class has at 

least one parent with risky alcohol consumption, and at least 60 000 children under 18 years 

of age have a parent which has serious alcohol problems. These children have an increased 

risk of developing illnesses, where mental illness is one of the most serious long-term public 

health risks. Aim: The aim of this study was to describe parental alcohol problems and the 

mental health outcome in children (0-17 years). Method: The method is a literature review, 

where 10 scientific articles have been analyzed and compiled, in order to follow the aim. 

Result: The reviewed studies clearly show that the mental health of children is affected by 

parental alcohol problems. Among the outcomes both internalizing- and externalizing 

symptoms are represented, as well as the risk of developing an own addiction problem. 

Conclusion: Research shows a connection between parental alcohol problems and the 

outcome in terms of children’s mental health. However, the parental alcohol problem in itself 

is not a sole risk factor for an unfavorable development of the children also other mediating 

factors interact and exert an influence.  Girls and boys are affected differently and also 

varying interpretations on how seriously children are affected, are found. 
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Centrala begrepp 

Nedan presenteras begrepp som kan vara av betydelse för en djupare förståelse av denna 

litteraturstudies innehåll. 

Alkoholberoende innebär en sjukdom som utvecklats under en längre tids regelbundet 

drickande där individen så småningom får svårigheter med att sluta dricka (Mobilisering mot 

droger, u.å.). 

Alkoholmissbruk handlar om ett skadligt bruk av alkohol som medför psykisk eller 

kroppslig fara utan att ett beroende föreligger (Mobilisering mot droger, u.å.). 

COA (children of alcoholics) är den engelska benämningen på barn till alkoholister, barn 

till föräldrar med alkoholproblematik. 

Externaliseringssymtom är ett brett samlingsbegrepp för att definiera utåtagerande 

beteendeproblematik och uppmärksamhetsstörningar, såsom exempelvis Attention Deficit 

Disorder (ADD), trotssyndrom, antisocialt beteende samt uppförandestörningar 

(Kunskapsguiden, 2015). 

Internaliserande problem innefattar ett brett spektrum av tillstånd avseende sinnes-

stämning och ångestproblematik såsom överdriven rädsla och oro, nedstämdhet, depression, 

låg självkänsla, psykosomatiska besvär och självdestruktivitet (Kunskapsguiden, 2015). 

Medierande faktorer fungerar förmedlande och utgör en påverkan i samspel med andra 

faktorer (Psykologiguiden, 2016).  

Psykisk hälsa är ett "tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga 

de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan bidra till det samhälle hon 

eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar således mer än frånvaro av psykisk 

sjukdom" (Folkhälsomyndigheten, 2014). 
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Psykisk ohälsa är ett övergripande och brett begrepp som används olika, beroende på 

sammanhang och utgångspunkt. Begreppet kan innefatta allt från psykisk sjukdom till brist 

på välbefinnande i det vardagliga livet (Socialstyrelsen, 2013). 

Psykosomatiska symtom innefattar kroppsliga symtom som helt eller delvis grundas på 

psykiska mekanismer. Stress är ett psykiskt tillstånd som man främst kopplar samman med 

kroppsliga symtom. Huvudvärk, anspänning och magont är ytterligare psykosomatiska 

symtom där psyke och kropp är sammanlänkade (Psykologiguiden, 2009). 

Riskbruk innebär en hög genomsnittlig alkoholkonsumtion där det finns risk för skada 

(Mobilisering mot droger, u.å.). 

Riskfaktorer är bidragande faktorer till ohälsa eller ogynnsam utveckling. De kan vara 

psykologiska, sociala, medicinska eller biologiska och leda till problem för utveckling, 

anpassning, hälsa eller beteende. Samspelet är komplicerat, konsekvenserna svåra att 

förutsäga, intensiteten påverkar samt rådande omständigheter (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Skyddsfaktorer är faktorer som minskar risken att utveckla problem. De är särskilt viktiga 

när risken förefaller vara hög och ju fler skyddsfaktorer, desto bättre skydd. Det kan 

exempelvis handla om god fysisk hälsa, skyddande familje- och föräldrafaktorer, 

familjesammanhållning, egenskaper hos barnet som problemlösnings- förmåga, humor, 

förmåga till impuls- och känslokontroll samt ihärdighet (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Teratogena faktorer är yttre skadliga faktorer, som kan leda till fosterskador och 

missbildningar (Nationalencyklopedin, [NE], 2016). 

Avgränsningar och förtydliganden 

Psykisk ohälsa innefattar i denna litteraturstudie internaliserade och externaliserade symtom 

och beteenden och med en förälders alkoholproblematik avses både begreppen missbruk och 

beroende. Benämningen barn avser samtliga barn och ungdomar, 0- 17 år, enligt svensk lags 

praxis. Prenatal exponering av alkohol är inte i fokus i denna studie, även om den kan ligga 

till grund för vissa effekter hos barnen. I resultatdelen kommer vi av praktiska skäl, benämna 

barn till föräldrar med alkoholproblematik för COAs för att förenkla för läsaren.  
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Teoretiska utgångspunkter  

Förutom tidigare forskning som teoretisk utgångspunkt i förhållande till denna 

litteraturstudies ämne och syfte så faller även valet på systemteori och sociologi. 

Systemteori innefattar att tänka i nivåer för att förstå hur saker och ting hänger samman. Att 

helheten alltid är mer än summan av delarna och delarna i ett system hänger samman och 

påverkar varandra i ett ömsesidigt växelspel. Samspelet mellan individen och den 

omgivande miljön betonas, och teorin avser att människan både förändrar och förändras av 

omgivningen och att individen ständigt anpassar sig i detta pågående växelspel. 

Systemteorin kan hjälpa till att beskriva hur exempelvis alla medlemmar i en familj påverkar 

och påverkas av varandra (Payne, 2002). Inom sociologi läggs ett fokus på sociala relationer, 

interaktion, sociala (mänskliga) processer och beteenden på individ (mikro)-, grupp (makro) 

och samhällsnivå (meso). Det finns en strävan att förstå dessa relationer och processerna 

mellan människor och samhället (American Sociological Association, u.å.; Meeuwisse, 

Sunesson & Swärd, 2006). Inom sociologin finns även ett intresse av att förstå sociala 

problem, hur de tar sig i uttryck i närmiljön, vilka konsekvenserna blir för individer eller 

grupper. Detta utifrån bland annat brister i samhällets organisation och struktur, hierarkier 

och ojämlikheter i samhället, brist på socialisation hos individen eller mellanmänskliga 

samspelsprocessers påverkan (Meeuwisse et al., 2006). 

Introduktion 

Ett skadligt bruk av alkohol förorsakade år 2012, globalt sett, cirka 3,3 miljoner dödfall och 

5.1 % av den globala sjukdomsbördan kunde kopplas samman med alkoholkonsumtion 

(World Health Organization [WHO], 2014). Hälsoproblem, förknippade med 

alkoholkonsumtion ligger idag på alarmerande nivåer och bidrar till flertalet hälsotillstånd, 

sjukdomar och hälsoriskbeteenden (WHO, 2016) bland annat neuropsykiatriska tillstånd, 

vissa cancersjukdomar, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetalt 

alkoholsyndrom (WHO, 2014). En riskfylld och skadlig användning av alkohol ses som en 

av de största riskerna för hälsan, vilket föranleder en intensifiering av internationellt 

samarbete för att minska de folkhälsoproblem som alkoholen orsakar (WHO, 2016). Den 

ligger också bakom fysiska skador, våldsbrott, flertalet olyckor, och kan skapa ett livslångt 
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beroende som leder till svåra sociala problem. Alkoholens skadeverkningar innebär även 

både sociala och ekonomiska bördor för samhället och kostar det svenska samhället cirka 20 

- 160 miljarder per år i form av sjukvård, sjukfrånvaro och förtidspensionering.  

Barn till föräldrar med alkoholproblematik - COAs 

Ofta kallas alkoholmissbruk eller alkoholberoende (alkoholproblematik) för en 

familjesjukdom, då konsekvenserna av missbruket eller beroendet inte bara drabbar den som 

dricker alkohol utan även dem som utgör den närmsta omgivningen, nämligen familjen och 

barnen (Al-anon, 2016). Cirka 385 000 barn i Sverige växer upp i familjer där en eller båda 

föräldrar har en riskabel alkoholkonsumtion, alltså 4-5 barn per skolklass (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Minst 60 000 barn under 18 år har en förälder med allvarliga 

alkoholproblem. Att växa upp under dessa livsvillkor påverkar både uppväxt och trygghet 

men innebär även ökade risker för en ogynnsam utveckling som medför olika konsekvenser 

även upp i vuxen ålder, där utvecklandet av psykisk ohälsa och egen missbruksproblematik 

är några av de allvarligaste följderna. Dessa barn har också en förhöjd risk för olyckor, våld, 

och självmord (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 

Barnens upplevelser och livsvillkor 

I familjer där en eller båda föräldrar har en alkoholproblematik förekommer ofta outtalade 

regler som formar barnens livsvillkor och hälsa. Black (2001) benämner dessa outtalade 

regler som: “Don´t talk, Don´t trust, Don´t feel, Don´t think, Don´t question, Don´t ask, 

Don´t play och Don´t make a mistake ”. Black (2001) menar att barn i dessa familjer snabbt 

lär sig att förhålla sig till dessa outtalade regler, särskilt att inte prata om det som händer, 

vilket även kan fungera som en överlevnadsstrategi för barnen för att göra livet mer 

hanterbart, men som också beror på skuld, skam och det tabu som omgärdar 

alkoholproblematik i samhället. Då vardagslivet ofta präglas av oförutsägbarhet och 

föränderlighet på grund av förälderns alkoholproblematik, blir det svårt för barnet att lära 

sig att lita på vuxna och på sin omvärld. Barn konfronteras ständigt av skäl till att vara osäkra 

på sin omgivning, då de ofta upplever dubbla budskap och brutna löften, vilket leder till 

förvirring (Black, 2001). Black (2001) belyser också skam-cirkeln som att ha central 

betydelse för dessa barn, och beskriver skam som en smärtsam känsla som kommer av en 

tro att inte vara bra nog, att vara otillräcklig och sämre än andra. Bakom denna känsla finns 
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ofta både en fysisk, psykisk och emotionell övergivenhet utifrån det oroliga familjesystem 

som råder. Att inte känna sig tillräcklig eller känna förlust av kontroll och förutsägbarhet, 

kan vara för svårt att hantera känslomässigt och trycks ofta undan, vilket kan leda till psykisk 

ohälsa, ohälsosamma copingstrategier för att hantera sorg, smärta samt bidra till 

utvecklandet av eget beroendebeteende (Black, 2001). Alkoholproblematik hos en förälder 

har även visat sig kunna bidra till en känslomässig otillgänglighet hos föräldern liksom 

mindre lyhördhet, mer irritabilitet, avvisande, inkonsekvens och nyckfullhet - vilket 

påverkar barns utveckling och livsvillkor (Socialstyrelsen, 2009). 

Alkoholproblematikens konsekvenser för barnen – forskningsläget 

Forskning visar på en sårbarhet och negativa konsekvenser som i högre grad drabbar barn i 

familjer med alkoholproblematik, såsom psykosociala problem, asocialt beteende, 

uppförandeproblem (Edwards, Eiden & Leonard, 2006), fosterskador, utvecklings-

förseningar, skolproblem, självdestruktivitet, låg självkänsla, psykisk ohälsa, 

beteendeproblematik, emotionella problem, kognitiva svårigheter utvecklande av eget 

missbruk, vanvård och olycksfall (Socialstyrelsen, 2009). Alkoholproblematik hos en 

förälder kan även leda till problem på lång sikt för ungdomar i form av som tidigare nämnts 

eget missbruk och självdestruktivitet men också en ökad dödlighet, ökad risk för 

tonårsgraviditet och arbetslöshet (Christoffersen & Soothill, 2003). Steinhausen (1995) samt 

Hussong, Bauer, Huang, Chassin och Zucker (2008) belyser samtliga att barn till föräldrar 

med alkoholproblematik är benägna för både genetiska, teratogena och miljömässiga 

faktorer, som samvarierar.  Där miljömässiga faktorer som i allra högsta grad påverkar barns 

utveckling är konflikter i familjen, våld, skilsmässa och psykisk sjukdom hos förälder. 

Steinhausen (1995) skriver att forskning också visar på könsskillnader hos barnen, där 

flickor ses mer sårbara med en högre förekomst av internaliserad problematik i form av 

emotionella och psykosomatiska symtom och att pojkar tenderar till mer externaliserade 

symtom som utåtagerande-, uppförande- och beteendestörningar.  

Brister och svårigheter i forskningen 

Det förekommer brister i forskningen enligt Lagerberg och Sundelin (2000) avseende 

föräldrars alkoholproblematik och dess samband med utvecklandet av symtom hos barnen, 

särskilt internaliserade effekter, och fler kontrollerade, prospektiva studier efterfrågas. Det 
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är också ont om studier som undersöker hur barns (psykiska)hälsa och utveckling påverkas 

över tid enligt författarna. En stor svårighet i forskningen inom området är att urskilja 

alkoholproblematiken från andra potentiellt skadliga faktorer och inflytanden i familjen, då 

dessa samvarierar (Hussong, Huang, Curran, Chassin & Zucker, 2010; Lagerberg & 

Sundelin), samt att det enligt Steinhausen (1995) finns tveksamheter i vissa studiers resultat, 

där en av orsakerna är att förekomsten av prenatal exponering av alkohol, inte tagits med i 

beräkningen, en riskfaktor som kan vara en grundläggande orsak till vissa av dessa resultat. 

 

Vissa menar att det snarare handlar om anhopningen av riskfaktorer som spelar en avgörande 

roll i om det föreligger en ökad risk för en ogynnsam utveckling, samt vilka skyddsfaktorer 

som samvarierar (Socialstyrelsen, 2009). Barn reagerar också olika på sina 

uppväxtförhållanden, vilket också har inverkan på effekterna (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Folkhälsovetenskaplig betydelse 

WHO (2016) betonar att det internationella samarbetet med att minska folkhälsoproblemen 

som en riskfylld och skadlig alkoholanvändning utgör, måste intensifieras.  Detta innefattar 

inte enbart insatser riktade mot samhällsfunktioner eller individen som brukar alkohol utan 

även de drabbade anhöriga, och därmed också barnen. I Sverige utgår folkhälsoarbetet 

utifrån elva folkhälsomål, där målområde tre rör barns uppväxtvillkor och har sin 

utgångspunkt i att “förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både 

den psykiska och fysiska hälsan under hela livet” (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

Folkhälsomyndigheten (2016c) betonar ett behov av ökad kunskap om barn som växer upp 

i riskmiljöer. Myndigheten arbetar därför sedan år 2013 med att stödja olika 

utvecklingsprojekt för att kunna ta fram kunskapssammanställningar. Arbetet är ett 

regeringsuppdrag, och en del av ANDT strategin (samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 

dopnings och tobakspolitiken), som sker tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) (Folkhälsomyndigheten, 2016c). 

Barnen och risk för psykisk ohälsa 

Barn som växer upp i familjer med alkoholproblematik måste uppmärksammas och tidigt 

erbjudas stöd då det finns en ökad risk för att de själva utvecklar psykisk och fysisk ohälsa 

eller eget missbruk senare i livet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Barn i dessa riskmiljöer är 
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därför ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet då uppväxtvillkoren har stor betydelse 

genom hela livet. Psykisk ohälsa är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som 

helhet, men det finns goda chanser att förebygga genom tidiga insatser 

(Folkhälsomyndigheten, 2016b). I takt med att den psykiska ohälsan ökar bland unga och 

alkoholkonsumtionens konsekvenser når alarmerande nivåer även på global nivå (WHO, 

2016), är det viktigt att synliggöra uppväxtvillkor och identifiera risk- och skyddsfaktorer, 

för att förbättra deras livskvalitet men också folkhälsan i stort, något som denna 

litteraturstudie ämnar bidra med. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur en förälders alkoholproblematik 

påverkar den psykiska hälsan hos barn (0 - 17 år). 

Metod  

Design  

Val av metod är en litteraturstudie, där valda studier beskrivs och analyseras på ett 

systematiskt sätt, utifrån ett tydligt formulerat syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

Whittemore och Knafl (2005) beskriver litteraturstudien som den bredaste typen av 

angreppssätt som tillåter en inkludering av olika metoder och bidrar till att presentera olika 

perspektiv på fenomen, samt möjliggör kombinationen av data från teoretisk såväl som 

empirisk litteratur. 

Datainsamling och urval 
Insamling av data var från början tänkt att ske via databaserna MEDLINE (PubMed) samt 

PsycARTICLES, då båda sågs relevanta för ämnesområdet. MEDLINE (PubMed) inriktas 

på ämnesområdena hälsa och biomedicin samt PsycARTICLES gentemot psykologi och 

relaterade områden. Dock genererade sökningarna i PsycARTICLES inte några övriga 

artiklar än de funna i MEDLINE (PubMed) eller något övrigt användbart material och därför 

inkluderades inte den sökningens resultat i tabellen (se nedan i tabell 1).  
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Tabell 1. Sökstrategi 

Databas Sökord Antal träffar Lästa 

abstract 

Lästa artiklar Valda artiklar Notering/Titel 

MEDLINE 

PubMed 

160513 

 

children 

 

alcoholic 

parents 

2 086 168 

 

762 

    

MEDLINE 

PubMed 

160513 

2006-2016 

children 

AND 

alcoholic 

parents 

874 83 19 9 *Buffering the Negative… 

Fulltext via WorldCat Local 

 

*Alcohol consumption patterns … 

 

*Health-related lifestyle, physical… 

 

*A conceptual model predicting … 

 

*Children of alcoholics in Spain … 

 

*Gender-related pathways for … 

 

*Parental Drinking as a Risk … 

 

*Sleep mediates the link … 

 

*Intergenerational influences on early … 

MEDLINE 

PubMed 

160513 

2002-2005 

children  

AND 

alcoholic 

parents 

28 

 

12 

 

4 

 

1 *Emotional and behavioural problems …  

Fulltext via Google Scholar  
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Databaserna WorldCat Local och Google Scholar användes som komplement för att finna 

artiklar i fulltext. Inklusionskriterier för datainsamlingen var artiklar skrivna på engelska 

mellan 2006-2016, vetenskapliga originalartiklar som genomgått etisk granskning 

innehållande kvalitativ eller kvantitativ ansats, artiklar som berörde ämnet barn (0-17 år) till 

mödrar och/eller fäder med alkoholproblematik samt dessa barn och ungas psykiska hälsa. 

Intentionen var från början att söka artiklar som var högst tio år gamla, dock så återfanns ej 

tillräckligt med underlag, för syftet relevanta artiklar inom det tidsspannet och därmed fick 

en utökning av årtalsspannet göras i sökstrategierna där slutligen en artikel kompletterades. 

Några av artiklarna innehöll inte tillfredställande information om etisk granskning. Djupare 

eftersökningar gjordes därför i de publicerande tidskrifterna samt genom att några studiers 

författare kontaktades via epost. Genom återkoppling och eftersökningar, kompletterades 

informationen, vilket bidrog till att artiklarna fick fortsätta utgöra vårt urval, då de ansågs 

mycket relevanta för vårt syfte. Exklusionskriterier har under datainsamlingen varit 

översiktsartiklar (reviews), meta-analyser, artiklar gjorda i utvecklingsländer där mycket 

skilda samhällsstrukturer råder, prenatal exponering samt artiklar där fokus riktats på 

insatser. Relevanta sökord vilka användes vid insamlandet av data, samt fungerade 

tillfredsställande för syftet var: children, alcoholic parents. För att kombinera sökorden i 

samma sökning så användes booleska sökoperatorer, mer specifikt ordet AND. I 

datainsamlingen användes MESH-termer och funktionen similar articles, för att finna 

ytterligare artiklar med relevans. 

Dataanalys 

Efter avslutad datainsamling, genomfördes systematisk bearbetning och analys av 10 utvalda 

artiklar. Artiklarna skrevs ut från dator, lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa 

förståelse av innehållet samtidigt som intressant information markerades genom färgkodning 

med hjälp av överstrykningspenna. Information rörande författare, titel, publikationsår, antal 

deltagare, åldersgrupper, studiedesign samt beskrivning av resultat extraherades därefter 

från varje enskild artikel och sammanställdes, sida vid sida i tabellform, vilket skedde i 

ordbehandlingsprogrammet Word, för att på så vis underlätta analys samt skapa struktur för 

vidare systematisk och kritisk granskning. Skillnader, likheter och mönster söktes i 

artiklarna, på skilda håll, i förhållande till relevans för litteraturstudiens syfte, därefter fördes 

diskussion tillsammans som sedan genom överenskommelse utmynnade i följande fem 
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teman: internaliserade symtom, externaliserade symtom, risk för egen 

missbruksproblematik, medierande faktorer samt könsskillnader mellan barnen. 

Resultat 

Nedan redovisas de resultat som denna litteraturstudie utmynnat i och som ämnar svara på 

litteraturstudiens syfte: att beskriva hur en förälders alkoholproblematik påverkar den 

psykiska hälsan hos barn (0 - 17 år). Resultaten har identifierats utifrån de fem ovan nämnda 

teman, vilka utgör nedanstående rubriker.  

Tema 1. Internaliserade symtom 

Flera studier visar på en koppling mellan en förälders alkoholproblematik och internaliserade 

symtom hos barnen. Diaz et al. (2008) fann att barn till föräldrar med alkoholproblematik är 

två gånger mer benägna att uppvisa subkliniska symtom (milda symtom på sjukdom, ej fullt 

utvecklad sjukdom) och är fyra gånger mer benägna att ha en diagnos eller mental ohälsa till 

följd av den komplexa familjestruktur, under vilka dessa barn växer upp. COAs har en 

avsevärt högre risk att också utveckla Attention Deficit Disorder (ADD), depression, tics, 

fobier och generellt ångestsyndrom (GAD). Eiden, Molnar, Colder, Edwards och Leonard 

(2009), Fals-Stewart, Kelley, Fincham, Golden och Logsdon (2004) samt Serec, Svab, 

Kolsek, Svab, Moesgen och Klein (2012) fann att COAs löper en högre risk än andra barn 

att utveckla internaliserade symtom såsom ångest, ledsenhet, oro som en följd av förälderns 

alkoholproblematik. Hairston, Conroy, Heitzeg, Akbar, Bower och Zucker (2016) menar att 

internaliserade symtom hos dessa barn är en direkt bieffekt av sömnbrist som mer frekvent 

förekommer i familjen där en förälder lider av alkoholproblematik. Bittjebier, Goethals och 

Ansoms (2006) fann dock inte några bevis för att COAs riskerar utveckla internaliserade 

symtom men att de däremot i högre grad lider av sämre självkänsla och egenvärde. 

Tema 2. Externaliserade symtom 

Alkoholproblematik hos minst en förälder har i flera studier påvisats ha ett samband med 

utvecklandet av externaliserade symtom hos barnen. Serec et al. (2012)  fann ett tydligt 

samband mellan förälders alkoholproblematik och en större risk hos barnen för att utveckla 

externaliserade symtom. Fals-Stewart et al. (2004) kunde påvisa en länk mellan fäders 
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alkoholproblematik och högre risk för externaliserade symtom hos barnen i form av 

aggression och utåtagerande. Edge Conners, McKelvey, Holmes och Bradley (2015) länkade 

samman moders alkoholproblematik med ökad förekomst av externaliserade symtom hos 

barnen, vilka kunde minska om modern visade värme och inte använde sig av hårda och 

strikta uppfostringsmetoder. Externaliserade symtom och beteenden visade sig enligt Kerr, 

Capaldi, Pears och Owen (2012) gå i arv från fäder, särskilt aggressioner och svårigheter 

med självbehärskning. Hairston et al. (2016) fann att alkoholproblematik hos föräldern hade 

en koppling till sämre sömn hos barnen vilket resulterar i externaliserade symtom som 

mindre beteendehämningar, nedsatt koncentration. sämre möjligheter att reglera sitt humör, 

vilket i förlängningen kan leda till sämre resultat i skolan. 

Tema 3. Risk för egen missbruksproblematik 

Flera studier visar på ett samband mellan en förälders alkoholproblematik och risken att 

utveckla egen missbruksproblematik. Alkoholbruk i familjesammanhang, samt det faktum 

att COAs sett familjemedlemmar berusade, ses som faktorer för ett ökat bruk av alkohol 

bland COAs i tonåren eller som en riskfaktor för framtida missbruk (Kerr et al., 2012; Rüütel 

et al., 2014). Familjesammansättningen har i detta sammanhang visat sig inneha en 

skyddande effekt, där uppväxten tillsammans med två biologiska föräldrar höll tonåringen 

från alkohol i högre grad än i familjer bestående av ensamstående eller styvförälder (Rüütel 

et al., 2014). Enligt Díaz et al. (2008) finns ett litet signifikant samband mellan en förälderns 

alkoholproblematik och ett utvecklande av riskbruk av alkohol men även riskbruk av tobak 

och/eller droger, hos barnen. Serec et al. (2012)  bekräftade även ett samband mellan 

förälderns alkoholproblematik och utvecklandet av eget alkoholbruk i vuxen ålder - såväl i 

intensitet som i mängd. Föräldrarapporterad sömnbrist ses även det som en indikation på 

framtida missbruk, till följd av de minskade hämningarna och sämre resiliens som sömnbrist 

leder till hos barnen (Hairston et al., 2016). 

Tema 4. Medierande faktorer  

Olika medierande och förmedlande faktorer har i flera studier visat sig samverka med 

förälderns alkoholproblematik och påverka utfallet av barns psykiska hälsa. 

Att växa upp i en komplex familjestruktur ökar risken för subkliniska symtom och risken för 

diagnoser eller annan mental ohälsa hos COAs (Díaz et al., 2009). COAs självkänsla ses 
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även den påverkas i negativ riktning på grund av förälderns alkoholproblematik som leder 

till en uppväxt i en mindre sammansvetsad familj, ibland sämre socioekonomiska 

förhållanden i kombination med en mer stillasittande livsstil samt sämre kostvanor 

(Bijttebier et al., 2006; Serec et al., 2012). Ytterligare faktorer som inverkar på barnens 

utvecklande av problem är konflikter inom äktenskapet (ses mer frekvent i familjer där bägge 

föräldrar har alkoholproblematik) samt depression och asocialt beteende hos föräldrarna, 

vilket ses som riskfaktorer för att barnen själva ska utveckla ångestproblematik då känslan 

av trygghet undermineras när föräldrarna är i konflikt (Eiden et al., 2009; Fals-Stewart et al., 

2004). Även fäder samt mödrars alkoholbruk i ungdomen har visar sig öka risken för att 

deras barn i sin tur kommer använda alkohol i tidig ålder, dock har mödrar generellt visat 

sig agera skyddande mot den alkoholkultur vilken finns i familj och omgivning, även om det 

påvisats att tonåriga COAs själva dricker oftare, ju mer frekvent de sett familjemedlemmar 

berusade under uppväxten (Kerr et al., 2012). Hårda och strikta uppfostringsmetoder i 

kombination med moderns alkoholproblematik har också setts öka risken för utvecklandet 

eller uppvisandet av symtom hos COAs (Edge Conners et al., 2015). 

Tema 5. Könsskillnader mellan barnen 

Bland COAs har symtomen på förälderns alkoholproblematik i flera studier, visat sig skilja 

sig åt mellan pojkar och flickor. Serec et al. (2012) fann att flickor hade en sämre mental och 

fysisk hälsa jämfört med pojkar och flickor uppvisade mer emotionella och psykosomatiska 

symtom. Hairston et al. (2016) såg hos pojkar en högre och mer problematisk frekvens av 

både externaliserade och internaliserade symtom hos pojkar. COAs uppvisar enligt Furtado, 

Laucht och Schmidt (2006), i unga år liknande symtom, men med åren ändras detta och 

pojkar uppvisar högre frekvens av externaliserade symtom samt depression och ångest, 

medan flickorna istället uppvisar högre frekvens internaliserade problem. I övrigt uppvisade 

flickorna liknande nivåer av symtom som pojkarna avseende depression samt ångest, men 

uppvisade dock sämre fysisk hälsa. 

De tio inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie, summeras kort i tabell 2, på 

nästkommande sidor:
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Tabell 2. Artikelöversikt 

Författare/ år Titel Land Antal 

deltagare 

Ålders-

grupper 

Studie-

metod 

Kort beskrivning av resultat 

Eiden, Mollnar, Colder, 

Edwards & Leonrad 

(2009) 

A conceptual model predicting 

internalizing problems in 

middle childhood among 

children of alcoholic and 

nonalcoholic fathers: The role 

of maritial aggression 

USA 213  

flickor/pojkar  

 

(112 COA, 101 

kontrollgrupp) 

12, 18, 

24, 36 

mån, 

förskole-

ålder 

samt 

fjärde 

klass 

Kvantitativ  

 

Frågeformulär 

Barn till främst alkoholiserade fäder 

hade en högre frekvens av ångest och 

depression. Depression hos förälder 

eller äktenskapliga konflikter ökade 

ångestsymtom hos barnen. 

Aggressionsnivåer inom äktenskapet 

under barnets första fem år sågs som 

en longitudinell faktor för 

riskfaktorer bland fjärdeklassare.  

Díaz, Gual, García, Arnau, 

Pascual, Cañuelo, Rubio, de 

Dios, Fernández-Eire, 

Valdéz & Garbayo 

(2008) 

 

Children of alcoholics in 

Spain: from risk to pathology 

Spanien 518  

flickor/pojkar  

 

(371 COA, 147 

referensgrupp) 

6-17 år 

 

Kvantitativ, 

kvalitativ  

 

Intervjuer, 

frågeformulär 

COAs var mer benägna att uppvisa 

subkliniska symtom, mer benägna att 

ha en diagnos eller annan mental 

ohälsa och hade en avsevärt högre 

risk att ha ADD, depression, tics, 

fobier och generellt ångestsyndrom.  

Fals-Stewart, Kelley, 

Fincham, Golden & 

Logsdon 

(2004) 

Emotional and behavioural 

problems in children living 

with drug-abusing fathers: 

comparisons with children 

living with alcohol-abusing 

and non-substance-abusing 

fathers 

USA 120 familjer 

till flickor/ 

pojkar 

 

8-12 år Kvantitativ, 

kvalitativ  

 

Intervjuer, 

frågeformulär 

Barn till drogmissbrukande fäder, 

hade flest externaliserade 

(aggression, utåtagerande) och 

internaliserade (oro, sorgsenhet) 

symtom. Men även COAs visade på 

fler av dessa symtom än barn till icke 

missbrukande fäder. 

Bijttebier, Goethals & 

Ansoms 

(2006) 

Parental drinking as a risk 

factor for children’s 

maladjustment: the mediating 

role of family environment  

Belgien 207  

pojkar (108) 

flickor (99) 

 

 

10-14 år Kvantitativ  

 

Frågeformulär

. 

COAs uppger deras familjer att vara 

mindre organiserade och samman-

svetsade till följd av förälders 

alkoholproblematik, vilket anses 

förklara och påverka COAs lägre 
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rapporterade självkänsla och 

egenvärde.  

Rüütel, Sisak, Värnik, Carli, 

Wasserman, Hoven, 

Sarchiapone, Apter, Balazs, 

Bobes, Brunner, Coronan, 

Cosman, Haring, Iosue, 

Kaess, Kahn & Postuvan 

(2014) 

Alcohol consumption patterns 

among adolescents are related 

to family structure and 

exposure to drunkenness 

within the family: results from 

the SEYLE project 

Österrike, 

Estland, 

Frankrike, 

Tyskland, 

Ungern, 

Irland,  

Israel, 

 Italien, 

Rumänien, 

Slovenien, 

Spanien 

12 115   

pojkar/flickor 

Median-

ålder  

14.9 år 

 

 

Kvantitativ  

 

Frågeformulär 

Familjestrukturen och att ha sett en 

eller flera familjemedlemmar 

alkoholpåverkad påverkar ungas egna 

alkoholmönster. Ju oftare ungdomen 

sett en familjemedlem påverkad, 

desto mer dricker den unga och hur 

föräldern ser på alkohol påverkar den 

ungas syn på alkohol. Barn vars 

familjestruktur inte följer normen är 

mer benägna att ha emotionella och 

psykologiska svårigheter. 

Serec, Svab, Kolsek, Svab, 

Moesgen & Klein 

(2012) 

Health-related lifestyle, 

physical and mental health in 

children of alcoholic parents  

Slovenien 141  

flickor/pojkar 

 

(57 COA, 84 

kontrollgrupp) 

12- 18 år Kvantitativ  

 

Frågeformulär 

COAs visar en högre frekvens av 

internaliserade och externaliserade 

problem och alkoholbruk (såväl i 

intensitet och mängd) i vuxen ålder. 

Flickor visar på sämre mental och 

fysisk hälsa, mer emotionella och 

psykosomatiska symtom.  

Furtado, Laucht & Schmidt 

(2006) 

 

Gender-related pathways for 

behaviour problems in the 

offspring of alcoholic fathers 

Tyskland 

 

 

 

219  

flickor/pojkar  

(26 COA, 193 

kontrollgrupp) 

0- 11 år Kvantitativ, 

kvalitativ  

 

Frågeformulär 

intervjuer 

Flickor och pojkar (COAs) visar i 

tidiga år på likartade symtom och 

beteenden men med åren uppvisar 

pojkar högre frekvens av 

externaliserade symtom och flickor 

internaliserade problem. COAs löper 

hög risk för att utveckla psyko-

patologi. 

Hairston, Conroy, Heitzeg, 

(2016) 

Sleep mediates the link 

between resiliency and 

behavioural problems in 

children at high and low risk 

for alcoholism 

USA 125  

pojkar/flickor 

 

(82 COA, 43 

referensgrupp) 

7.2- 13 år Kvantitativ  

 

Observationer 

COAs hade sämre möjligheter att få 

tillräcklig sömn (särskilt under 

helger), vilket försämrade deras 

förmåga till reglering av uppförande 

och känslor. Internaliserade symtom 
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uppstod som bieffekt av sömnbrist. 

Barn i familjer utan alkohol-

problematik hade mer total sömn tid, 

vilket var kopplat till högre resiliens, 

beteendekontroll, färre rapportering 

från lärare avseende beteende 

problem och mindre barnrapporterade 

konflikter hemma. 

Edge, Conners, McKelevey, 

Holmes & Bradley 

(2015) 

Buffering negative effects of 

maternal alcohol problems on 

child behaviour 

 

 

USA 

 

1563 familjer 

 

 

5-11 år Kvantitativ, 

kvalitativ 

 

Frågeformulär

intervjuer, 

observationer  

Moderns symtom på 

alkoholproblematik (då barnen var 5 

år gamla) förutspådde mer 

externaliserade beteendeproblem 

(aggression och regelbrytande 

beteende) vid 11 års ålder. Dessa 

beteenden minskade om modern var 

varm och inte använde sig av hårda 

uppfostringstekniker. 

Kerr, Capaldi, Pears & 

Owen 

(2012) 

Intergenerational influences 

on early alcohol use: 

independence from the 

problem behavior pathway 

USA 125 pojkar  9-10 år Kvantitativ, 

kvalitativ  

 

Frågeformulär 

intervjuer, 

observationer 

Föräldrarnas alkoholbruk i ungdomen 

ökade risken för tidigt nyttjande av 

alkohol hos barnen. Externaliserade 

problem visade sig gå i arv från fäder 

(aggressioner och beteendekontroll). 

Alkoholbruk i familjesammanhang 

förknippades med utvecklande av 

barns alkoholmissbruk i tonåren.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Litteraturstudiens sökstrategi har fungerat väl i förhållande till valt syfte. Sökorden kan 

tyckas generella men gav ändå resultat i att hitta relevanta artiklar för syftet, även om mycket 

forskning på området är äldre än tio år, vilket kan ses som en nackdel. Inklusions- och 

exklusionskriterierna som använts för datainsamlingen fungerade väl, för att finna relevanta 

studier. Samtliga valda studier är genomförda i västerländska kulturer och upplevs kunna 

appliceras till svenska förhållanden. Dock är det viktigt att ha i åtanke att dryckeskultur och 

synen på alkohol och alkoholproblematik skiljer sig åt mellan länder och utifrån kultur, 

vilket kan påverka hur synen alkoholproblematik porträtteras liksom hur dess påverkan på 

barnen synliggörs i studier. Den för litteraturstudien valda målgruppen barns (0-17 år) 

åldersbredd kan tyckas vara en bred åldersspridning, dock möjliggjorde bredden ett 

tillfredsställande artikelsök och datainsamling, då relativt få nya (max tio år gamla) studier 

gjorts i ämnet. Bredden ger även en översiktlig bild av barndomen och uppväxtens förlopp 

om hur en förälders alkoholproblematik påverkar den psykiska hälsan hos barnen.  Några av 

artiklarnas etiska redovisning var till viss del bristfälligt, vilket gjorde att vissa artiklar fick 

förkastas, djupare eftersökningar i publicerade tidskrifter fick också genomföras samt att 

kontakt togs med författarna för kompletterande information. Detta förfaringssätt valdes 

dock för att göras gällande vissa artiklar, då studierna ansågs i övrigt väl genomförda. Detta 

gjordes för försäkring av den etiska aspekten ytterligare då studierna omfattade barn, som 

utgör en sårbar grupp och därmed också stärker denna studies validitet. 

Vald analysmetod för arbetet med litteraturstudien har fungerat tillfredsställande. Med hjälp 

av tabeller och färgkodning har arbetet underlättats avsevärt och ökat möjligheten till analys 

och extrahering av relevanta resultat. Att analys har skett på varsitt håll, för att sedan 

jämföras och diskuteras tillsammans, har också bidragit till en bredare och mer nyanserad 

analys av artiklarna, deras resultat och den egna analysen. Litteraturstudiens styrkor är att en 

bred systematisk granskning av forskning och kunskapsläget har genomförts, gällande valt 

område och syfte, som enligt Whittemore och Knafl (2005) menar möjliggör en kombination 

av data från både teoretisk som empirisk litteratur. En litteraturstudies styrka är att kunna 

värdera kunskap och forskning som sedan genererar i ny kunskap och nya perspektiv. Det 



21 

fanns dock vissa svårigheter med att finna relevant forskning som inte enbart utgick från 

fäders alkoholproblematik och dess påverkan på söner, då mycket av den forskning som 

presenterades hade just detta fokus. En svaghet och begränsning med denna litteraturstudie 

är antalet valda artiklar, vilket inte kan ses representativt för målgruppen eller ämnet i sig. 

Dock samstämde resultaten med flertalet tidigare forskningsrapporter (Christoffersen & 

Soothill, 2003; Edwards, Eiden & Leonard, 2006; Hussong, Bauer, Huang, Chassin och 

Zucker, 2008; Hussong, Huang, Curran, Chassin & Zucker, 2010; Socialstyrelsen, 2009; 

Steinhausen, 1995), vilket validerade de påvisade resultaten. Vårt val av metod kan ses 

påverka studiens resultat utifrån våra exklusionskriterier vilket har medfört att vi utelämnat 

vissa studier som exempelvis berört prenatal exponering av alkohol, som mycket väl kan 

ligga till grund för vissa internaliserade och externaliserade symtom, samt potentiellt 

skadliga faktorer, inflytanden och riskfaktorer, som samverkar och utgör en påverkan, något 

som ändå har framkommit i flera av de valda artiklarna. Även vuxna barn till föräldrar med 

alkoholproblematik och deras upplevelser av barndomen har utelämnats utifrån valda 

inklusions- och exklusionskriterier, studier som skulle ha kunnat öka möjligheten till ett 

större utbud av artiklar i datainsamlingen och visat på effekter som dröjer sig kvar eller 

utvecklats upp i vuxen ålder.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur en förälders alkoholproblematik påverkar barns 

psykiska hälsa. Resultaten från denna studie ger en tydlig indikation på att de påverkas på 

ett mångfacetterat och komplicerat sätt, där flertalet faktorer samexisterar och samverkar. 

De tio artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie beskrev samtliga hur barns psykiska 

hälsa påverkades negativt, av en förälders alkoholproblematik, jämfört med barn vars 

föräldrar inte hade alkoholrelaterad problematik. Samtliga artiklar (Bittjebier et al., 2006; 

Díaz et al., 2008; Edge Conners et al., 2015; Eiden et al., 2009; Fals-Stewart et al., 2004; 

Furtado et al., 2006; Hairston et al., 2016; Kerr et al., 2012; Serec et al., 2012; Rüütel et al., 

2014) visade på en sårbarhet och utsatthet gällande att växa upp med en förälder som har en 

alkoholproblematik.   

 

Sex av de tio studierna (Díaz et al., 2008; Eiden et al., 2009; Fals-Stewart et al, 2008; Furtado 

et al., 2006; Hairston et al., 2016; Serec et al., 2012) fann ett samband mellan förälders 
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alkoholproblematik och utvecklandet av psykisk ohälsa både när det gäller internaliserade 

och/eller externaliserade symtom, vilket kan ses också i tidigare forskning och litteratur 

(Edwards, Eiden & Leonard, 2006; Folkhälsomyndigheten, 2015; 2016a; Hussong, Bauer, 

Huang, Chassin och Zucker, 2008; Socialstyrelsen, 2009; Steinhausen, 1995). Däremot fann 

Bijttebier et al. (2006) inga direkta indikationer på utvecklande av internaliserade symtom 

men däremot en högre frekvens av sämre självkänsla och egenvärde hos barn med förälder 

med alkoholproblematik i jämförelse med barn med föräldrar utan alkoholproblematik.  

 

Fem av de tio studierna (Díaz et al., 2008; Hairston et al., 2016; Kerr et al., 2012; Rüütel et 

al., 2014; Serec et al., 2012) visade på en ökad risk att utveckla egen missbruksproblematik, 

något som återkommer tydligt i tidigare forskning och litteratur (Black, 2001; Christoffersen 

& Soothill, 2003; Folkhälsomyndigheten, 2015; 2016a; Socialstyrelsen, 2009). Rüütel et al. 

(2014) fann ett samband mellan familjestruktur och dess påverkan på utvecklande av 

alkoholproblematik hos barnen, likväl som att exponering av berusad familjemedlem ökade 

risken för alkoholproblematik hos ungdomar. Flertalet av studierna (Eiden et al., 2009; Fals-

Stewart et al., 2004; Díaz et al., 2008; Rüütel et al., 2014; Bittjiebier et al., 2006; Hairston 

et al., 2016; Serec et al., 2012 & Edge Conners et al., 2015) visade på att förälderns 

alkoholproblematik i sig inte utgjorde en enskild faktor för utvecklande av psykisk ohälsa 

bland barnen utan många olika faktorer samverkade och påverkade effekterna, såsom 

psykisk ohälsa hos förälder (Eiden et al., 2009), konflikter inom familjen (Eiden et al., 2009; 

Fals-Stewart et al., 2004), familjestruktur (Díaz et al., 2008; Rüütel et al., 2014), 

sammanhållning i familjen (Bittjebier et al., 2006) sömnvanor (Hairston et al., 2016), 

socioekonomiskt läge (Serec et al., 2012), uppfostringsmetoder och förmåga till värme hos 

förälderns med alkoholproblematik (Edge Conners et al., 2015).  Dessa indikationer 

stämmer väl överens med tidigare forskning och litteratur (Christoffersen & Soothill, 2003; 

Socialstyrelsen, 2009; Steinhausen, 1995) som betonade vikten av samvarierande faktorer 

som delvis förklaring till att barn utvecklar negativa konsekvenser på grund av förälderns 

alkoholproblematik. 

 

Tre av de tio artiklarna visar på skillnader mellan pojkar och flickor som växer upp med en 

eller två föräldrar med alkoholproblematik. Där flickor ses mer sårbara och visar på en högre 

frekvens av internaliserade symtom såsom sämre mental hälsa, emotionell problematik och 
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psykosomatiska symtom, medan pojkar uppvisar mer externaliserade symtom som 

exempelvis aggression och utåtagerande, i kombination med ångest och depression (Serec 

et al., 2012; Hairston et al. (2016) & Furtado et al. 2006). Ovanstående resultat återfinns 

även i tidigare forskning (Steinhausen, 1995). 

 

Att barn som växer upp i svåra och ostabila miljöer som en förälders alkoholproblematik 

ofta innebär utvecklar olika symtom som en reaktion på sin uppväxt ter sig inte så konstigt. 

Black (2001) beskriver uppväxtmiljön som präglad av oförutsägbarhet, ständig 

föränderlighet, osäkerhet, i skuld och skam, där barnen tvingas till olika mer eller mindre 

konstruktiva sätt att hantera sin situation. De lever också i miljöer som medför flera andra 

bidragande risker såsom våld, övergrepp, olyckor och försummelse. Det tabu och den skam 

som ofta förknippas med alkoholproblematik gör det svårt för barnen att våga prata med 

något utomstående och be om hjälp, vilket gör att många lever i det dolda. Många barn 

kanske inte heller förstår att deras vardag och livsvillkor inte riktigt ter sig som andras. Som 

Black (2001) betonar så rör det sig om mycket oroliga familjesystem som på ett eller annat 

sätt påverkar barnens psykiska hälsa. 

 

Ur ett sociologiskt perspektiv kan barnens beteenden och symtom ses som direkta resultat 

av förälderns alkoholproblematik och övriga faktorer, som samspelar och bidrar till en 

komplex och påfrestande tillvaro, en slags reaktion på den mellanmänskliga relationen och 

de processer under vilka barnen lever under och speglar sig i. Att barnen också har en tendens 

att själva utveckla en alkoholproblematik kan också till viss del tolkas att vara en spegling 

av förälderns beteende, ur ett sociologiskt perspektiv. Ur en systemteoretisk utgångspunkt 

och utifrån Steinhausen (1995) så kan barnens olika symtom på psykisk ohälsa betraktas 

som ett resultat av flera nivåer av faktorer, som antingen fungerar risk-ökande eller 

skyddande, samt att samhällets attityder, normer och värderingar avseende alkohol och 

alkoholproblematik kan utgöra ytterligare en belastning för barnen, genom att skapa både 

skuld, skam och tabu.  

 

Fokus i denna litteraturstudie har inte legat på prenatal exponering av alkohol i relation till 

utvecklandet av psykisk ohälsa, dock rekommenderas detta att inkluderas i framtida studier 

som eventuella effekter. Avseende metodologisk kritik ses Steinhausen (1995) ha en poäng 
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avseende denna aspekt, vilket bidrar till att resultat från vissa studier upplevs mindre 

trovärdiga vad gäller korrelationer mellan föräldrars alkoholproblematik och påverkan på 

barnen. Prenatal exponering bör som nämnt inte förringas, då denna kan leda till stora 

framtida svårigheter för barnen (Statens Folkhälsoinstitut, 2009; Steinhausen, 1995).   

Slutsats 

Det denna litteraturstudie sammantaget visar på, är att barn till föräldrar med 

alkoholproblematik lever under andra förutsättningar än barn vars föräldrar inte har 

alkoholproblem. Barnens uppväxt och livsvillkor påverkas av förälderns alkoholproblematik 

men också av flertalet andra riskfaktorer som samspelar och påverkar deras hälsa och 

utveckling, såsom psykisk sjukdom hos förälder, konflikter i familjen, dryckesmönster i 

familjer, familjens sammansättning, våld i hemmet, sömnvanor, den andra förälderns 

möjlighet att kompensera föräldraskap samt uppfostringsmetoder. Både internaliserade som 

externaliserade symtom och beteenden ses mer förekommande hos dessa barn, liksom en 

ökad risk att utveckla egen alkoholproblematik. En könsskillnad kan konstateras avseende 

vilka uttryck dessa livsvillkor ger, där flickor ses som en mer sårbar och utsatt grupp med en 

högre förekomst av internaliserade symtom som sedan riskerar följa dem upp i vuxen ålder. 

Denna litteraturstudie ger ytterligare tyngd åt det faktum att ökade kunskaper om ämnet 

krävs, särskilt om risken för internaliserade symtom och dess konsekvenser men även 

kunskap för att kunna identifiera risk- och skyddsfaktorer. Denna kunskap krävs för att tidigt 

kunna identifiera barn i riskmiljöer samt för kunna utveckla effektiva förebyggande insatser, 

för att förhindra att de drabbade barnen utvecklar psykisk ohälsa som på sikt innebär stora 

och kostsamma konsekvenser, inte bara för de drabbade men även för samhället och 

folkhälsan i stort. Vi hoppas på att vår litteraturstudie i ämnet har bidragit till en del av den 

kunskapssammanställning som efterfrågas i samhället. 
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