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SAMMANFATTNING  

Alkoholkonsumtionen i Sverige är idag högre än för 100 år sedan. Många barn växer upp i 

familjer med vuxna som har en riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. En hög 

alkoholkonsumtion hos föräldrarna kan påverka barnen negativt. Det nationella 

Riskbruksprojektet (2004-2010) var ett regeringsuppdrag med syftet att hälso- och sjukvård 

skulle arbeta mer aktivt för att minska alkoholkonsumtionen. Sedan 2008 har BVC-

sjuksköterskor i Stockholm erbjudits utbildningar inom Riskbruksprojektets regi. Ett nytt 

arbetssätt för alkoholprevention har utvecklats vilket innebär att sjuksköterskor på 

barnavårdscentral (BVC) har korta upprepade samtal om alkohol med föräldrar. Syftet med 

denna studie var att beskriva föräldrars tankar om alkoholkonsumtion i samband med 

föräldraskap och deras upplevelser av alkoholpreventivt arbete inom barnhälsovården. Tio 

föräldrar från Stockholm intervjuades. Insamlingen av data genomfördes under maj 2011. 

Intervjusvaren analyserades med innehållsanalys. I resultatet framkom sex kategorier: 

Umgängets betydelse, Barnets utsatthet, Samtal vid hembesök; svårt att minnas, Samtal i 

grupp skapar medvetenhet, Stärkt inställning och Otydligt budskap. Det visade sig att 

föräldrarna hade många tankar om alkohol i samband med föräldraskap och samtliga av de 

intervjuade ansåg att alkoholfrågan var viktig och berörde dem på olika sätt. De menade att 

alkoholfrågan skulle tas upp inom barnhälsovården. Flera av föräldrarna hade svårt att minnas 

att alkoholfrågan hade tagits upp i samband med hembesöket. Alkoholsamtal i samband med 

föräldragrupp hade skapat nya tankar och en medvetenhet om alkohol i samband med 

föräldraskap. Slutsatsen av denna studie är att föräldrar har många tankar om alkohol i 

samband med föräldraskap och att alkoholsamtalen inom barnhälsovården tycks väcka nya 

tankar och medvetandegöra föräldrar om alkohol i samband med föräldraskap. Det synes vara 

av stor betydelse för föräldrar med alkoholprevention inom barnhälsovården.  

Nyckelord: Barnhälsovård, alkohol, prevention, föräldrar, upplevelse  



 

 

ABSTRACT 

The consumption of alcohol in Sweden is today higher than a hundred years ago. Many 

children grow up in families where adults have a risky or harmful drinking. A high parental 

consumption of alcohol may affect the children negatively. The national Risky Drinking 

Project (2004-2010) was a commission from the government aiming at the health care 

working actively to decrease the consumption of alcohol among Swedish inhabitants. Since 

2008 the nurses in the Child Health Services were educated by the Risky Drinking Project. A 

new way of alcohol prevention in the Child Health Services has been developed. It means that 

the nurses in the Child Health Services discuss with the parents about alcohol in relation to 

parenthood. The aim of this study was to describe parents’ thoughts about alcohol in relation 

to parenthood and parents’ experiences of the alcohol preventive work within the Child 

Health Services. Ten parents from Stockholm were interviewed. The collection of data was 

performed in May 2011. The data was analysed with content analysis. The result displayed six 

categories: The importance of the company, The exposure of the child, The dialog at the home 

visit; hard to remember, The group dialog creates awareness, Strengthened attitude and 

Unclear message. The findings showed that the parents had lots of thoughts about alcohol in 

relation to parenthood and all of the parents thought that the alcohol issue was important and 

concerned them in various ways. They meant that alcohol in relation to parenthood should be 

discussed with parents in the Child Health Services. Many of the parents thought that it was 

hard to remember what has been said about alcohol at the home visit. The dialog connected 

with the parents group had increased their awareness about alcohol and had given them new 

perspective. The conclusion of this study is that parents have many thoughts about alcohol in 

relation to parenthood and it looks as if the alcohol preventive work in Child Health Services 

can give new thoughts and awareness of alcohol. It seems to be of significance to discuss 

alcohol with parents in the Child Health Services. 

Keywords: Child Health Services, alcohol, prevention, parents, experience 
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1 INLEDNING 

Många barn växer upp i familjer med vuxna som har en riskfylld eller skadlig 

alkoholkonsumtion. En hög alkoholkonsumtion hos föräldrarna kan påverka barnen negativt. 

Barnhälsovården i Sverige har inom ramen för det nationella Riskbruksprojektet, Statens 

folkhälsoinstitut, låtit utbilda personalen i alkoholprevention. Utbildningarna har resulterat i 

ett nytt arbetssätt som innebär att alla föräldrar som kommer till barnhälsovården erbjuds 

samtal om alkohol och föräldraskap vid tre olika tillfällen. 

Det är angeläget att undersöka hur föräldrar upplever alkoholsamtalen som förs inom 

barnhälsovården och om samtalen har någon betydelse för föräldrars inställning till alkohol 

och föräldraskap.  

2 BAKGRUND 

2.1 Alkoholkonsumtion 

 2.1.1 Utveckling av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 

Alkoholkonsumtionen i Sverige är idag högre än för 100 år sedan och konsumtionen mellan 

år 1996 och år 2004 ökade från åtta liter till cirka 10,5 liter ren alkohol per år (Ramstedt, 

Boman, Engdahl, Sohlberg & Svensson, 2010). Under 2010 var den totala 

alkoholkonsumtionen 9,1 liter ren alkohol per invånare (15 år och äldre) och år (Statens 

Folkhälsoinstitut [FHI], 2011). En viktig förklaring till den ökande konsumtionen mellan 

1996 och 2004 är enligt många bedömare Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995, vilket 

innebar en omläggning av den svenska alkoholpolitiken. Den statliga kontrollen på 

alkoholområdet minskade och den tillåtna mängden för införsel av alkohol för privat bruk 

höjdes (Andréasson, 2002).  

 2.1.2 Alkoholkonsumtion bland föräldrar 

Ett av fem barn (0-18 år) lever i ett hushåll där någon vuxen konsumerar alkohol i en 

omfattning som kan utgöra en risk för hälsan, så kallat riskbruk (FHI, 2008a). Vidare skriver 

Socialstyrelsen i en rapport (2007) att 1,2 procent av alla barn mellan 0-17 år har åtminstone 

en vårdnadshavare som vårdats i slutenvård med en alkohol eller narkotikadiagnos.  
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I Stockholm genomfördes en undersökning bland samtliga föräldrar som besökte 

barnhälsovården under vecka 45, 2008 (Zimmer, 2009). Föräldrarna fick anonymt fylla i ett 

av WHO framtaget alkoholscreeningsformulär kallat AUDIT, Alcohol Use Disorders 

Identification Test (Saunders, Aaasland, Babor, de la Fuente & Grant, 1993). Knappt 7 000 

svarsenkäter analyserades och resultaten visar att 11,5 procent av männen och 3,4 procent av 

kvinnorna har ett riskbruk. De föräldrar som har ett yngsta barn som är 13 månader eller äldre 

har en högre alkoholkonsumtion än de föräldrar som har yngre barn. Siffran för kvinnor med 

riskbruk som har ett yngsta barn som är 13 månader eller äldre är 4,9 procent och för männen 

är motsvarande siffra 11,9 procent (Zimmer, 2009).  

Resultaten från en dansk studie visar att elva procent av föräldrar till barn som sjukhusvårdas 

screenas positivt för riskfyllda alkoholvanor. I studien uppvisar papporna 6.8 gånger högre 

risk än mammorna att screenas positivt (Bjerregard, Gerke, Rubak, Host & Wagner, 2011).  

2.2 Alkoholens konsekvenser  

Det är väl känt att en hög alkoholkonsumtion kan medföra fysiska, psykiska och sociala 

konsekvenser.  

  2.2.1 Alkoholens hälsokonsekvenser 

Alkohol är en betydande riskfaktor för flera sjukdomstillstånd. Alkohol ökar risken för cancer 

i munhåla, svalg, matstrupe, grovtarm, ändtarm, lever och bröst. Riskökningen gäller redan 

vid låg till måttlig konsumtion (Rehm et al., 2003). Pankreatit (inflammation i 

bukspottskörteln) och levercirros (skrumplever) är vanliga konsekvenser av hög 

alkoholkonsumtion under flera år (Andréasson & Allebäck, 2005). Det finns dessutom ett 

påvisat samband mellan alkohol och depression (Grant et al., 2004).  

 2.2.2 Alkoholens konsekvenser i samhället 

Sambandet mellan självmord och alkohol är känt (Sjögren, Eriksson & Ahlm, 2000). 

Alkoholens betydelse som riskfaktor i samband med trafikolyckor, drunkningsolyckor, 

bränder och fall har uppmärksammats (Sjögren et al., 2000). Vidare är sambandet mellan 

misshandel och mängden såld öl och sprit på barer och restauranger är tydligt (Norström, 

1998). Norström (1998) visar också ett samband mellan mordfrekvens och spritförsäljning för 

privat bruk.  
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Wetterberg (2009) beskriver hur hög alkoholkonsumtion får påtagliga återverkningar på 

samhällsekonomin. Alkoholen drabbar arbetslivet genom produktionsbortfall, sämre 

produktivitet, arbetsolyckor och kostnader för rehabilitering.  

 2.2.3 Alkoholens konsekvenser för barn 

En hög alkoholkonsumtion hos den vuxne är en riskfaktor för negativa hälsoeffekter på barnet 

(FHI, 2008a). Resultaten från en dansk studie visar att barn till alkoholister har en högre 

förekomst av symtom på depression, känslomässiga problem såsom skuldkänslor, 

misstänksamhet, oro och nervositet än barn till icke alkoholiserade föräldrar (Bygholm, 

Christensen & Bilenberg, 2000). Personer som växer upp med en far med hög 

alkoholkonsumtion löper en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa konstaterar Balsa, 

Homer och French (2009). De visar vidare att de som växer upp med en mor med hög 

alkoholkonsumtion har en lägre självkänsla och sämre psykisk hälsa än barn som växer upp i 

hem utan alkoholproblem.  

En kohortstudie genomförd i Danmark visar att barn som växer upp med en förälder med 

alkoholmissbruk löper en ökad risk att utsättas för våld i hemmet, läggas in på sjukhus till 

följd av misshandel eller omsorgssvikt och hemfalla åt narkomani och kriminalitet 

(Christoffersen, Nielsen, Poulsen & Soothill, 2004). Även tonårsgraviditeter är mer 

förekommande bland barn som vuxit upp med föräldrar med alkoholmissbruk (Christoffersen 

et al., 2004). En svensk kartläggning av barns erfarenheter av kroppslig bestraffning visar att 

det finns ett starkt samband mellan alkoholbruk hos föräldrarna och kroppslig bestraffning av 

barnet (Jansson, Långberg & Svensson, 2007).  

2.3 Alkoholprevention 

 2.3.1 Från primär- till sekundärprevention 

Svensk alkoholpolitik har av tradition fokuserat på primärprevention bland annat i form av 

hög alkoholskatt, statligt alkoholmonopol, begränsad tillgänglighet, införselkvoter och 

åldersgränser för inköp av alkoholhaltiga drycker. Primärprevention vänder sig till de som 

inte har tecken på ohälsa i syfte att förhindra att befolkningen utsätter sig för specifika risker 

(Oldenburg & Burton, 2004). Sveriges möjligheter att bedriva primärprevention har minskat 

efter inträdet i EU då Sverige har tvingats anpassa sig till de regler som EU har formulerat.  
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EU-medlemskapet har ökat vikten av sekundärpreventiva insatser inom ramen för hälso- och 

sjukvårdens verksamhet (Andréasson, Holder, Norström, Osterberg & Rossow, 2006). Målet 

med sekundärprevention är att minska risken för ohälsa genom upptäckt av tidiga tecken på 

sjukdom eller på riskbeteende. Inom alkoholområdet handlar detta om att identifiera personer 

med en riskfylld alkoholkonsumtion och att motivera dessa till minskad konsumtion (Botelho 

& Richmond, 1996).  

I Regeringens proposition om alkoholpolitiken slås fast att det långsiktiga och förebyggande 

arbetet med att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar bör fortsätta och 

att tidiga insatser bör prioriteras. I alkoholarbetet ska individen och familjen vara i centrum 

(2010/11:47).  

Det nationella Riskbruksprojektet var ett regeringsuppdrag som finansierades genom särskilt 

anslag. Projektet initierades 2004 och från den 1 april 2006 bedrevs projektet av Statens 

folkhälsoinstitut och integrerades i den ordinarie verksamheten den 1 januari 2011. 

Riskbruksprojektets övergripande syfte var att primärvård, företagshälsovård och övrig hälso- 

och sjukvård skulle arbeta mer aktivt för att minska den alkoholkonsumtion som riskerade att 

ge medicinska och sociala skadeverkningar. Projektet utgick ifrån forskning som visar att 

enkla råd till patienter med en förhöjd alkoholkonsumtion har vetenskapligt belagd effekt 

(Kaner et al., 2009). Inom Riskbruksprojektet fanns flera olika delprojekt. Ett av delprojekten 

riktade sitt arbete mot barnhälsovården (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

 2.3.2 Alkoholinterventioner 

Med sekundärprevention i samband med alkoholproblem avses metoder för att tidigt upptäcka 

och behandla personer med hög alkoholkonsumtion. Syftet är att förhindra utvecklingen av 

alkoholrelaterade skador och alkoholberoende. Brief intervention (BI) eller kort intervention 

är en metod som fått allt större spridning för tillämpning i sekundärpreventivt syfte. BI 

presenterades på 1980-talet som en metod att användas inom hälso- och sjukvården (Moyer, 

Finney, Swearingen & Vergun, 2002). Att använda BI i samband med hög alkoholkonsumtion 

kan innebära att när alkoholproblemet har identifierats ges information om de skador som hög 

alkoholkonsumtion kan orsaka och ett patientcentrerat samtal förs för att motivera till 

förändrat beteende. Målet med brief alcohol intervention är att minska hög 

alkoholkonsumtion hos patienter (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001). 

I samband med Brief Intervention används ofta samtalsmetoden Motivational Interviewing 



5 

 

(MI), motiverande samtal. MI beskrevs första gången 1983 av den amerikanske psykologen 

William R. Miller (Miller, 1983). Från att ursprungligen ha tillämpats för 

beroendeproblematik har metoden idag nått en omfattande spridning. Resultaten från en meta-

analys visar att MI bland annat har effekt i arbetet med patienter med övervikt och högt 

blodtryck (Rubak, Sandbaek, Lauritzen & Christensen, 2005). MI-samtalet präglas av ett 

förhållningssätt som innebär att sjuksköterskan/läkaren/behandlaren respekterar autonomin 

hos patienten och använder ett antal tekniker för att stärka klientens egen inre motivation och 

resurser för förändring (Holm Ivarsson, 2009).  

2.4 Barnhälsovården 

 2.4.1 Barnhälsovårdens arbete 

Barnhälsovården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till samtliga 

föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Barnhälsovården möter så gott som alla familjer med barn i 

förskoleåldern och har uppnått en hög acceptans i alla socialgrupper. Barnhälsovården har 

kommit att spela en viktig roll för folkhälsan (Håkansson & Sundelin, 2000). Håkansson och 

Sundelin skriver i Läkartidningen (2000) att barnhälsovården bör mobilisera föräldrars 

resurser och deras tilltro till sin förmåga och kompetens. Resultaten från en studie visar dock 

att BVC-sjuksköterskan i mötet med föräldrar intar en expertroll som innebär att 

sjuksköterskan ger råd och det finns få inslag i mötet med föräldrar som stärker föräldrarnas 

egna förmåga (Baggens, 2002).  

Det finns idag inga gemensamma riktlinjer eller allmänna råd från Socialstyrelsen eller annan 

myndighet som reglerar innehållet i barnhälsovården. Varje landsting har utarbetet egna 

riktlinjer med utgångspunkt från den metodbok, kallad Rikshandboken, som finns på 

hemsidan Growing people (2010).  

 2.4.2 Föräldrars syn på barnhälsovården  

Föräldrar anser att barnhälsovårdens viktigaste uppgift är att ge stöd till föräldrar och att följa 

barnens hälsa (Hallberg, Lindbladh, Råstam & Håkansson, 2001). Magnusson, Garett och 

Sundelin (2000) undersöker i en jämförande studie föräldrars tillfredsställelse med BVC-

verksamheten avseende bland annat tillgänglighet, hembesök och bemötande. De finner att 

föräldratillfredställelsen varierar mellan 1970, 1988 och 1993 och de menar att 

barnhälsovårdens varierande organisation är en av anledningarna till detta. I en svensk studie 

intervjuades 25 föräldrar med syftet att belysa erfarenheter från föräldragruppsverksamhet 
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inom barnhälsovården (Petersson, Petersson & Håkansson, 2004). Föräldrar är i stort nöjda 

med innehållet men förstagångsföräldrar önskar mer fokus på samspel mellan föräldrar och 

mellan föräldrar och barn. Vidare visar resultatet att föräldrar efterfrågar tydligare struktur för 

föräldragrupper (Petersson, Petersson & Håkansson, 2004). Resultatet från en studie visar att 

77 procent av pappor anser att barnhälsovårdens verksamhet är mycket bra eller bra 

(Hallberg, Beckman & Håkansson, 2010). Fokusgruppsintervjuer med pappor inom 

barnhälsovården i Stockholm visar att papporna är nöjda med stödet i frågor av medicinska 

karaktär (Alexander, 2010).  

 2.4.3 Alkoholprevention inom barnhälsovården 

Målet med det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården är att få föräldrar att reflektera 

över hur deras alkoholvanor kan påverka barnen. De föräldrar som har en alkoholkonsumtion 

som kan påverka barnen negativt ska erbjudas stöd att ändra sina alkoholvanor (FHI, 2008b). 

Resultaten i en enkätundersökning som genomfördes på fem barnavårdscentraler i 

Stockholms län, visar att majoriteten av föräldrar anser att det är viktigt att BVC tar upp 

frågor om alkohol. Föräldrar i studien menar att barn reagerar negativt på alkoholpåverkade 

vuxna. Föräldrar menar vidare att samtal om alkohol ger en ökad förståelse om barnets roll i 

alkoholfrågan (Ericson, 2008).  

Fokusgruppsintervjuer visar att föräldrar är positiva till samtal om alkohol inom 

barnhälsovården. Föräldrar anser att det är viktigt att alkoholsamtalen utgör en naturlig del av 

verksamheten och att syftet med samtalen ska vara att väcka tankar om alkohol och 

föräldraskap (Alexander, 2009). 

Majoriteten av landsting i Sverige har genom Riskbruksprojektet under de senaste tre åren 

låtit utbilda personalen inom barnhälsovården i alkoholprevention. Sedan 2008 har BVC-

sjuksköterskor i Stockholm erbjudits utbildningar inom Riskbruksprojektets regi. BVC-

sjuksköterskorna har även genomgått en två och en halvdagars MI-utbildning med 

efterföljande handledning. Ett nytt arbetssätt för alkoholprevention i Stockholm har 

utvecklats. Arbetssättet innebär att vid tre tillfällen under barnets första tre år på 

barnavårdcentralen - under första levnadsmånaden, vid åtta till tolv månader och vid tre år - 

ska sjuksköterskan i dialog med föräldrarna, individuellt och i föräldragrupp, samtala om 

alkohol (Lindfors, 2009). Samtalen, som präglas av MI-anda, innebär att sjuksköterskan 

ställer öppna frågor till föräldrarna om alkohol och att sjuksköterskan erbjuder en kort 
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information om hur barn kan uppleva vuxna som är berusade. Om det framkommer att 

föräldrar har en hög alkoholkonsumtion och önskar få fortsatt stöd kan hänvisning ske till 

vårdcentralen, alkoholmottagning eller till webbsida för självhjälp, www.alkoholhjalpen.se 

(Lindfors, 2009). Statens folkhälsoinstitut (2008b) har producerat handledningsmaterial, film 

och föräldrabroschyrer - Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Materialet används som 

ett stöd i det individuella samtalet och i föräldragrupp.  

Det nya arbetssättet för alkoholprevention har inte utvärderats varken avseende hur BVC-

sjuksköterskorna upplever arbetet eller hur föräldrar upplever alkoholsamtalen. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Riskbruksprojektet har under flera år arbetat med att implementera alkoholfrågan inom Hälso- 

och Sjukvården. Detta arbete har för barnhälsovården resulterat i ett nytt arbetssätt, som 

innebär att BVC-sjuksköterskan har korta, upprepade samtal om alkohol med föräldrar. Detta 

arbetssätt har ej utvärderats.  

Det finns ej tillräckligt med studier som beskriver föräldrars tankar om alkohol i samband 

med föräldraskap. Kunskapen om och förståelsen för hur föräldrar tänkar kring alkohol kan 

ligga till grund för en fortsatt utveckling av innehållet i alkoholpreventivt arbete inom 

barnhälsovården.  

4 SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars tankar om alkoholkonsumtion i samband med föräldraskap 

och deras upplevelser av alkoholpreventivt arbete inom barnhälsovården.  

5 MATERIAL OCH METOD 

5.1 Design 

Studien har en kvalitativ, deskriptiv design. Individuella intervjuer med föräldrar 

genomfördes.  

5.2 Urval 

Urvalet av BVC-mottagningar gjordes av ansvarig person för Barnhälsovårdsenhet Syd, 

Stockholm. Urvalet bestod av 10 föräldrar från två olika BVC-mottagningar.  
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Inklusionskriterierna var  

 Förstagångsförälder som hade fått kort samtal om alkohol vid två olika tillfällen av 

MI-utbildad BVC-sjuksköterska, som deltagit i riskbruksutbildning. Det första 

samtalet skulle ha ägt rum i samband med första hembesöket då barnet var nyfött och 

den andra interventionen i samband med föräldragrupp då barnet var 6-8 månader 

gammalt alternativt i samband med individuellt besök då barnet var 6-8 månader  

 Förälder med barn i ett-årsåldern  

 Förälder som var informativ, vilket definierades som att lätt kunna uttrycka sig i tal 

och som var villig att dela med sig av sina tankar 

 Förälder som talade svenska flytande, vilket definierades som att lätt kunna förstå 

talad svenska och att själv lätt kunna utrycka sina tankar på svenska 

Fyra BVC-sjuksköterskor som arbetade på de två utvalda BVC-mottagningarna involverades i 

studien. Verksamhetschefen för de båda mottagningarna valde ut dessa BVC-sjuksköterskor 

utifrån kriterierna att de skulle ha deltagit i riskbruksutbildning och MI-utbildning. De utvalda 

BVC-sjuksköterskorna fick i uppdrag att utifrån inklusionkriterierna rekrytera, tillfråga och 

informera föräldrar om denna studie både muntligt och skriftligt (bilaga 1). Samtliga BVC-

sjuksköterskor hade arbetat på mottagningen mer än två år och de hade träffat föräldrarna vid 

upprepade besök på mottagningen. Detta var grunden för att BVC-sjuksköterskorna skulle 

kunna bedöma vilka föräldrar som ansågs informativa.  

På en BVC involverades en BVC-sjuksköterska som rekryterade föräldrar. Hon utgick ifrån 

inklusionskriterierna och i samband med i förväg inbokat besök på mottagningen informerade 

hon föräldern om studien muntligt och skriftligt och därefter frågade hon om föräldern kunde 

tänka sig att delta i studien. En av de tillfrågade föräldrarna avböjde medverkan på grund av 

att familjen skulle ut och resa. De övriga fem tillfrågade valde att medverka. Inga pappor 

rekryterades från denna BVC då papporna inte hade deltagit i föräldragrupp eller varit med 

vid besöket när barnet var sex-åtta månader.  

På den andra BVC-mottagningen involverades tre BVC-sjuksköterskor. På denna BVC hade 

en stor andel av föräldrarna annat modersmål än svenska och tolk krävdes vid besök på 

mottagningen. Dessutom hade inte alla föräldrar fått alkoholsamtal varken i samband med 
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hembesök eller då barnet var sex-åtta månader gamla. Detta medförde att för att kunna 

rekrytera föräldrar från denna mottagning frångicks delvis inklusionskriterierna. 

Andragångsföräldrar (föräldrar som hade ett barn sedan tidigare) och pappor som inte hade 

fått alkoholsamtal då barnet var sex-åtta månader tillfrågades om deltagande. I samband med i 

förväg inbokat besök hos BVC-sjuksköterskan informerades föräldrarna muntligt och 

skriftligt och tillfrågades om de kunde medverka i studien. En av de tillfrågade föräldrarna 

från mottagningen avböjde medverkan. Övriga fem tillfrågade föräldrar medverkade.  

De föräldrar som ville medverka fick underteckna ett informerat samtycke (bilaga 2). 

Föräldern uppgav här även telefonnummer. När BVC-sjuksköterskan hade fått 

namnunderskrift till medverkan från en förälder togs direkt kontakt med intervjuaren för att 

meddela förälderns namn och telefonnummer. Föräldern kontaktades och tidpunkt för 

intervjun fastställdes.  

Totalt deltog tio föräldrar; Sex förstagångsmammor, två andragångsmammor och två 

förstagångspappor intervjuades. Barnen var i ålder sex till femton månader.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling genomfördes med individuella intervjuer. En pilotintervju gjordes i mars, 

2011, för att pröva frågorna, inspelningstekniken och intervjusituationen. I samband med 

intervjuerna ombads föräldrarna att tala fritt. Intervjuguiden (bilaga 3) användes som ett stöd 

för intervjun. Nio intervjuer genomfördes på BVC-mottagningarna och en intervju 

genomfördes i förälderns hem på grund av att föräldern hade flyttat till en annan stadsdel. 

Datainsamlingen genomfördes under maj-månad 2011. Barnen var med i samband med 

samtliga intervjuer. Intervjuerna som tog cirka 30 minuter spelades in på band och 

transkriberades direkt efter varje intervju. De inspelade banden och de transkriberade texterna 

kommer att förvaras inlåsta i tio år på Barnhälsovårdsenhet Syd i Stockholm. Pilotintervjun 

ingick inte i datamaterialet. 

5.4 Dataanalys 

Svaren analyserades med innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används framförallt 

inom humanvetenskap, vårdvetenskap och beteendevetenskap och fokuserar på tolkning av 

texter. Innehållsanalysen strävar efter att identifiera variationer med avseende på skillnader 

och likheter i textinnehållet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Det finns olika sätt att 
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förfara då datamaterial ska analyseras med innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) 

har i en artikel beskrivit en tydlig modell för innehållsanalys vilken användes här.  

Genom innehållsanalys kan analys genomföras av både manifest innehåll, det som uttalas, och 

latent innehåll, den underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 2004). I den aktuella 

studien analyserades det manifesta innehållet.  

Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att helheten i datan skulle förstås. Ur datan 

identifierades meningsenheter. En meningsenhet utgörs av en meningsbärande del av texten 

som hör ihop genom sitt sammanhang och innehåll. En meningsenhet bör inte vara för 

omfattande då den kan innehålla olika innebörder. Här valdes meningsenheter som innehöll 

ett påstående. Samtliga meningsenheter nedtecknades. Meningsenheterna kortades därefter 

ned för att bli mer lätthanterliga, så kallad kondensering. Allt väsentligt ur meningsenheterna 

avsågs att bevaras. Den kondenserade texten försågs sedan med koder. En kod beskriver 

kortfattat innehållet i en meningsenhet och kan ses som en ’etikett’. Därefter grupperades 

koderna in i övergripande kategorier. Att indela i kategorier benämns abstraktion (Graneheim 

& Lundman, 2004). Nedan presenteras ett exempel på analysens olika faser (tabell 1).  

Tabell 1, Exempel på analysens olika faser –  

Meningsbärande enhet: ”Helt plötsligt fattar man att man har ett helt annat ansvar” 

Kondenserad enhet: Annat ansvar sedan man fått barn 

Kod: Ansvar för barnet 

Kategori: Barnets utsatthet 

6 ETISKA ASPEKTER 

The Belmont Report (1979) har formulerat tre etiska principer som ska beaktas inom 

forskning. Autonomiprincipen innebär att individer som ingår i en studie ska informeras om 

studiens syfte, om rätten att frivilligt bestämma om deltagande i studien och att det när som 

helst är tillåtet att avbryta sitt deltagande. Godhetsprincipen innebär att forskare har 

skyldighet att undvika, förebygga och minimera skada och att forskning strävar efter att göra 

gott. Rättviseprincipen beskriver vikten av att alla individer behandlas lika och att enskilda 

individer inte ska kunna identifieras av utomstående (Polit & Beck, 2008).  
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Denna studie tog hänsyn till ovanstående tre etiska principer. Intervjuundersökningen 

baserades på frivillig medverkan och information om frivillighet och om studiens syfte gavs 

av ansvarig BVC-sjuksköterska både skriftligt och muntligt. Avsikten med studien var att 

göra gott genom att undersöka om det fanns behov av att förbättra det alkoholpreventiva 

arbetet inom barnhälsovården. Intervjuerna genomfördes konfidentiellt och hanterades så att 

inga deltagare kunde identifieras av någon annan än intervjuaren. Strävan var att behandla alla 

deltagare lika. 

Ämnet alkohol kan vara känsligt och väcka svåra känslor till liv. Eventuellt närståendes eller 

eget alkoholmissbruk kan aktualiseras. Intervjuaren informerade alla föräldrar om att det 

fanns möjlighet till stödsamtal om behov skulle finnas. Dessa stödsamtal förmedlades vid 

behov av BVC-sjuksköterskan.  

Studien har godkänts av den Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm (diarienummer 

2011/261-31/5).  

7 RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i sex kategorier. De första två kategorierna avsåg att 

svara upp mot den första delen av syftet som berör föräldrars tankar om alkoholkonsumtion i 

samband med föräldraskap (Tabell 2). Dessa kategorierna benämndes Umgängets betydelse 

och Barnets utsatthet. Fyra kategorier Samtal vid hembesök; svårt att minnas, Samtal i grupp 

skapar medvetenhet, Stärkt inställning och Otydligt budskap avsåg att svara upp mot den 

andra delen av syftet nämligen upplevelser av alkoholpreventivt arbete inom barnhälsovården 

(Tabell 3). I texten förekommer citat från intervjuerna. 

Tabell 2. Kategorier som svarar upp mot syftet: föräldrars tankar om alkoholkonsumtion i 

samband med föräldraskap 

Kategori - Umgängets betydelse  

Kategori - Barnets utsatthet 
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Tabell 3. Kategorier som svarar upp mot syftet: upplevelser av alkoholpreventivt arbete inom 
barnhälsovården 

Kategori - Samtal vid hembesök; svårt att minnas  

Kategori - Samtal i grupp skapar medvetenhet 

Kategori - Stärkt inställning  

Kategori - Otydligt budskap 

7.1 Umgängets betydelse  

Föräldrarna diskuterade svårigheter som kunde dyka upp i umgänget med vänner och bekanta. 

Flera föräldrar nämnde att det kunde vara besvärande med omgivningens förväntningar på 

deras dryckesmönster och alkoholintag. ”Ett problem för mig har varit det här med grupptryck 

– att man känner att många har åsikter om hur man ska kunna vara med på fester”. Flera i 

omgivningen förväntade sig att föräldrarna skulle bete sig som innan de fick barn. ”Andra 

tycker att man ska kunna gå på fest även fast man har barn och att folk liksom förväntar sig att 

man ska liksom kunna vara som vanligt”.  

Det känns som om det är väldigt mycket så att man …det kanske är vår 
generation…att man ska inte göra något avkall på sitt liv för att man har fått 
barn…man ska kunna resa, man ska kunna göra sånt som man har gjort innan…det är 
en väldig press liksom…det känner jag att jag har blivit berörd av… 

Det fanns uttalanden som att omgivningen ansåg att föräldrarna var tråkiga för att de drack så 

lite eller inget alls. ”speciellt bland kompisar som inte själva har barn… som en kompis 

speciellt som är väldigt liberal…drick en snaps och var som folk”. En förälder berättade att 

hon hade varit ute och festat mycket innan hon fick barn men sedan hon fick barn var det 

annorlunda. Hon tyckte att vännernas synpunkter påverkade henne negativt. ” Om man tackar 

nej kan man känna sig skittråkig…man kan liksom tänka att de pratar bakom ens rygg…typ- 

vad de är försiktiga, andra tar ju med sitt barn överallt. Man får liksom inte göra som man 

vill”. En förälder menade att det av omgivningen kunde upplevas provocerande om man 

tackade nej till alkohol och att man behövde motivera varför man avstod. En förälder med 

utländsk härkomst och som själv inte drack alkohol menade att svenskar tycker att man är 

tråkig om man inte dricker alkohol. Omgivningens synpunkter och uttalanden upplevdes av 

flera föräldrar som en press som kunde vara svår att förhålla sig till. En förälder tyckte att 

vänners påtryckningar medförde att dennes alkoholkonsumtion blev högre medan andra 



13 

 

föräldrar vidhöll att de inte brydde sig om vad vänner och bekanta hade för synpunkter. En 

mamma föreslog att föräldrar tillsammans i grupp på BVC kunde diskutera olika sätt att 

förhålla sig till den press som omgivningen utövade i samband med fest.  

7.2 Barnets utsatthet  

Föräldrarna uttryckte att föräldraskapet medförde ett ansvar för barnet och att barnets bästa 

var det viktigaste för dem. ”Helt plötsligt så fattar man att man har ett helt annat ansvar”. 

”Man måste respektera sitt barn och tänka på vad som är bäst för det”. De menade vidare att 

barn inte ska uppleva sina föräldrar berusade och några föräldrar tyckte att man som förälder 

inte ska dricka alkohol i barnens närvaro. ”Basgrejen är väl att barn aldrig ska behöva se sina 

föräldrar fulla”. Föräldrarna menade att barn inte ska växa upp i miljöer där det dricks mycket 

alkohol. ”Jag tycker inte att det är ok att vara full med sina barn….men liksom absolut inte att 

man inte kan dricka ett till två glas vin…men jag tycker liksom att man måste respektera sitt 

barn…”.  

Några föräldrar menade att det var naturligt att dricka ett till två glas vin till maten som 

måltidsdryck men att det inte var okey att berusa sig. Andra föräldrar ansåg att föräldrar ska 

helt avstå från alkohol. 

De föräldrar som i barnets närvaro hade druckit alkohol på ett sätt så att de upplevde att de 

blev påverkade uttryckte känslor av obehag över att tappa kontrollen, upplevelse av att inte 

vara helt alerta och känsla av att inte ha full koncentration. ”Det var bara läskigt att känna att 

man inte har precis exakt samma koncentration som när man är spiknykter”.  

Jag vet nån gång när jag var på fest så kände jag att det här är liksom inte ok. Vi drack 
några glas vin var och ja, det var ju inte så att …det var ingen fara…jag var inte så 
packad och så, men det kändes inte hundra… 

Föräldrarna uttalade sig om hur barn kan uppleva vuxna som dricker. Föräldrarna uttryckte att 

det blir svårbegripligt och konstigt för barn när föräldrar förändras och blir annorlunda. ”Det 

måste vara jätte konstigt att se sina föräldrar förvandlas till några dom inte vet vilka de är”. 

Någon förälder uttryckte att barn far illa av att inte känna igen sina föräldrar. ”Man själv 

tappar ju koordinationen och omdömet lite och man blir ju lite lullig och jag tror att barnet far 

illa av det….känner inte igen sin förälder”. En förälder menade att barn inte ska behöva 

uppleva föräldrar som är sluddriga och sentimentala.  

En annan förälder uttryckte att det blir fel om barn förknippar alkohol med glädje.  
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om man visar sina barn att man blir glad bara när man dricker, då tror jag det blir 
farligt, då förknippar dom, bara enda gången man kan bli glad är bara när man dricker 
och när du kan slappna av och man blir modig och lite såna saker…  

En annan förälder pekade på betydelsen av att vara en förebild för sina barn. Föräldern 

menade att föräldrars drickande under barnets uppväxt påverkar barnet i vuxen ålder.  

7.3 Samtal vid hembesök; svårt att minnas 

På frågan om BVC-sjuksköterskan hade samtalat om alkohol i samband med hembesöket 

svarade flera föräldrar att de inte mindes. Någon förälder menade att BVC-sjuksköterskan 

hade nämnt något om amning och alkohol i samband med hembesöket och en annan förälder 

mindes tydligt att alkohol hade tagits upp. ”Det kändes ju väldigt naturligt att det skulle tas 

upp och det är ju sånt som har tagits upp vid annan information som vi har varit på också – att 

det har pratats om alkohol”.  

En förälder kom vagt ihåg att alkoholfrågan hade kommit upp och att de hade fått en 

broschyr. ” Lite så känns det som om samtalen har varit. Tänk lite på det här – här har ni en 

broschyr”. Flera föräldrar talade om att barnhälsovården delade ut foldrar och broschyrer i 

stor utsträckning och de menade vidare att det inte fanns tid och intresse att läsa dessa. De 

menade att det är samtalet som är givande. ”det som ger någonting är ju det man får i 

samtalet”. ”Det är viktigare att prata om det än att ge en broschyr för om man har pratat om 

det tror jag att det fastnar bättre”.  

Samtliga föräldrar ansåg att alkoholfrågan skulle tas upp inom barnhälsovården. Föräldrarna 

upplevde att det var naturligt och viktigt att BVC tog upp alkoholfrågan. Några föräldrar 

uttryckte spontant att de tyckte att det var bra att BVC tog upp alkoholfrågan i samband med 

hembesök men flera föräldrar menade att de själva inte hade problem med alkohol. De tyckte 

att det var en självklarhet att inte dricka när man är förälder men menade att det inte är 

självklart för alla och därför är det viktigt att frågan kommer upp.  

7.4 Samtal i grupp skapar medvetenhet 

Samtalen om alkohol i samband med föräldragrupp hade skapat intryck hos föräldrarna. 

Alkoholsamtalen var givande och gav bra information. ”Det är jätte bra att informationen 

kommer fram i föräldragrupper”. De uttryckte vidare att alkoholsamtalen väckte nya tankar 

”man ska ju tänka sig för hur mycket man dricker i barnets närvaro…. så det var ju en liten 

väckarklocka”. 
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Föräldrarna nämnde att det alkoholpreventiva arbetet hade ökat deras medvetenhet om 

alkohol. ”jag vet att det har nämnts och på så sätt har man blivit mer medveten om det”.  

Flera föräldrar berättade att de hade sett en film, Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. 

Filmen hade berört och väckt tankar och känslor. ”Man fick sig en tankeställare”. Flera 

föräldrar beskrev filmen målande med detaljer om ett dukat bord med omkullvällta vinflaskor 

och på gaveln av bordet fanns en barnstol. ”det var en lite sorglig reklamsnutt…så man fick ju 

upp lite tankar”. Föräldrar menade att många tankar om barnets utsatthet och föräldrars ansvar 

hade väckts. 

Jag älskar den här reklamen som går på TV också. Den här festen och så på slutet 
sitter det en barnstol och sen kommer Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Jag 
tycker den är så bra. Jag tycker att den är fantastisk! 

En förälder berättade att en annan film hade visats i samband med föräldragrupp. I filmen 

hade barn i åldrarna sex till åtta år fått uttala sig om alkohol. Barnen i filmen hade uttryckt att 

de skulle dricka öl när de blev stora och detta hade fått föräldern att tänka att det är viktigt att 

vara en förebild för sina barn eftersom barn gör som föräldrarna gör.  

Föräldrarna menade att det var mycket lämpligt att diskutera alkohol i föräldragrupp. De 

beskrev att utbytet av tankar och erfarenheter med andra föräldrar i samband med 

föräldragrupp hade givit dem nya infallsvinklar. ”Det är en bra påminnelse, det är bra att höra 

hur andra ställer sig till det också…att jämföra…det är jätte bra på föräldrautbildningen”. 

Utbytet av tankar om alkohol i samband med föräldraskap gav nya perspektiv. ”Att man får 

höra saker som man kanske själv inte hade tänkt på innan eller hur andra reagerar på det eller 

hur de gör hemma hos dem. Man behöver få lite andra vinklar och sådär”. Några föräldrar 

menade att deras inställning till alkohol i samband med föräldraskap hade förändrats efter 

samtalen 

7.5 Stärkt inställning 

Några föräldrar nämnde att alkoholsamtalen hade stärkt deras inställning och uppfattning om 

alkohol i samband med föräldraskap. ”Den har förstärkt min inställning…man hade en 

grundinställning…man får vatten på sin kvarn…då är man på rätt spår”. Några föräldrar 

menade att samtalen bekräftade deras uppfattning om alkohol i samband med föräldraskap. 

”Snarare att det jag har tyckt hela tiden har visat sig vara rätt”.  
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7.6 Otydligt budskap 

En förälder uttryckte en osäkerhet inför syftet med alkoholfrågan på BVC. Föräldern ansåg att 

alkohol hade tagits upp på ett bra sätt men att det var luddigt varför det togs upp. Hon hade 

inte uppfattat om man skulle avstå från alkohol eller bara vara försiktig. ”det kanske blir 

moraliserande just bara för att jag inte uppfattade exakt varför man skulle avstå från alkohol”. 

Föräldern menade att eftersom Livsmedelsverket har ändrat sina råd från att helt avstå från 

alkohol under amning till att det medicinskt sätt inte är skadligt att ta ett glas vin så är det ju 

inte längre ett problem. Föräldern menade att syftet med alkoholsamtalet var otydligt och hon 

hade frågat sig om samtalet var riktat till just hennes familj. Föräldern hade vänner som gick i 

föräldragrupp på ett annat BVC. På deras BVC hade inte BVC-sjuksköterskan samtalat om 

alkohol och detta medförde att föräldern kände sig utpekad och undrade om det var så att 

barnhälsovården på något sätt uppfattade att föräldern hade problem med alkohol.  

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Inom den kvalitativa forskningen diskuteras hur kvaliteten ska bedömas och vilka kriterier 

som är mest relevanta att använda i samband med kvalitetsbedömningen (Sandelowski, 2008; 

Ryan-Nicholls & Will, 2009). Graneheim och Lundman (2004) menar att kvaliteten ska 

bedömas i relation till vilka procedurer som har föregått forskningsresultaten. De föreslår att i 

samband med bedömning av forskningens trovärdighet använda begreppen credibility, 

dependability och transferability. Med credibility, tillförlitlighet, menas hur väl urval, 

datainsamling och analysmetoder korrelerar med syftet. Med dependability, följsamhet, 

menas att strävan ska vara att uppnå stabilitet i forskningen trots att forskningen pågår över 

tid. Samma frågor ska ställas till alla intervjupersoner trots att intervjuaren under processens 

gång kanske får nya perspektiv av de redan genomförda intervjuerna. Under hela processen 

med datainsamling och dataanalys ska frågan om stabilitet ställas. Transferability eller 

överförbarhet syftar till att bedöma om resultaten kan överföras till andra grupper eller 

sammanhang. För att underlätta den bedömningen är det av största vikt att tydligt beskriva 

kontext, val av informanter, datainsamlingsförfarande och hur dataanalysen har genomförts 

(Graneheim & Lundman, 2004). Nedan följer ett försök att diskutera de olika momenten som 

har föregått studiens reultat.  
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Då syftet i den aktuella studien var att beskriva inställning och upplevelse valdes intervju som 

metod för datainsamling (Polit & Beck, 2008). Alternativ insamlingsmetod hade kunnat vara 

fokusgrupper. Polit och Beck (2008) skriver att genom att insamla data via fokusgrupper 

utnyttjas gruppdynamiken och det kan på ett effektivt sätt generera fyllig information. Då 

alkoholfrågan kan upplevas känslig och personlig skulle det kunna medföra att någon förälder 

avstod från att i fokusgruppen dela med sig av viktiga tankar. Med anledning av detta valdes 

individuell intervju som metod i den aktuella studien.  

I studien intervjuades tio föräldrar. Det kan diskuteras om datan skulle ha blivit rikare om 

urvalet hade varit större. En förälder avböjde medverkan utan att ange någon orsak. Man kan 

fundera på om anledningen kan vara kopplad till att det var just alkohol som skulle diskuteras 

eftersom ämnet alkohol kanske kan upplevas känsligt.  

Inklusionskriterierna valdes ut efter överväganden. Tanken med att välja förstagångsföräldrar 

var att de skulle vara ’nya’ inför frågorna med alkohol och föräldraskap. Förstagångsföräldrar 

har sannolikt inte ställts inför frågan om alkohol och föräldraskap tidigare och troligtvis inte 

reflekterat över alkohol och föräldraskap. Förälder med barn i ett-årsåldern valdes för att det 

skulle ha hunnit förflyta lite tid efter det sista alkoholsamtalet. Detta kriterium togs dock bort i 

dialog med BVC-sjuksköterskorna eftersom det inte hade varit rutin för BVC-

sjuksköterskorna att ett år tidigare samtala om alkohol i föräldragrup. Ett av 

inklusionskriterierna var att föräldrarna skulle vara informativa vilket definierades som att lätt 

kunna uttrycka sig i tal och villighet att dela med sig av sina tankar. Detta kriterium valdes för 

att få så fylliga och rika svar som möjligt. Kvale och Brinkman (2009) menar att en intervju 

kan kvalitetsbedömas bland annat utifrån hur stor omfattningen av rika och spontana svar som 

framkommer under intervjun. De BVC-sjuksköterskor som involverades i studien hade träffat 

föräldrarna i samband med flera besök på BVC och kunde därför avgöra om föräldrarna var 

informativa. Det sista kriteriet för att tillfrågas om deltagande i studien handlade om att 

föräldern skulle tala svenska flytande. Detta för att inte behöva tolk i samband med 

intervjuerna.  

Det fanns svårigheter i arbetet med att rekrytera föräldrar som uppfyllde inklusionskriterierna. 

BVC-sjuksköterskorna hade inte rutinmässigt haft alkoholsamtal med samtliga föräldrar. 

Flera föräldrar som hade haft alkoholsamtal i samband med hembesök hade inte fått 

alkoholsamtal i föräldragrupp. Det nya arbetssättet innebär att vid tre tillfällen ska BVC-
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sjuksköterskan i dialog med föräldrarna , individuellt och i föräldragrupp, samtala om alkohol 

(Lindfors, 2009). Detta visade sig dock inte vara en rutin bland BVC-sjuksköterskor. Flera 

föräldrar kunde inte tillfrågas på grund av svårigheter med språket.  

Urvalet i den aktuella studien utgjordes av både män och kvinnor vilket borde öka 

möjligheten att belysa området från olika perspektiv. Kvalitativ innehållsanalys syftar till att 

beskriva variationer (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008) och i den aktuella studien var 

strävan att fördela antalet män och kvinnor lika. Det fanns dock svårigheter med att rekrytera 

pappor. Papporna hade inte medverkat i föräldragrupp i lika stor utsträckning som mammorna 

och de som hade medverkat någon gång i föräldragrupp hade inte deltagit i samband med 

alkoholsamtal. Detta överensstämmer med resultatet från en studie som visar att endast 28 

procent av pappor medverkar i föräldragrupp (Hallberg, Beckman & Håkansson, 2010). 

Endats två pappor medverkade i studien. Det kan diskuteras om det skulle ha blivit större 

variation i resultatet om antalet deltagande pappor hade varit fler. Resultat från en studie 

utförd i Stockholm visar att papporna har en större alkoholkonsumtion än mammorna 

(Zimmer, 2009). Pappornas högre alkoholkonsumtion kan möjligtvis påverka deras inställning 

till alkohol och föräldraskap och även hur de uppfattar alkoholsamtalen på BVC.  

Datainsamling genomfördes med intervjuer vilket är en lämplig metod när ett speciellt ämne 

ska fokuseras (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide. Genom flera 

års arbete inom Riskbruksprojektet har olika frågeställningar som rör alkohol och 

föräldraskap diskuterats med många BVC-sjuksköterskor och föräldrar. Dessa diskussioner 

låg till grund för utformandet av intervjufrågorna i intervjuguiden. Kvalitativ forskning 

strävar efter att uppnå stabilitet i forskningen, vilket bland annat innebär att intervjufrågor inte 

ändras under tiden som studien genomförs (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden 

var ett redskap för att ställa samma frågor till samtliga föräldrar.  

Datainsamlingen pågick endast under en månad. Det upplevdes positivt att insamlingen inte 

sträckte sig över längre tid då det var enkelt att genomföra varje intervju på liknande sätt. Om 

datainsamlingen sträcker sig över en längre tid finns det en risk att intervjuerna efter hand 

ändras vad gäller dels innehåll och dels intervjusituation. Intervjuandet är en process som ger 

nya insikter och nya infallsvinklar efter hand som arbetet pågår. Det innebär att om 

datainsamlingen pågår under en längre tid kan följsamheten gå förlorad (Graneheim & 

Lundman, 2004).  
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Barnen var med vid samtliga intervjuer och deras närvaro upplevdes inte störande, trots att det 

kunde bli korta avbrott för att trösta barnen. Barnen bidrog snarare till att intervjun kändes 

avspänd och det tycktes som om föräldrarna snabbt glömde bort bandspelaren.  

Intervjuarens mångåriga erfarenhet av att som BVC-sjuksköterska möta föräldrar och barn 

bidrog sannolikt till att intervjuerna upplevdes lugna och trygga. Två av de intervjuade 

föräldrarna berättade om sina erfarenheter av att växa upp nära en anhörig med 

alkoholproblem vilket de inte hade nämnt för BVC-sjuksköterskan. Detta skulle kunna tala för 

att föräldrarna kände sig bekväma i intervjusituationen och att de etiska reglerna med 

konfidentialitet påverkade dem så att de kunde och ville tala öppet. Å andra sidan kan det vara 

en nackdel om intervjuaren är erfaren och insatt i ämnet speciellt då studien, som i detta fall, 

kan ses som en utvärdering av en implementering. Det kan då finnas en (outtalad) intention att 

påvisa ett speciellt resultat och av den anledningen påverkas intervjusvaren genom 

intervjufrågorna eller intervjusituationen. I den aktuella studien har intervjuaren varit 

involverad i implementeringsarbetet nationellt under flera år och skulle kunna vara angelägen 

om att föräldrarna uttalade sig positivt om alkoholarbetet. Den aktuella studien genomfördes 

på BVC-mottagningar som för intervjuaren var okända. Urvalet av föräldrar gjordes av BVC-

sjuksköterskor som inte hade någon relation till intervjuaren och intervjuguiden bestod av 

öppna frågor. Detta borde minska risken för att intervjuaren kunde påverka intervjusvaren och 

resultatet.  

Datamaterialet analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Varje steg i analysen följdes med noggrannhet från val av meningsbärande delar och 

kondensering till kodning och kategorisering. De kategorier som formulerades svarade upp 

mot syftet.  

För att stärka tillförlitligheten föreslår Graneheim och Lundman (2004) att annan forskare ska 

granska dataanalysen. Genom att vara fler än en forskare i samband med analysarbetet kan 

reflektioner och olika tolkningsmöjligheter diskuteras (Granskär & Höglund – Nielsen, 2008). 

I denna studie genomfördes analysarbetet av endast en person vilket är en svaghet i det 

genomförda analysarbetet. I resultatet presenteras citat från intervjuerna vilket ger läsaren 

möjlighet att bedöma giltigheten i analysarbetet (Granskär & Höglund – Nielsen, 2008).  
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8.2 Resultatdiskussion 

Denna studie syftade till att beskriva föräldrars tankar om alkoholkonsumtion i samband med 

föräldraskap och föräldrars upplevelser av alkoholpreventivt arbete inom barnhälsovården. I 

resultatet framkom sex kategorier: Umgängets betydelse, Barnets utsatthet, Samtal vid 

hembesök; svårt att minnas, Samtal i grupp skapar medvetenhet, Stärkt inställning och 

Otydligt budskap. Det framkom att föräldrarna hade många tankar om alkohol i samband med 

föräldraskap. Bland annat talade föräldrarna om umgängets betydelse och den press som 

vänner och bekanta kunde ha på dem. De talade även om föräldraansvar och konsekvenser 

vuxnas alkoholkonsumtion kan få för barn. Samtliga av de intervjuade ansåg att alkoholfrågan 

var viktig och berörde dem på olika sätt. De menade att alkoholfrågan skulle tas upp inom 

barnhälsovården. Flera av föräldrarna hade svårt att minnas att alkoholfrågan hade tagits upp i 

samband med hembesöket men alkoholsamtal i samband med föräldragrupp hade skapat en 

medvetenhet och nya tankar hos föräldrarna. Utbytet av erfarenheter och tankar föräldrar 

emellan ansågs givande och flera föräldrar uttryckte att alkoholsamtalen hade stärkt deras 

inställning till alkohol. En förälder uttryckte en osäkerhet inför syftet med alkoholsamtalen 

och menade att budskapet var otydligt.  

Flera av föräldrarna beskrev den press som omgivningen hade på dem och att detta upplevdes 

besvärande. Omgivningen förväntade sig att föräldrarna skulle dricka alkohol som innan de 

fick barn. Kanske dagens föräldrar behöver bli mer stärkta i sitt förhållningssätt till alkohol. 

Det kanske skulle vara givande för föräldrar att i föräldragrupp diskutera hur man kan förhålla 

sig till den press som omgivningen utövar.  

Föräldrarna menade att omsorgsförmågan påverkas av alkohol. Detta uttalande 

överensstämmer med den kunskap som finns om hur alkohol påverkar människan. Ett flertal 

experiment visar att redan på låga promillehalter såsom 0,1-0,2 promille försämras många 

motoriska och kognitiva funktioner som till exempel reaktionstid, omdöme, förmåga till delad 

uppmärksamhet och koordinering (Andréasson & Allebeck, 2005). Kanske det skulle vara bra 

om föräldrar fick mer kunskap om vad som händer med kognitiva och motoriska funktioner i 

samband med alkoholintag. Det är möjligt att sådan kunskap är okänd för föräldrar och 

kanske skulle vetskapen om dessa förhållanden kunna innebära att föräldrar avstår från 

alkohol i större utsträckning. De flesta av de tillfrågade föräldrarna uttryckte att barnets bästa 

var det viktigaste. Med barnets bästa som utgångspunkt skulle man kunna diskutera 

alkoholintag och promillegränser i samband med föräldraskap.  
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Det är intressant att notera att många föräldrar hade svårt att påminna sig om huruvida BVC-

sjuksköterskan hade tagit upp alkoholfrågan i samband med hembesöket. Det är möjligtvis så 

att föräldrarna i samband med hembesöket har många andra frågeställningar som är aktuella 

och angelägna att ställa så att de glömmer att alkoholfrågan har diskuterats. En annan 

förklaring kan vara att sjuksköterskan inte bjuder in till dialog genom att ställa öppna frågor 

och utforska vad föräldrarna tänker utan istället ger råd och informerar. Baggens (2004) fann 

att BVC-sjuksköterskan i samband med hembesök följer en agenda och talar själv mer än 

föräldrarna.  

Betydelsen av alkoholsamtal framkom. Några föräldrar tryckte på vikten av ett samtal men 

menade att den mängd broschyrer och foldrar som utdelas inom barnhälsovården inte fyller 

någon funktion. I en systematisk review (Grime, Blenkinsopp, Raynor, Pollock & Knapp, 

2007) fann man att patienter inte önskade skriven medicinsk information som en ersättning 

för muntlig information. Likaså visar resultatet från en annan studie (Raynor, Savage, Knapp 

& Henley, 2004) att muntlig information föredrogs då tillfrågade patienter menade att muntlig 

information bättre kunde anpassas efter individuella behov i jämförelse med skriftlig 

information.  

Samtliga av de intervjuade föräldrarna ansåg att alkoholfrågan var viktig och berörde dem på 

olika sätt. De ansåg alla att alkoholfrågan skulle tas upp inom barnhälsovården. Liknande 

resultat visar en svensk studie där tillfrågade föräldrar menade att det var viktigt att 

alkoholfrågan togs upp på BVC eftersom vuxnas alkoholvanor påverkar barn på olika sätt 

(Ericsson, 2008).  

Vidare uttryckte några av de intervjuade föräldrarna att de själva eller deras partner inte hade 

alkoholproblem eller en hög alkoholkonsumtion. De kanske därför ansåg att alkoholfrågan 

inte var aktuell för dem, vilket kan vara ytterligare skäl till att de hade glömt alkoholsamtalet. 

Om urvalet hade varit föräldrar med riskbruk eller missbruk kanske de i större utsträckning 

hade kommit ihåg alkoholsamtalet. Å andra sidan kan det vara så att de som har en hög 

alkoholkonsumtion kan uppleva skam eller förneka problemet och av den anledningen inte 

komma ihåg samtalet. I definitionen av alkoholism (Morse & Flavin, 1992) ingår förnekelse 

som ett av symtomen och i en studie påvisas att skam är en av anledningarna att inte söka 

hjälp vid alkoholproblem (Pal, Yadav, Joy, Mehta & Ray, 2003).  
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Föräldrarna menade att alkoholsamtal i föräldragrupp var givande. De beskrev att utbytet av 

tankar, erfarenheter och åsikter gav nya infallsvinklar. Att föräldrar anser att utbytet av 

erfarenheter och kunskap i föräldragrupp är värdefullt visar även resultaten i en svensk studie 

(Petersson, Petersson & Håkansson, 2004). De föräldrar som hade sett film i samband med 

föräldragrupp beskrev att filmen hade berört dem starkt. Filmen väckte tankar om hur ett litet 

barn kan uppleva en vuxenfest och vilka konsekvenser det kan ha. Filmen som producerats av 

Statens Folkhälsoinstitut (2008b) kanske borde användas som diskussionsunderlag 

rutinmässigt i föräldragrupp då den synes väcka tankar hos föräldrarna.  

Föräldrarna uttryckte att alkoholsamtalen på BVC ökade deras medvetenhet om alkohol i 

samband med föräldraskap. De uttryckte vidare att samtalen gav dem nya perspektiv och 

väckte nya tankar. Det tycks som om alkoholsamtalen ökade dessa föräldrars reflektion. Målet 

med det alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården är att få föräldrar att reflektera över 

hur deras alkoholvanor kan påverka barnen så att de föräldrar som har en alkoholkonsumtion 

som kan påverka barnen negativt ska erbjudas stöd att ändra sina alkoholvanor (FHI, 2008b). 

Resultaten från denna studie tyder på att målet delvis är uppnått. 

Några föräldrar uttryckte att alkoholsamtalen hade bekräftat deras uppfattning om alkohol i 

samband med föräldraskap. De menade att de redan hade en uppfattning om att alkohol inte 

hör ihop med föräldraskap och samtalen hade stärkt tilliten till dem själva. Detta talar för att 

alkoholsamtalen, som riktar sig till alla föräldrar inom barnhälsovården, kan vara 

betydelsefulla även för de föräldrar som har en mycket liten alkoholkonsumtion eller som 

avstår helt från alkohol.  

En förälder uttryckte att syftet med alkoholsamtalen var otydligt och hon ställde sig kritisk till 

att alkoholsamtal inom barnhälsovården inte var rutin för samtliga BVC-sjuksköterskor. Detta 

kan kanske förklaras av att implementeringsarbetet fortfarande pågår. I vissa delar av 

Stockholm har implementeringen kommit längre än i andra delar. Gullbrandsson (2007) har i 

en rapport sammanställt forskning kring implementering och pekar bland annat på hur olik 

implementering kan te sig både beträffande tidsaspekten och motstånd som kan förekomma i 

organisation eller bland medarbetare. Rapporten framhäver vidare att uppföljning av 

implementering är en viktig faktor för att uppnå resultat i implementeringen.  
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8.3 Slutsatser 

Slutsatsen av denna studie är att alkoholarbetet är betydelsefullt och hör hemma i 

barnhälsovården. Föräldrar har många tankar om alkohol i samband med föräldraskap och 

dessa tankar skulle kunna användas som diskussionsunderlag för kommande alkoholsamtal 

inom barnhälsovården. Alkoholsamtalet i samband med hembesök bör förändras då resultaten 

från denna studie visar att flera föräldrar inte minns samtalet. Samtal i föräldragrupp tycks 

vara värdefullt då erfarenheter kan utbytas och filmen Tänk efter i vilket sällskap du berusar 

dig (FHI, 2008b) berör föräldrar och kan vara lämplig att använda i 

föräldragruppsverksamheten. Alkoholsamtalen tycks väcka nya tankar och medvetandegöra 

föräldrar om alkohol i samband med föräldraskap.  

8.4 Klinisk betydelse 

Stockholms Läns Landsting har under de senaste tre åren satsat på implementering av 

alkoholprevention inom barnhälsovården och det har resulterat i ett nytt arbetssätt. Resultaten 

från denna studie kan vara ett underlag i det fortsatta arbetet med kvalitetsutveckling av det 

alkoholpreventiva arbetet inom barnhälsovården i Stockholms Läns Landsting och för 

barnhälsovården i övriga landsting i Sverige. 

8.5 Förslag på vidare utveckling och forskning 

Det är angeläget att utveckla kvaliteten inom det alkoholpreventiva arbetet som bedrivs inom 

barnhälsovården. Föräldrar är viktiga i detta arbetet. Målet med det alkoholpreventiva arbetet 

inom barnhälsovården är att få föräldrar att reflektera över hur deras alkoholvanor kan 

påverka barnen och att de föräldrar som har en alkoholkonsumtion som kan påverka barnen 

negativt ska erbjudas stöd att ändra sina alkoholvanor (FHI, 2008b). Frågan är om de föräldrar 

som har en alkoholkonsumtion som påverkar barnen negativt söker stöd genom det arbete 

som bedrivs inom barnhälsovården. För att få svar på den frågan bör föräldrar med riskbruk 

och missbruk utgöra urvalet i en kommande studie. Den AUDIT-studie som genomfördes 

2008 (Zimmer, 2009) kanske kunde användas som en baslinje för vidare studier. Vid tiden då 

studien genomfördes hade inte det alkoholpreventiva arbetet kommit igång inom 

barnhälsovården i Stockholm. Zimmer (2009) visar att pappor har en högre 

alkoholkonsumtion än mammor. Det skulle vara intressant att genomföra en studie med ett 

urval som utgörs av endast pappor. Det vore önskvärt om barnhälsovården kunde vara ett stöd 

för pappor att minska sin alkoholkonsumtion.  
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Denna studie har gett upphov till ytterligare frågeställningar som bör granskas vidare. Hur 

kommuniceras syftet med alkoholsamtal till föräldrar? På vilket sätt kan alkoholsamtal i 

samband med hembesök förbättras och tydliggöras? Hur mycket återstår av implementering 

av alkoholsamtal inom barnhälsovården ? Hur sker uppföljning av utbildningsinsatser som är 

genomförda? Hur kommuniceras viktiga budskap till föräldrar på bästa sätt – samtal, film, 

broschyrer…?  

9 TILLKÄNNAGIVANDEN 

Tack till alla föräldrar som har delat med sig av sina tankar och upplevelser. Genom dessa 

föräldrars medverkan har ny kunskap skapats och nya frågor väckts. 

Tack till de BVC-sjuksköterskor som möjliggjorde ett genomförande av studien.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Stockholm 2011-04-13 

 

Förfrågan om medverkan i undersökning om alkoholsamtal inom barnhälsovården 

 

Mitt namn är Åsa Heimer. Jag är barnsjuksköterska och fortbildar mig inom 

magisterprogrammet vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att 

genomföra en studie som ska ligga till grund för en uppsats.  

Barnhälsovården har under de senaste fyra åren utbildat personalen i alkoholförebyggande 

arbete. Detta har medfört ett nytt arbetssätt som innebär att BVC-sjuksköterskan samtalar med 

föräldrar om alkohol. Jag är nu intresserad av att undersöka hur föräldrar upplever dessa 

samtal och vilken inställning föräldrar har till alkohol och föräldraskap.  

Jag planerar att intervjua föräldrar. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt på BVC och 

beräknas att ta max en timme.  

Jag vill fråga dig om du är intresserad av att delta i studien.Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och resultaten kommer att redovisas i en form där inga enskilda svar kan 

identifieras.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. 

Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att 

påverka hur du i framtiden bemöts på BVC. Resultaten i denna undersökning kommer att 

kunna ge ökad kunskap om föräldrars inställning till alkohol och upplevelse av 

alkoholsamtalen och detta kan bidra till förbättrade arbetsmetoder inom barnhälsovården. 
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Om du är intresserad av att delta i studien fyll i ’Skriftligt samtycke’ och lämna till din BVC-

sjuksköterska. Därefter tar jag kontakt med dig så att vi kan boka en tid för intervju. 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till. 

 

Åsa Heimer, Leg. Sjuksköterska Margret Nisell, Med. Dr.  

Asa.heimer@hotmail.com  Lektor vid Röda Korsets Högskola  

0708-360 412  margret.nisell@rkh.se 0705-504 025 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Stockholm 2011-04-13 

 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 

 

Jag har fått skriftlig information om studien. Jag har fått möjlighet att ställa frågor och fått 

dem besvarade. Mitt deltagande i studien är frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt 

deltagande. Jag har förstått informationen och samtycker till att delta i studien. 

 

Datum ……………….. 

 

Ort …………………… 

 

 

 

 

Namnunderskrift ……………………………………… 

 

 

Namnförtydligande …………………………………… 

 

 

Telefonnummer där jag kan nås………………………. 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Hur upplevde du samtalet om alkohol i samband med hembesöket? 

Hur upplevde du samtalet om alkohol i samband med föräldragruppsträffen? 

Vilken inställning har du till alkohol och föräldraskap? 

Har din inställning till alkohol och föräldraskap påverkats av samtalen? Om ja, på vilket sätt? 

(Exempel på situation. Berätta.) 

Har dina alkoholvanor påverkats av samtalen? Om ja, på vilket sätt? 

(Exempel på situation. Berätta) 

Något annat att tillägga? 

 

 

 


