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Sammendrag 

Forfatter: Marit Ylvira Haugland 

Veileder: Henrik Natvig 

Tittel: Kompasset – en kvalitativ analyse av et behandlingstilbud til barn av foreldre med 

alkoholproblemer 

 

Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av opplevelsene til voksne 

informanter i behandling ved Kompasset, det eneste behandlingstilbudet i Norge spesielt rettet 

mot barn av foreldre med alkoholproblemer (COA). Tidligere forskning om økt risiko for 

mistilpasning hos COA presenteres innledningsvis, og gir grunnlag for studiens 

forskningsspørsmål: «Hvordan opplever informantene å være barn av foreldre med 

alkoholproblemer? Hvordan opplever de foreldrenes alkoholproblemer? Hvilke 

vanskeligheter har de opplevd som de ønsket hjelp til? Opplever de bedring i forbindelse med 

behandlingen ved Kompasset?» Analysen har grunnlag i kvalitative semistrukturerte 

intervjuer med syv informanter. Intervjuene ble anonymisert og transkribert, og deretter 

analysert ved hjelp av tematisk analyse. Fire hovedtemaer i sammenheng med 

forskningsspørsmålene presenteres og diskuteres. Disse er: «Å være barn av foreldre med 

alkoholproblemer», «foreldrenes alkoholproblemer», «vanskeligheter» og «Kompassets 

behandling». 

Sentrale poenger er at informantene hadde opplevd sin situasjon som skamfull, følt seg 

alene om sin situasjon, og ikke klart å snakke særlig om erfaringene sine med noen før de 

kom til Kompasset. De opplevde Kompasset som et trygt sted å åpne seg, blant annet på 

grunn av deres fokus på denne gruppen, og mente Kompasset skiller seg fra andre 

behandlingstilbud på viktige måter. Hovedsakelig rapporterte informantene om symptomer på 

depresjon og angst, relasjonelle problemer og vanskeligheter med gjennomføring av skole 

og/eller jobb. De fortalte at behandlingen ved Kompasset var hjelpsom og at de opplevde 

forbedringer. 

Studien gir innsikt i opplevelsene og erfaringene til norske COA, et område som er lite 

undersøkt tidligere. Videre gir studien støtte for at det finnes behov for et behandlingstilbud 

til COA i Norge, og at tilbudet bør utvides til å dekke en større andel av det store antallet barn 

det kan antas å gjelde. 

Undersøkelsen er et selvstendig forskningsprosjekt, og alle deler av prosessen er 

gjennomført av undertegnede. 
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Abstract 

Author: Marit Ylvira Haugland 

Supervisor: Henrik Natvig 

Title: Kompasset – a qualitative analysis of a treatment service for children of parents with 

alcohol problems 

 

This thesis is an exploration of the experiences of adult informants in treatment at 

Kompasset (“The Compass”), the only treatment service in Norway particularly for children 

of parents with alcohol problems. Earlier research on elevated risks of adverse outcomes 

among COA is presented prefatory, providing the basis for this study’s research questions: 

“How do the informants experience being children of parents with alcohol problems? How do 

they experience the parents’ alcohol problems? What difficulties were they seeking help for? 

Are they experiencing improvements in connection with the treatment?” The analysis is 

founded on qualitative semi-structured interviews with seven informants receiving treatment 

at Kompasset. The interviews were anonymized, transcribed, and then analysed using 

thematic analysis. Four main subjects in relation to the research questions are presented and 

discussed. These are: “Being a child of parents with alcohol problems”, “the parents’ alcohol 

problems”, “difficulties”, and “Kompasset’s treatment”. 

Central points are that the informants had experienced their situation as shameful, felt 

alone in their situation, and not talked much about their experiences with anyone before 

coming to Kompasset. They found Kompasset a safe place to open up, partly because of their 

focus on COA, and thought that Kompasset differed in important ways from other treatment 

services. The informants reported mainly having experienced symptoms of depression and 

anxiety, relational problems and difficulties at school and/or work. They expressed that the 

treatment was helpful for them and that they experienced improvements. 

The study gives insight into the experiences of Norwegian COA, a little explored area. 

The study also supports the need for treatment services in Norway for COA, and that the 

service should be expanded to cover a larger proportion of the large number of children to 

whom it may apply. 

This study is an independent research project, and all parts of the process were 

conducted by the undersigned. 
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nå har vært gjennom. Nå som jeg står på den andre siden av alt arbeidet, gleder jeg meg over 

både prosessen og resultatet. 

Jeg håper denne oppgaven kan bidra til å kaste lys på en gruppe som i mange 

sammenhenger blir glemt. Jeg har hørt mennesker fortelle om vanskelige opplevelser. Jeg 

ønsker å uttrykke min dypeste takknemlighet til de flotte informantene som har vært så åpne 

med meg. Dere har delt av dere selv i vårt møte, og gjort inntrykk på meg. 

Jeg vil selvfølgelig takke min veileder, Henrik Natvig, for å ha vært tilgjengelig hele 

denne prosessen. Takk for tid, ideer, konstruktiv kritikk og annen hjelp. 

Videre vil jeg takke Kompasset, som ga meg denne sjansen, og som har bidratt med 

hjelp og informasjon, spesielt i start-fasen. Dere gjør en fantastisk og viktig jobb. 

Takk til min samboer for å ha støttet meg hele denne tiden og gitt av sin tro på meg i 

de stundene jeg har manglet litt selv. Til slutt vil jeg takke familie og venner som alltid har 

heiet på meg. 

 

Marit Ylvira Haugland 

Universitetet i Oslo, april 2016 

 

  



X 

 

Innholdsfortegnelse 

 

Introduksjon ............................................................................................................................... 1 

Barn av foreldre med alkoholproblemer (COA) .................................................................... 1 

Konsekvenser av å vokse opp med foreldre som drikker for mye ......................................... 2 

Psykiske lidelser og symptomatologi ................................................................................. 3 

Egne rusmiddelproblemer .................................................................................................. 5 

Relasjonelle problemer ....................................................................................................... 6 

Gjennomføring av skole og arbeid ..................................................................................... 6 

Omsorg i familier med alkoholproblemer .............................................................................. 7 

Teoretiske perspektiver ........................................................................................................ 10 

Tilknytningsteori .............................................................................................................. 10 

Sosial læringsteori ............................................................................................................ 10 

Familiesystem-teori .......................................................................................................... 11 

Stress-Strain-Coping-Support Model ............................................................................... 11 

Hjelpetilbud rettet mot barn av foreldre med alkoholproblemer .......................................... 12 

TUBA og Kompasset ....................................................................................................... 13 

Oppsummering og forskningsspørsmål ................................................................................ 15 

Metode ...................................................................................................................................... 16 

Utvalg og rekruttering .......................................................................................................... 16 

Prosess .................................................................................................................................. 16 

Analysemetode: tematisk analyse ........................................................................................ 17 

Metodekritikk ....................................................................................................................... 18 

Temaer ...................................................................................................................................... 19 

Å være barn av foreldre med alkoholproblemer .................................................................. 19 

Refleksjoner rundt oppvekst og dens innvirkning ............................................................ 20 

Isolasjon og fellesskap ..................................................................................................... 23 

Erfaringer med andre hjelpetiltak ..................................................................................... 24 

Å bli hørt og sett ............................................................................................................... 26 

Foreldrenes alkoholproblemer .............................................................................................. 28 

Ansvarsfølelse .................................................................................................................. 28 

Skyld ................................................................................................................................. 29 

Tabu, skam og fasade ....................................................................................................... 30 



XI 

 

Relasjon til foreldre .......................................................................................................... 31 

Vanskeligheter ...................................................................................................................... 32 

Emosjonelle vanskeligheter .............................................................................................. 32 

Relasjonelle problemer ..................................................................................................... 35 

Gjennomføring av skole/arbeid ........................................................................................ 36 

Lav selvfølelse .................................................................................................................. 37 

Tappet for energi .............................................................................................................. 38 

Kompassets behandling ........................................................................................................ 38 

Møtet med Kompasset ...................................................................................................... 38 

Åpenhet ............................................................................................................................ 40 

Styring og fokus ............................................................................................................... 41 

Bedring ............................................................................................................................. 42 

Fremtidsaspekter .............................................................................................................. 42 

Behov for et tilbud ............................................................................................................ 43 

Diskusjon .................................................................................................................................. 44 

Hvordan informantene opplever å være COA ...................................................................... 46 

Hvordan informantene opplever foreldrenes alkoholproblemer .......................................... 47 

Hvilke vanskeligheter informantene ønsket hjelp til ............................................................ 47 

Informantenes opplevelser av behandlingen og forbedringer av egne vanskeligheter ........ 47 

Studiens styrker og begrensninger ........................................................................................... 48 

Avslutning og implikasjoner for klinisk arbeid og framtidig forskning .................................. 49 

Interesseerklæringer ................................................................................................................. 50 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 51 

Vedlegg .................................................................................................................................... 62 

  



XII 

 

 

  



1 

 

Introduksjon 

Denne studien er en kvalitativ undersøkelse av Kompasset, et behandlingstilbud til 

barn av foreldre med alkoholproblemer (forkortes COA her i oppgaven). Brukeres opplevelser 

og erfaringer med tilbudet kartlegges via dybdeintervjuer som analyseres ved hjelp av 

tematisk analyse. Intervjuene fokuserer på hvordan informantene opplever å ha foreldre med 

alkoholproblemer, hvilke vanskeligheter informantene ønsker hjelp til og hvordan de opplever 

at behandlingen hjelper. Hjelpetilbudet gis til aldersgruppen 14-35 år. I denne studien er alle 

informantene over 18 år. 

Resultater fra forskningslitteraturen om påvirkninger på barn som vokser opp i et hjem 

hvor mor og/eller far misbruker alkohol blir gjennomgått innledningsvis. Fokuset for foreldres 

misbruk er alkohol, og misbruk av andre rusmidler inkluderes kun der de er undersøkt 

sammen med alkohol slik at disse er vanskelige å skille. I denne oppgaven defineres 

«alkoholproblemer» vidt, og inkluderer alt fra alkoholavhengighet som diagnose til 

problematisk og overdrevet alkoholkonsum. Dermed inkluderes all problematisk drikking 

som kan påvirke barnet negativt. 

Det vil bli en kort gjennomgang av forskningen som er gjort omhandlende 

behandlingstilbud til COA, med vekt på effektstudier utført av og om TUBA, som er 

Kompassets forløper og søsterorganisasjon i Danmark. Deretter presenteres Kompassets 

behandlingstilbud.  

Utvalget og metoder brukt i studien presenteres. Temaene som ble funnet gjennom den 

tematiske analysen presenteres og beskrives, med illustrative sitater fra intervjuene. Kliniske 

og forskningsmessige implikasjoner av funnene diskuteres til slutt. 

Barn av foreldre med alkoholproblemer (COA) 

En rapport fra SIRUS (Rossow, Moan & Natvig, 2009) estimerer at så mange som 150 

000 norske barn vokser opp med minst én forelder som misbruker alkohol i ulik grad. Barna 

glemmes ofte når foreldrene behandles for sitt alkoholmisbruk (Cuijpers, 2005), til tross for 

mye akkumulert forskning om negative effekter blant COA. Det er store mørketall på antall 

foreldre med alkoholproblemer, delvis på grunn av skam og hemmelighold som kan prege 

situasjonen og hindre foreldrene i å oppsøke hjelp, samt hindre barna fra å si fra om 

situasjonen (Templeton, Velleman, Hardy & Boon, 2009). 

COA er en heterogen gruppe; mange beskyttende og risikoøkende faktorer påvirker 

hvilke effekter livssituasjonen har på hvert enkelt barn. De fleste vil ikke oppleve alvorlige 
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vanskeligheter som følge av foreldrenes alkoholproblemer, men gruppen har ifølge forskning 

betydelig større risiko enn barn generelt for mistilpasning (Harter, 2000). Den økte risikoen 

omfavner blant annet å oppleve omsorgssvikt i oppveksten (Dube et al., 2001; Walsh, 

MacMillan & Jamieson, 2003), senere psykologiske vanskeligheter (Anda et al., 2002; 

Edwards, Holden, Felitti & Anda, 2003; Harter, 2000; Kelley & Fals-Stewart, 2004), og 

utvikling av egne rusproblemer (Anda et al., 2002). 

I Norge finnes to organisasjoner rettet mot barn av foreldre med rusmiddelproblemer. 

Barn av rusmisbrukere (BAR) er en bruker- og interesseorganisasjon for barn av foreldre med 

rusproblematikk. De tilbyr blant annet rådgiving, en chattetjeneste, krisetelefon, foredrag og 

kurs, men ikke et terapeutisk behandlingstilbud (BAR, u.d.). Blant nordmenn er det ti ganger 

så mange som misbruker alkohol sammenlignet med illegale rusmidler (Kompasset, u.d.a). 

Kompasset er det eneste terapeutiske tilbudet i landet spesielt rettet mot barn av foreldre med 

alkoholproblemer, og de tar også imot barn av foreldre med andre rusmiddelproblemer. Ved 

Kompasset jobber psykologer som kan behandle brukerne individuelt, i grupper og i familie- 

og parterapi. De arrangerer også jevnlig temakvelder med foredrag og diskusjon (Kompasset, 

u.d.b). 

Konsekvenser av å vokse opp med foreldre som drikker for mye 

Litteraturen som presenteres i denne studien er hovedsakelig av kvantitativ karakter. 

Dyptgående kvalitative undersøkelser av barns opplevelser av å vokse opp med foreldre som 

har alkoholproblemer er fåtallige. Av kvalitative studier kan Moore, McArthur og Noble-Carr 

(2011) nevnes. Ved hjelp av dybdeintervjuer utforsket de ungdommers (11-17 år; N = 15) 

opplevelser av å leve med en forelder med rusmiddelproblemer (inkludert alkohol). 

Ungdommene opplevde et belastende nivå av omsorgsansvar for sine foreldre. Perioder uten 

tungt rusmisbruk ble beskrevet som tyngre enn perioder med rusmisbruk, fordi de måtte være 

på vakt for tegn på gjenopptak av rusmisbruk. Studien beskriver en kompleksitet i relasjonen 

mellom foreldre og barn, der ansvar og omsorg er skjevfordelt. Ungdommene opplevde lav 

selvfølelse og liten tro på fremtiden. De uttrykte behov for tillitsfulle voksne å snakke med, 

tilgang til og assistanse fra arbeidere og servicetjenester som er profesjonelle og responsive, 

samt kontakt med andre i samme situasjon (Moore et al., 2011). 

I 2015 ble det utgitt en norsk rapport fra Helsedirektoratet (Kufås, Faugli & Weimand, 

2015), som også var en kvalitativ studie. De intervjuet barn (10-17 år; N = 15) som hadde 

foreldre med rusmiddelproblemer, om barnas opplevelser og levekår på ulike områder. Barna 

trengte hjelp til å forstå sin situasjon, slik at de kunne styrke sin oppfatning om seg selv og sin 
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familie og forstå problemene og mulige tiltak. De trengte også praktisk hjelp i spesielt 

vanskelige situasjoner, og ønsket å møte andre barn i samme situasjon. Vi ser her at 

hjelpetilbud rettet mot denne gruppen kan være en viktig ressurs. Kufås og kolleger (2015) 

påviste svært stor variasjon i barnas opplevelser. Sentralt er blant annet utrygghet og 

uforutsigbarhet, mangel på kommunikasjon og informasjon, manglende omsorg og 

skjevfordelte omsorgsroller, og både en ambivalens og lojalitet til foreldrene. De beskrev også 

skam, ensomhet og frykt for konsekvenser hvis de fortalte om sin situasjon. For noen var 

skole og fritidsaktiviteter viktige «fristeder» som de hadde godt av, mens for andre kunne 

skolen være vanskelig, særlig hvis de slet faglig eller manglet venner. 

Harter (2000) gjennomgikk forskningslitteraturen mellom 1988 og 2000. Den 

indikerer at voksne barn av alkoholikere har en økt risiko for en rekke negative utfall, 

inkludert rusmiddelproblemer, antisosial/underkontrollert atferd, symptomer på depresjon og 

angst, lav selvfølelse, problematiske familierelasjoner, og generelle vanskeligheter 

(«distress») og mistilpasning. Forfatteren understreker at komorbide psykiske lidelser hos 

foreldre og barnemishandling bør undersøkes nærmere som medvirkende faktorer. Det er 

funnet større risiko for mistilpasning hvis foreldre har en psykisk lidelse i tillegg til 

rusmisbruket, sammenlignet med rusmisbruk alene (Solis, Shadur, Burns & Hussong, 2012). 

Rusmiddelmisbruk er videre dokumentert som en årsak til mangelfull barneomsorg (Conroy, 

Degenhardt, Mattick & Nelson, 2009). COA kan ha en økt risiko for fysisk mishandling; det 

er funnet sammenhenger mellom alkoholmisbruk og vold i hjemmet (Leonard, 2001). Ifølge 

Solis og kolleger (2012) er foreldres rusmisbruk en markør for flere risikoøkende faktorer 

som kan bidra til barnas mistilpasning. Sammenhenger mellom alkoholproblemer og 

omsorgssvikt gir grunn til å øke fokuset på COA, heller enn å bortforklare effektene av 

alkoholproblemene. 

Psykiske lidelser og symptomatologi. Forskning har funnet sammenhenger mellom å 

vokse opp i et hjem med alkoholproblemer og utvikling av psykologiske lidelser (Andreas & 

O’Farrell, 2007; Christoffersen & Soothill, 2003; DeLucia, Belz & Chassin, 2001; Harter, 

2000; Polak, Puttler & Ilgen, 2012), også på lang sikt. Conners og kolleger (2004) 

argumenterer for at COA har behov for langtidshjelp. 

Kelley og Fals-Stewart (2004) fant at 25 % av COA (N = 40) i deres utvalg var blitt 

diagnostisert med en psykisk lidelse i løpet av livet, mot 10 % i kontrollgruppen (N = 120). 

DeLucia, Belz og Chassin (2001) fant i sitt utvalg at ungdommer fra hjem med tidligere eller 

nåværende alkoholproblemer (N = 246), hadde mer symptomer enn kontroll-ungdommer (N = 
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208). Andreas og O’Farrell (2007) fant imidlertid at barn av tidligere alkoholikere (N = 114) 

hadde en fordel av foreldres behandling av rusmiddelproblemer, og var bedre tilpasset etter 

suksessfull behandling. Flere faktorer kan spille en rolle, blant annet rusmiddelproblemenes 

alvorlighet og varighet, barnas alder og omsorg gitt av foreldre/omsorgspersoner. 

De fleste studier med fokus på depresjon har funnet assosiasjoner mellom 

alkoholproblemer hos foreldre og symptomer på depresjon hos barna (Chen & Weitzman, 

2005; Hill et al., 2008; Kelley, Pearson, Trinh, Klostermann & Krakowski, 2011; Polak et al., 

2012). Hill og kolleger (2008) fant en firedoblet risiko for alvorlig depresjon hos COA-

ungdommer (N = 124) sammenlignet med kontroller (N = 93). I SIRUS-rapportens 

ungdomsutvalg (N = 20 703) fant Rossow og kolleger (2009) at COA-ungdommer (13-19 år) 

hadde en økt risiko for depresjon og selvmordstanker, assosiert med rusmisbrukets hyppighet. 

Risikoen var over firedoblet (odds ratio 4,3) for ungdommer hvis foreldre var beruset flere 

ganger i uken, sammenlignet med kontrollgruppen (p < ,01). Noen studier tyder på at det kan 

være foreldres komorbiditet fremfor alkoholproblemer som er årsaken til internaliserende 

symptomer (depresjon og angst) blant COA (Hill et al., 2008; Preuss, Schuckit, Smith, 

Barnow & Danko, 2002). Polak og kolleger (2012) fant en mulig mediator eller moderator for 

sammenhengen, da COA-ungdommers (N = 60) depresjon var assosiert med ustabilt selv-

konsept. Studier har funnet lavere selvfølelse hos COA (Harter, 2000; Rangarajan, 2008). 

Blant COA er angst ofte blitt undersøkt som en underkategori av internaliserende 

symptomer. Ifølge Harters (2000) review, viser forskningslitteraturen at voksne COA har mer 

angstsymptomer. Hun, som Preuss og kolleger (2002), understreker at det kan forklares av 

komorbiditet hos foreldre. Clark, Cornelius, Wood og Vanyukov (2004) fant at den sterkeste 

prediktoren for angst blant COA var tilstedeværelse av angst hos foreldrene, og ikke 

alkoholproblemene. Kelley og Fals-Stewart (2004) fant økt sannsynlighet for angst blant barn 

av fedre med andre rusmiddelproblemer, men ikke det samme for alkoholproblemer. Ifølge 

Osborne og Berger (2009), er risikoen for angst blant COA forhøyet dersom begge foreldre 

har alkoholproblemer, men ikke nødvendigvis hvis én av dem har det. 

Det er funnet sammenhenger mellom alkoholproblemer hos en forelder og 

eksternaliserende symptomer, som AD/HD, oppmerksomhetsvansker, utagerende atferd og 

kriminalitet, hos barn i ulike aldre, og forsterkede effekter hvis begge foreldre har 

alkoholproblemer (Hussong et al., 2007; Hussong, Huang, Curran, Chassin & Zucker, 2010; 

Loukas, Zucker, Fitzgerald & Krull, 2003; Marmorstein, Iacono & McGue, 2009; Obot & 

Anthony, 2004; Osborne & Berger, 2009). En studie fant ingen effekt etter kontroll for 
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barnemishandling (Harter & Taylor, 2000), men utvalget bestod av college-studenter, som 

forfatterne understreker at er en gruppe som vanligvis er veltilpasset, og ikke en representativ 

gruppe for COA. Det kan også være snakk om en interaksjon mellom barnemishandling og 

alkoholproblemer (Harter & Taylor, 2000). 

Egne rusmiddelproblemer. Det er veletablert at barn av foreldre med 

alkoholproblemer har økt risiko for utvikling av egne alkoholproblemer, og de ser også ut til å 

ha økt risiko for utvikling av andre rusmiddelproblemer (Chassin, Curran, Hussong & Colder, 

1996; Ronel & Levy-Cahana, 2010). Studier har funnet at opptil 40 % av COA kan utvikle 

egne rusproblemer (Serec et al., 2012). Flere studier har funnet økt risiko for 

alkoholproblemer hos COA, både i ungdoms- og voksen alder (Anda et al., 2002; Chassin, 

Rogosch & Barrera, 1991; Cranford, Zucker, Jester, Puttler & Fitzgerald, 2010; Elliott, Carey 

& Bonafide, 2012; Serec et al., 2012; Sher, Walitzer, Wood & Brent, 1991; Zeitlin, 1994). 

Noen studier har funnet økte forekomster av rusproblemer blant COA spesielt hvis far hadde 

alkoholproblemer (Chassin et al., 1996; Chassin, Pillow, Curran, Molina & Barrera, 1993; 

Chassin, Pitts, DeLucia & Todd, 1999). Elliott og kolleger (2012) fant i sin metaanalyse av 

COA som var studenter ved universitet eller college, at det kun var snakk om minimale 

effekter på alkoholkonsum blant COA. Utvalget var til sammen på 89 766 studenter (53 

utvalg i 65 artikler) men fordi alle var under høyere utdanning, kan andelen med COA ha vært 

spesielt resiliente og ikke en representativ gruppe for COA. Forfatterne understreker at COA i 

utvalget ikke konsumerte mer enn kontrollene i gjennomsnitt, men kan ha høyere risiko for 

alkohol- og narkotikaproblemer. Studier har funnet økt risiko for narkotikaproblemer hos 

COA (Gross & McCaul, 1990; Johnson, Leonard & Jacob, 1989). 

Dube og kolleger (2002) undersøkte sammenhenger mellom alvorlige 

barndomsopplevelser (ACE) og alkoholproblemer i voksen alder (N = 9 508). Resultatene 

viste en sammenheng mellom antall ACE og risiko for alkoholproblemer, med gradvis økt 

risiko assosiert med flere antall ACE tilstede. For de i utvalget som hadde opplevd alle ACE, 

var risikoen for alkoholproblemer markant forhøyet. Forfatterne understreker at ACE er 

vanlig i familier med alkoholproblemer, og at det forekommer flere ACE i disse familiene. 

Anda og kolleger (2002) fant lignende resultater. COA i utvalget (N = 9 346) hadde oftere 

opplevd alle ni målte ACE.  

I tillegg til en genetisk overføring av en tilbøyelighet til alkoholproblemer, kan ifølge 

Hawkins, Catalamo og Miller (1992) familiemiljø og familiemodellering av holdninger til 

alkohol og konsum være risikofaktorer for utvikling av alkohol- og andre rusmiddelproblemer 
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i ungdom og tidlig voksen alder. Solis og kolleger (2012) konkluderer i sin review-studie med 

at risikoen for egne rusmiddelproblemer er varierende, men spesielt stor dersom begge 

foreldre har alkoholproblemer, og dersom en av eller begge foreldrene har komorbide 

psykiske lidelser. 

Relasjonelle problemer. Utforskning av relasjonelle problemer blant COA er 

mangelfullt og sprikende. Harter (2000) fant lite evidens for en større andel 

relasjonsproblemer, bortsett fra vanskeligheter i ekteskap og i relasjon til egne barn. Blant 634 

par fant Kearns-Bodkin og Leonard (2008) en lavere grad av intimitet i forhold hvor kvinners 

fedre hadde hatt alkoholproblemer, og økt aggresjon hos menn hvis mødre hadde hatt 

alkoholproblemer. Forfatterne forklarer det med tilknytningsteori: COA hadde i større grad 

integrert utrygge tilknytningsmodeller som ble videreført til senere relasjoner. 

I en longitudinell undersøkelse (Hussong, Zucker, Wong, Fitzgerald & Puttler, 2005) 

av familier (N = 335) med til sammen 553 barn, ble det funnet sammenhenger mellom 

alkoholproblemer hos primært far, og svakere sosial kompetanse hos primært sønner, 

sammenlignet med kontroller. Forfatterne nevner kjønnsnormer og –forventninger, samt 

utvalgets heterogenitet, som mulige årsaker til at noen forskjeller ikke nådde statistisk 

signifikansnivå. En annen longitudinell studie (Eiden, Colder, Edwards & Leonard, 2009) 

undersøkte 227 familier, hvorav 130 hadde minst én forelder med alkoholproblemer. Fars 

alkoholisme-diagnose var assosiert med lavere grad av varme og sensitivitet. Mors varme og 

sensitivitet ved barnets to-årsalder var assosiert med svekket selvregulering hos barnet ved tre 

år. Fars alkoholproblem hadde sammenheng med fars rapportering om sosial kompetanse hos 

barnet. Barna var imidlertid små, og foreldrerapportering speiler ikke nødvendigvis barnets 

opplevelser. 

Kelley og kolleger (2010) undersøkte kvalitet på relasjoner blant voksne COA. I deres 

utvalg med universitetsstudenter (N = 572) hadde COA (N = 136) mindre positive relasjoner 

(karakterisert av mindre grad av tillit, sjeldnere kommunikasjon og større grad av 

fremmedgjøring) til både mødre (p < ,01), fedre (p < ,01) og jevnaldrende (p < ,05), 

sammenlignet med kontroller. Resultatene tyder på at å vokse opp med foreldre med 

alkoholproblemer kan påvirke evnen til å utvikle positive relasjoner. 

Gjennomføring av skole og arbeid. Studier har undersøkt kognitive evner, 

akademiske prestasjoner og risiko for å ikke fullføre utdanning hos COA. Det er funnet 

svekkede kognitive evner (IQ-skårer) hos COA sammenlignet med kontroller i noen studier 
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(Casas-Gil & Navarro-Guzman, 2002; Poon, Ellis, Fitzgerald & Zucker, 2000). Leonard og 

Eiden (2002) undersøkte kognitiv fungering hos spedbarn. De fant ingen forskjeller mellom 

barn hvis fedre hadde alkoholproblemer (N = 120), barn hvis fedre hadde alkoholproblemer 

og mødre drakk tungt (N = 20), og barn hvis ingen foreldre hadde alkoholproblemer (N = 

104). Forskjeller i kognitiv fungering er ikke nødvendigvis medfødt, men kan skyldes 

familiemiljø eller omsorgsevner. 

Poon og kolleger (2000) fant i sitt utvalg (N = 198) at barn av antisosiale alkoholikere 

hadde lavere IQ, lavere akademiske prestasjoner, lavere oppmerksomhetsevner og lavere grad 

av abstrakt planlegging, sammenlignet med både gruppen med barn av sosiale alkoholikere og 

kontrollgruppen. Resultatene indikerer at antisosialitet kombinert med alkoholproblemer kan 

bidra til å svekke barnas kognitive utvikling. 

Hyphantis, Koutras, Liakos og Marselos (1991) undersøkte et utvalg på 8 000 greske 

studenter, og fant at COA presterte dårligere enn kontroller i skolesammenheng. Dette fant 

også tre andre studier (McGrath, Watson & Chassin, 1999; Serec et al., 2012; Sher et al., 

1991). Pinto og Kulkarni (2012) fant større grad av drop-out blant barn i familier med fedre 

som hadde alkoholproblemer (N = 107), sammenlignet med kontroller (N = 107). To studier 

fant lavere karakterer, høyere fravær og skulking og større grad av drop-out hos COA 

sammenlignet med kontroller (Casas-Gil & Navarro-Guzman, 2002; Chandy, Harris, Blum & 

Resnick, 1993). 

Ifølge Solis og kollegers review (2012) har foreldrealkoholisme blitt assosiert med 

lavere akademisk fungering hos barna, men forfatterne understreker at bildet er nyansert. 

Prenatal eksponering for rusmidler kan svekke barnets kognitive evner, og andre 

omstendigheter i familien kan bidra ytterligere til et uheldig utgangspunkt i akademia. 

Forfatterne konkluderer med at funnene i litteraturen er inkonsistente, men generelt ser det ut 

til at foreldres alkoholproblemer kan ha en negativ effekt på barnas akademiske fungering. 

Omsorg i familier med alkoholproblemer 

Mistilpasning og vanskeligheter blant COA skyldes ikke nødvendigvis 

alkoholkonsumet, men følgene av det, som oppleves i familiemiljøet (Conners et al., 2004). 

Dette kan ta form av svekkede foreldreevner (Velleman, Templeton, Reuber, Klein & 

Moesgen, 2008); mishandling av barnet eller annen omsorgssvikt (Chase, 1999); forstyrrelser 

og uforutsigbarheter i familiens hverdagsrutiner (Burnett, Jones, Bliwise & Ross, 2006); og 

en skjevhet i ansvar og omsorg (Kelley et al., 2007). Haugland (2005) fant i sin studie at 

forstyrrelser i daglige rutiner og foreldreroller og –ansvar i perioder med fedres overdrevne 



8 

 

alkoholkonsum, bidro til mistilpasning hos barna. Dette samsvarer med tidligere forskning om 

effekten av ustabilitet og uforutsigbarhet på barns mistilpasning (Ross & Hill, 2001). 

Haugland (2005) mener den negative effekten skyldes blant annet at fedrene meldte seg ut av 

hverdagsritualene og rutinene og mødrenes reaksjoner på mannens alkoholkonsum (f. eks. 

depresjon). Uforutsigbarhet og foreldres alkoholproblemer ser ut til å være relatert til rolle-

reversering, mer blant jenter enn gutter (Burnett et al., 2006). Rollereversering/parentifisering 

innebærer et offer når det gjelder barnets behov for oppmerksomhet, trøst og veiledning, til 

fordel for foreldrenes praktiske og emosjonelle behov (Alexander, 2003). Det kan påvirke 

barnets tilknytning, identitet, evne til emosjonsregulering (Alexander, 2003) og 

skoleprestasjoner (Chase et al., 1998). En review (Leonard & Eiden, 2007) fant en interaksjon 

mellom økt alkoholkonsum, ekteskapelige problemer, familieproblemer og andre forstyrrelser 

i familien, som sammen hadde en negativ påvirkning på barnas tilpasning.  

I en utforskning av over 84 000 barn født i 1966 i Danmark, konkluderte forfatterne 

med at alkoholmisbruk hos foreldre gir en økt risiko for mishandling og forsømmelse, 

separasjoner i familien og plassering av barnet i fosterhjem, rusmisbruk, selvskading, skade 

på andre og tidlig død (Christoffersen & Soothill, 2003). Solis og kollegers review (2012) fant 

at rusmisbrukende mødre viser mindre responsivitet og varme og mer straffende 

oppdragelsesmønstre, og rusmisbrukende fedre viser mindre grad av sensitivitet, involvering 

og effektiv disiplin under samspill med barna. COA er overrepresentert i undersøkelser innen 

sosiale tjenester og tilbudstjenester for barnemishandling (Solis et al., 2012). 

Litteraturen indikerer at jo flere risikofaktorer et barn opplever, dess større er risikoen 

for mistilpasning (Anda et al., 2002; Chapman et al., 2004; Conners et al., 2004; Dube et al., 

2001; Freisthler & Gruenewald, 2013). I utvalget (N = 4 084) til Conners og kolleger (2004) 

hadde COA-barn i gjennomsnitt 6,5 risikofaktorer, og kun 4 % hadde færre enn 4. 

Sannsynligheten for at de hadde opplevd en gitt risikofaktor var minst dobbelt så stor som for 

kontroller. I utvalget (N = 8 629) til Dube og kolleger (2001) fant de en økning på 2-13 

ganger sannsynlighet for hver enkelt ACE hos COA sammenlignet med kontroller (p < ,05). I 

Walsh, MacMillan og Jamieson (2003) sitt utvalg (N = 8 472) hadde COA med 

alkoholproblemer mer enn dobbel risiko for å ha opplevd fysisk og/eller seksuell mishandling 

sammenlignet med kontroller. En undersøkelse av 29 455 barnevernsbarn fant at nesten en 

firedel av barna hadde opplevd gjentakende barnemishandling, og COA hadde signifikant 

større risiko for å ha opplevd dette (Laslett, Room, Dietze & Ferris, 2012). Forfatterne 
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konkluderer med at foreldres rusmisbruk er en risikoøkende faktor for gjentatt 

barnemishandling, etter kontroll for andre faktorer. 

Vold i begynnelsen av ekteskap (spesielt mann mot kone) er funnet å predikere senere 

vold i familien (Quigley & Leonard, 2000). Studier har funnet sammenhenger mellom 

alkoholproblemer og vold i hjemmet (mot partner og/eller barnet) og andre typer 

barnemishandling/forsømmelse, og interaksjoner mellom disse (Kroll, 2004; Quigley & 

Leonard, 2000; Leonard, 2001; Velleman et al., 2008). Freisthler og Gruenewald (2013) fant 

at hyppigere alkoholkonsum men ikke større mengder (over fire enheter) var relatert til mer 

barnemishandling. SIRUS-rapporten (Rossow et al., 2009) fant en positiv sammenheng 

mellom hvor ofte ungdommer hadde sett foreldrene beruset og hvor stor andel som hadde blitt 

utsatt for vold eller trusler om vold. 

Eiden, Leonard, Hoyle & Chavez (2004) fant sammenhenger mellom alkoholkonsum 

målt da barnet var 12 mnd, og negativ foreldreatferd ved 24 mnd (N = 222). Andre 

risikofaktorer var ekteskapelig konflikt, fars depresjon og fars lave utdanning. Kelley og 

kolleger (2011) fant en assossiasjon mellom foreldres alkoholmisbruk og mindre varme og 

sensitivitet fra foreldrenes side, og en dårligere relasjon og mer konflikter mellom barn og 

foreldre (N = 388). Dårligere relasjon var relatert til økt risiko for depresjon blant barna. 

Kachadourian, Eiden og Leonard (2009) fant at tilfredshet med ekteskapet var en mediator 

mellom foreldres alkoholproblemer og foreldrevarme og -sensitivitet. El-Sheikh og Buckhalt 

(2003) fant sammenhenger mellom foreldres alkoholmisbruk og barns sosiale problemer og 

eksternaliserende og internaliserende symptomer, mediert av ekteskapelige konflikter, 

konflikter foreldre-barn og mors depresjon. Ikke alle mediatorene var like robuste. Barna var 

imidlertid unge (6-12 år); det er funnet større forekomster av symptomatologi i ungdomstiden 

(Hill et al., 2008). Loukas og kolleger (2003) fant en påvirkning fra fars alkoholproblemer på 

sønners problematferd, som ble forsterket av familiekonflikter og antisosial 

personlighetsforstyrrelse hos forelder. 

Clark og kolleger (2004) argumenterer for at en psykisk lidelse hos foreldre er mer 

forklarende for tilstedeværelse av den samme hos barnet enn alkoholproblemene er. 

Komorbide psykiske lidelser og alkoholproblemer kan imidlertid interagere og forsterke 

hverandre, og det medfører at vi ikke kan se bort fra alkoholproblemet. Det er påvist høy grad 

av komorbiditet hos personer som misbruker rusmidler (Kessler, 2004; Landheim, Bakken & 

Vaglum, 2006; Verheul et al., 2000). Ohannessian og kolleger (2004) estimerte en 

komorbiditet på 47 %, og Landheim og kolleger (2006) fant forekomster på hele 70 % 
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psykiske lidelser i et utvalg i behandling for rusproblemer (N = 287). Altså er dette vanlige 

forekomster av komorbiditet som en kan argumentere for at bør ses i sammenheng med 

alkoholproblemene. 

Teoretiske perspektiver 

Tilknytningsteori. Foreldreomsorgen i familier med alkoholproblemer blir ofte 

beskrevet som å mangle emosjonell nærhet, være preget av fornektelse av barnas følelser og 

behov, i noen tilfeller en reversering av rollene mellom foreldre og barn, og i de verste 

tilfellene fysisk eller psykisk mishandling. (Jaeger, Hahn & Weinraub, 2000). Disse 

karakteristikaene kjennetegner ifølge Bowlby (1980) utvikling av utrygge 

tilknytningsmønstre. Ifølge Bowlbys tilknytningsteori utvikler barn representasjonsmodeller 

av omsorgspersonene sine og seg selv, på grunnlag av tidlige interaksjoner med sine foreldre 

eller andre omsorgspersoner. De indre modellene gir grunnlag til forventninger om hvordan 

mor eller far sannsynligvis reagerer i ulike situasjoner og i hvilken grad de er tilgjengelige, 

samt barnets egenverdi. Støttende og oppmerksomme tilknytningspersoner vil skape indre 

modeller for barna av seg som tilgjengelige, og barna som verdige kjærlighet – en trygg 

tilknytning. Fraværende og uforutsigbare tilknytningspersoner vil derimot skape indre 

modeller av foreldrene som utilgjengelige, og barnet som uverdig kjærlighet – en utrygg 

tilknytning (Bowlby, 1973). Flere studier har funnet en sammenheng mellom foreldres 

alkoholmisbruk og utrygg tilknytning hos barna, også i voksen alder (Beesley & Stoltenberg, 

2002; Eiden, Edwards & Leonard, 2002; Jaeger et al., 2000; Kelley, Cash, Grant, Miles & 

Santos, 2004; Kelley et al., 2005). El-Sheikh og Buckhalt (2003) fant at en interaksjon 

mellom foreldres alkoholproblemer og tilknytningsmønster i barnehagealder påvirket barnets 

senere fungering og tilpasning. Det er funnet sammenhenger mellom foreldres 

alkoholproblemer og tilknytningsmønster i romantiske forhold hos begge kjønn (Kearns-

Bodkin & Leonard, 2008). Dette indikerer at erfaringer med tilknytningspersonene kan 

påvirke senere sosiale relasjoner, og er en mulig forklaring på relasjonelle problemer blant 

COA.  

Sosial læringsteori. Sosial læringsteori er en alternativ måte å forklare påvirkningen 

på barn som vokser opp med alkoholproblemer hjemme, for eksempel hvorfor de har økt 

risiko for å utvikle egne alkoholproblemer. Ifølge Banduras (1977) teori lærer barn direkte fra 

sine foreldre hvordan å oppføre seg og handle i ulike situasjoner. Et hjem med mye 

familiekonflikter kan lære barna uheldige måter å takle uenigheter og lignende. En kan tenke 
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seg at et barn som vokser opp i et hjem hvor alkohol er en vanlig måte å takle negative 

følelser på, og hvor barnet eksponeres for dette regelmessig, kan selv integrere dette 

mestringsmønsteret. Ifølge Cranford og kolleger (2010) kan sosial læringsteori forklare 

ungdommers alkoholbruk, fordi foreldres alkoholbruk påvirker ungdommenes 

alkoholforventninger som videre påvirker deres alkoholbruk (Cranford et al., 2010). Kearns-

Bodkin og Leonard (2008) mente at sosial læringsteori var en mulig forklaring på at de fant 

en sammenheng mellom foreldres alkoholproblemer og tilfredshet med deres (romantiske) 

forhold, fordi foreldrene kanskje var lite tilgjengelige og viste lite varme. Barna kan vise de 

samme tendensene som foreldrene. Ifølge Eiden og kolleger (2009) kan sosial læringsteori 

forklare sosial kompetanse hos COA hvis foreldre er antisosiale eller deprimerte. Både 

deprimerte foreldre og foreldre med alkoholproblemer kan tenkes å være uheldige 

rollemodeller og ha et begrenset spekter med følelser (Eiden et al., 2009). 

Familiesystem-teori. Haugland (2005) har brukt Familiesystem-teori («Family 

Systems Theory») for å forklare mistilpasning blant COA. Ifølge teorien vil sunne familier 

opprettholde etablerte mønstre av atferd også under motgang og store livsendringer. Daglige 

rutiner og ritualer antas å være av stor betydning spesielt for små barn, fordi de gir stabilitet 

og forutsigbarhet i hverdagen, og bidrar til at barna lærer familiens og kulturens roller, verdier 

og normer, og at de får en forsterket familieidentitet (Haugland, 2005). Opprettholdelse er 

relatert til bedre tilpasning hos barn generelt og hos COA, også i voksen alder (Bennett, 

Wolin, & Reiss, 1988; Hawkins, 1997). I Hauglands (2005) studie var foreldres 

alkoholproblemer relatert til forstyrrelser i hverdagsrutinene, og til mistilpasning hos barna. 

Stress-Strain-Coping-Support Model. «Stress-Strain-Coping-Support Model» er en 

modell brukt i blant annet Velleman og kollegers studie (2008) for å forklare vanskeligheter 

opplevd av COA. Ifølge modellen finnes det et sett av kjerneopplevelser som er vanlig å 

oppleve for familiemedlemmer av rusmisbrukere i hele verden. Erfaringen med å ha et nært 

familiemedlem med disse problemene, er svært stressende, og kan for mange føre til 

belastninger som gir utslag i både fysiske og psykiske symptomer. Effektene medieres av 

mestringsmekanismer og sosial støtte. I intervjuer med COA, fant Velleman og kolleger 

(2008) at barna hadde levd under vesentlig stress i perioder, og hadde opplevd betydelige 

nivåer av aggresjon og vold. De hadde prøvd en rekke mestringsstrategier, men følte seg 

sinte, frustrerte og triste, fordi strategiene ikke hjalp tilstrekkelig og de manglet støtte. De 

fleste kunne ikke navngi én person de følte de kunne snakke med. Templeton og kolleger 
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(2009) fikk lignende svar i sine kvalitative intervjuer med 12-18-åringer. Ungdommene 

uttrykte at det var vanskelig å vite hvordan de best kunne takle situasjonen. Konflikt og 

disharmoni i hjemmet opplevdes mer belastende enn selve alkoholproblemene. 

Hjelpetilbud rettet mot barn av foreldre med alkoholproblemer 

Forskningslitteraturen som er gjennomgått indikerer at COA er en gruppe med behov 

for behandling. I kvalitative studier har de uttrykt at de trenger hjelp til å takle sin situasjon, 

noen å betro seg til og/eller noen i samme situasjon å dele erfaringer med, og gjerne praktisk 

hjelp og eventuelt avlastning (Kufås et al., 2015; Moore et al., 2011; Ronel & Levy-Cahana, 

2010). Det eksisterer i dag lite tilbud for denne gruppen, som ikke dekker det antallet det kan 

antas å gjelde. Barna overses ofte og inkluderes ikke når foreldrene oppsøker behandling 

(Barnard & Barlow, 2003; Cuijpers, 2005; McKeganey, Barnard & McIntosh, 2002; Orford, 

Velleman, Copello, Templeton & Ibanga, 2010; Templeton et al., 2009; Velleman et al., 

2008). Ifølge Bjørnstad (2007) eksisterer tilbud for pårørende av rusmisbrukere som er i 

behandling ved behandlingsinstitusjoner i Norge, men i fåtallet av tilfellene gjelder det barna. 

Antallet behandlingstilbud rettet mot denne gruppen i Norge veid opp mot de 150 000 barn 

det ifølge SIRUS (Rossow et al., 2009) kan være snakk om, indikerer at det er mangel på 

dekning også i Norge. Gruppen karakteriseres dessuten av isolasjon og taushet. Mange av 

foreldrene unngår å oppsøke hjelp, og da fanger man ikke opp barna (Barnard & Barlow, 

2003; Cuijpers, 2005; McKeganey et al., 2002; Orford et al., 2010; Templeton et al., 2009; 

Velleman et al., 2008). Det er behov for tillit mellom familier og hjelpetjenester for at barna 

skal kunne si fra om situasjonen uten å frykte konsekvensene (Kroll, 2004). 

Få studier har undersøkt hvorvidt suksessfull behandling av foreldrenes 

alkoholproblemer fører til bedring hos barna. Noen studier har funnet bedre utfall hos barna 

etter behandling av foreldrenes alkoholproblemer (Andreas, O'Farrell & Fals-Stewart, 2006; 

Kelley & Fals-Stewart, 2002; Moos, Finney & Cronkite, 1990). I en undersøkelse av et 

amerikansk hjelpetilbud for voksne med alkoholproblemer, som kombinerer parterapi og 

individuell terapi (Learning Sobriety Together), ble det funnet en bedre effekt på barn under 

ungdomsalder enn på ungdommer (Kelley & Fals-Stewart, 2007). Ungdommer som opplever 

negative konsekvenser av foreldres alkoholmisbruk kan ha behov for mer hjelp etter at 

alkoholproblemene avtar enn yngre barn gjør. En review (Copello, Velleman & Templeton, 

2005) som gjennomgikk forskning på familieintervensjoner i behandling av 

alkoholproblemer, konkluderte med at inkludering av familiemedlemmer kunne bedre 

gjennomføring av behandlingen og hjelpe mestringsutfordringer hos pårørende. Forfatterne 
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argumenterer for at det finnes støtte for at familiefokuserte intervensjoner er effektive for 

behandling av rusmisbruk (Copello et al., 2005). 

Studier fra andre land (hovedsakelig USA og Storbritannia) viser at barna som 

påvirkes av foreldrenes alkoholproblemer uttrykker at de mangler støtte og hjelp til å mestre 

sin livssituasjon. Til tross for at studier har funnet for økt risiko blant disse barna, er det gjort 

få forsøk på å utvikle forebyggingsprogrammer, og det finnes få hjelpetilbud når de negative 

effektene allerede viser seg. De programmer som finnes i andre land er ikke tilstrekkelig 

evidensbaserte (Cuijpers, 2005). 

TUBA og Kompasset. TUBA er Kompassets forløper og søsterorganisasjon i 

Danmark. Kompasset bygger sin modell på deres. TUBA kartla i 2009-2010 (TUBA, 2011) 

hva deres unge (N = 502) er belastet av. Her fortalte 75 % at far hadde et alkoholproblem, 48 

% at mor hadde et alkoholproblem, og 25 % at det gjaldt begge foreldrene. I gjennomsnitt 12 

år av barndommen deres var preget av foreldrenes alkoholproblemer. Av de unge hadde 63 % 

opplevd psykisk vold, og 44 % hadde opplevd fysisk vold eller trusler om det. En av fem (22 

%) slet med egne rusmiddelproblemer. Nesten en tredel (31 %) hadde fått medisiner for 

depresjon eller annen psykisk sykdom. Svært mange (80 %) opplevde at deres problemer gikk 

utover deres evne til å gjennomføre utdanning eller arbeid. En omtrent like stor andel (82 %) 

opplevde at deres problemer gikk utover deres evne til å danne nære relasjoner. TUBA gjorde 

også en kartlegging av de unges vanskeligheter i 2015 (TUBA, 2015). Her fortalte 71 % at far 

hadde et alkoholproblem og 50 % at mor hadde et alkoholproblem. Blant viktigste årsaker til 

at de unge oppsøkte hjelp, var emosjonelle problemer (84 %), problemer i relasjonen til den 

rusmisbrukende forelderen (55 %), problemer i relasjonen til annen familie eller kjæreste (46 

%) og problemer i forbindelse med skole/utdanning/arbeid (32 %). Nesten en firedel (23 %) 

hadde kanskje hatt problematisk alkoholforbruk selv, og en femdel (20 %) hadde kanskje 

tidligere hatt et problematisk forbruk av andre rusmidler. Av de unge hadde 47 % opplevd 

fysisk vold eller trusler om vold, og 62 % hadde opplevd psykisk vold. Kun 17 % mente at 

offentlige myndigheter kjente til rusmisbruket til deres foreldre. 

TUBA har også gjennomført effektevalueringer av sin behandling. De utforsket 

behandlingseffekt for symptomer på depresjon, PTSD, sosial fungering, og psykoterapeutisk 

forløp, hos 136 unge kvinner og 41 unge menn i 2010, og 182 unge kvinner 48 unge menn i 

2011. Henholdsvis 60 % og 55 % av utvalget deprimert ved innkomst, og henholdsvis 88 % 

og 82 % av disse var ikke deprimerte etter behandling. Henholdsvis 52 % og 41 % av utvalget 

oppfylte kriteriene for PTSD, og deres behandlingseffekt lå begge år på Cohens d 1,37 (stor 
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effektstørrelse). Ved innkomst i 2010 fungerte 31 av 155 godt sosialt, og etter behandling økte 

gruppen til 94, altså en tredobling. I 2011 økte tallet fra 50 til 122 av 206. Effektstørrelsen lå 

på henholdsvis Cohens d 1,13 og 1,39 (store effektstørrelser). Begge år opplevde 57 % klinisk 

signifikant forbedring. TUBA konkluderer med at deres behandling virker, og at de er særlig 

gode på behandling av depresjon og PTSD (Mackrill, 2011; TUBA, 2012). Disse resultatene 

er sentrale for denne studien, fordi TUBA og Kompasset bygger på samme modell. 

Resultatene indikerer et behov for behandlingstilbud for COA og en god effekt av TUBAs 

behandlingstilbud. 

Kompasset har en faglig profil lånt fra TUBA, som danner grunnlaget for organisering 

i praksis og for arbeidet med de enkelte. Den faglige profilen baserer seg på eksistensiell, 

humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. De legger vekt på at de unges 

problemer forstås som normalreaksjoner på store og langvarige belastninger. I behandlingen 

jobber de med de ervervede mestringsstrategiene og reaksjonsmønstrene som er blitt utviklet 

som følge av oppveksten, for å takle det miljøet de har hatt rundt seg. Videre ses de unges 

problemer i sammenheng med deres historiske og sosiale kontekst. Kompasset opererer i fire 

norske byer: Bergen, Sandnes, Oslo og Trondheim. De henvender seg til unge fra 14 til 35 år. 

De tilbyr individualterapi, rådgiving, gruppeterapi, par-, familie og nettverkssamtaler, 

psykoedukative temakvelder (temaene bestemmes i samarbeid med brukerne og angår 

utfordringer og temaer som opptar brukerne). Tilbudet er lavterskel; det er gratis og uten 

behov for henvisning, og ventelistene forsøkes å holdes så korte som mulig. Alle behandlere 

ved Kompasset er psykologer. De har også et tverretatlig samarbeid i tilfeller hvor de unge 

trenger kontakt med andre instanser (Kompasset, u.d.a). Ved utgangen av 2015 hadde 1 067 

personer fått hjelp siden Kompassets oppstart i 2009 (Kompasset, 2015). Kompasset 

gjennomførte kartlegginger i 2012-2013 (Kompasset 2014a) og ga ut årsrapporter i 2014 

(Kompasset, 2014b) og 2015 (Kompasset, 2015), ved hjelp av et spørreskjema som alle fyller 

ut ved inngang. Resultatene viste blant annet at denne gruppen har gjennomgått en langvarig 

belastning; gjennomsnittlige antall år i barndommen preget av foreldres alkoholmisbruk var 

henholdsvis 11, 13,8 og 14 år. Nesten halvparten (45 %; 44 %; 39 %) hadde opplevd fysisk 

vold og over halvparten (63 %; 67 %; 70 %) hadde opplevd psykisk vold. Omtrent en femdel 

(21 %; 20,4 %; 18 %) hadde opplevd seksuelle krenkelser. I alle undersøkelsene hadde rundt 

halvparten (45 %; 52 %; 47 %) opplevd selvmord eller trusler om selvmord i nær familie. I 

den første ble det klart at 9 % av de unge selv hadde prøvd å ta livet sitt, og 19 % hadde truet 

med det. En betydelig andel (83 %; 79 %; 50 %) hadde problemer med å gjennomføre 
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utdanning eller jobb, og en enda større andel (86 %; 89,3 %; 84 %) hadde relasjonelle 

problemer som de mente hang sammen med oppveksten. Dette gjenspeiler forskningsfunn om 

økt risiko for omsorgssvikt, vanskeligheter med gjennomføring av utdanning/arbeid og 

relasjonelle vanskeligheter blant COA. Kompassets resultater underbygger argumentet om 

behov for et behandlingstilbud rettet mot COA i Norge. Det er ikke gjort effektevalueringer 

av Kompassets behandling. 

Oppsummering og forskningsspørsmål 

Gjennomgangen av forskningslitteraturen viser at COA har forhøyet risiko for 

psykiske lidelser og annen mistilpasning, inkludert depresjon, angst, eksternaliserende 

symptomer, egne alkoholproblemer og vanskeligheter med gjennomføring av 

skole/utdanning. De fleste studier som har undersøkt depresjon har funnet en forhøyet risiko 

blant COA. Det er mer usikkert når det gjelder angst; det kan være økt risiko hvis begge 

foreldre har hatt alkoholproblemer. I undersøkelsene til TUBA og Kompasset rapporterte 

imidlertid svært mange om angstsymptomer, og en betydelig andel om PTSD-symptomer. Det 

ser ut til å være en sammenheng mellom foreldres alkoholproblemer og barns 

eksternaliserende symptomer. Det er en veletablert sammenheng mellom foreldres 

alkoholproblemer og egne alkoholproblemer. COA ser også ut til å ha økt risiko for 

vanskeligheter med gjennomføring av skole, urelatert til kognitive evner. 

Forskning viser at foreldres alkoholproblemer ofte forekommer sammen med andre 

forstyrrelser i familiemiljøet, og COA er mer utsatt enn andre barn for å bli utsatt for 

omsorgssvikt og fysisk og psykisk mishandling. Jo flere ACE et barn opplever, dess større er 

risikoen for mistilpasning. Komorbiditet hos foreldre kan forklare noe av den psykiske 

mistilpasningen hos en del COA, men det er ingen grunn til å se bort fra alkoholproblemene 

som en risikofaktor. 

Kvalitative undersøkelser av opplevelsene til COA er mangelfullt i litteraturen, 

spesielt i Norge. Denne studien er et bidrag på dette området. Formålet med studien er å 

undersøke informantenes opplevelser av å være COA og av foreldrenes alkoholproblemer, og 

deres erfaringer med Kompassets behandlingstilbud. Det undersøkes hvilke vanskeligheter de 

hadde som førte til at de oppsøkte hjelp, og i hvilken grad de rapporterer om bedring gjennom 

terapien. 

Forskningsspørsmålene i denne studien er følgende: 

1. Hvordan opplever informantene å være barn av foreldre med alkoholproblemer? 



16 

 

2. Hvordan opplever de foreldrenes alkoholproblemer? 

3. Hvilke vanskeligheter har de opplevd som de ønsket hjelp til? 

4. Opplever de bedring i forbindelse med behandlingen ved Kompasset? 

Når det gjelder vanskeligheter informantene har opplevd, vil det bli vektlagt å undersøke 

om de har opplevd symptomatologi, spesielt på depresjon, angst og PTSD, egne 

rusmiddelproblemer, relasjonelle problemer og vanskeligheter med gjennomføring av skole 

og/eller arbeid. 

Metode 

Semistrukturerte intervjuer ble gjennomført med syv brukere ved Kompasset. Disse ble 

det tatt lydopptak av, som ble transkribert verbatim og da anonymisert, før lydfilene ble slettet. 

Dataene ble analysert tematisk i NVivo 11. Kvalitative metoder var hensiktsmessig for å utdype 

forskningsspørsmålene gjennom å fange brukernes opplevelser. Kvalitative metoder tillater 

også å følge opp og utforske nye temaer av interesse som dukker opp under intervjuene eller 

analysen. 

Utvalg og rekruttering 

Utvalget bestod av 7 voksne som benyttet seg av Kompassets behandlingstilbud. Kun 

brukere over 18 år ble inkludert fordi det var hensiktsmessig med tanke på tidsramme og 

etiske prosedyrer. Et rekrutteringsskriv lå i Kompassets lokaler, slik at de som ønsket å være 

med i studien kunne ta kontakt. Det var ønskelig med selv-rekruttering for at ingen skulle føle 

seg presset på noen måte til deltagelse. Telefonnummer og e-postadresse til studenten ble 

oppført på rekrutteringsskrivet, slik at potensielle informanter kunne ta kontakt på den måten 

de foretrakk. Det ble avtalt et tidspunkt som passet i nær fremtid. Det ferdige utvalget bestod 

av syv brukere: én mann på 19 år og seks kvinner i alderen 26 til 34 år. De er gitt alias her. 

Prosess 

Før intervjuene startet, ble forskningsprosjektet meldt til, og godkjent av: 

Personvernombudet for forskning, Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste AS (i dag 

Norsk Senter for Forskningsdata) og Forskningsetisk Komite ved Psykologisk Institutt, 

Universitetet i Oslo. 

Forskningslitteratur ble gjennomgått, og dannet grunnlaget for innledningen. Det ble 

inngått en dialog med Kompasset om deres behandlingstilbud, for å komme i gang med 

intervjuguiden. Intervjuguiden er løst basert på den brukt i Nilsson, Gustaffson og Nolbris’ 
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(2014) studie om unge voksnes opplevelser av støtte mens de bodde med en forelder med en 

psykisk lidelse. Det ble gjort noen endringer og lagt til spørsmål for at intervjuguiden skulle 

samsvare med gruppen og forskningsspørsmålene i denne studien. 

Et informasjonsskriv ble laget, som beskrev oppgavens hensikt og metode, informerte 

om kontaktinformasjon, og inviterte brukere ved Kompasset til å ta kontakt for å bli 

intervjuet. Dette ble lagt fram på venteområdet i Kompassets lokaler. Det ble meldt om et 

symbolsk honorar som takk for deltagelse (et gavekort med verdi på 100 kr). 

Åtte informanter meldte seg, men for en av dem ble det vanskelig å finne et passende 

tidspunkt, og dette resulterte i syv informanter. Disse ble intervjuet enkeltvis på et privat 

kontor i Kompassets lokaler. Intervjuene ble gjennomført der fordi informantene var trygge 

på stedet. Transkribering ble også gjennomført der, og dataene ble oppbevart der frem til 

anonymisering og sletting av lydfiler. Lydfilene ble transkribert og slettet kort tid etter hvert 

intervju. 

Informantene fikk informasjon om studien, frivillighet og rettigheter til å trekke seg 

eller la være å svare på spørsmål, og signerte et informert samtykke i forkant av intervjuet. 

Intervjuene inneholdt åpne spørsmål som hovedsakelig dreide seg om hvorfor brukerne tok 

kontakt med Kompasset, i form av vanskeligheter i hverdagen deres, og hvorvidt de opplever 

bedring på disse områdene. Det ble ikke spurt detaljspørsmål om opplevelsene deres i 

barndommen, men de fleste fortalte åpent om det i forbindelse med sine vanskeligheter. 

Oppfølgingsspørsmål ble stilt for å få ytterligere informasjon der det opplevdes relevant og 

interessant. Etter intervjuene ble de spurt om sin opplevelse av intervjuet, og minnet på 

anonymisering og deres rett til å trekke seg i ettertid eller ta kontakt hvis det ellers skulle være 

noe.  

Analysemetode: tematisk analyse 

Tematisk analyse tillater en fleksibilitet som var ønskelig med tanke på de åpne 

forskningsspørsmålene. Det er en tilgjengelig metode for noen med mindre erfaring med 

kvalitative metoder, og dermed et hensiktsmessig valg for en student. Kvalitative metoder er 

ofte undervurderte metoder som kan bidra med en dyperegående tilleggsinformasjon til 

statistikkene som genereres av kvantitativ forskning (Braun & Clarke, 2008). 

Det er ingen klar enighet om hvordan man skal utføre en tematisk analyse. I denne 

oppgaven ble fremgangsmetoden beskrevet i Braun og Clarke (2008) fulgt. Kodingsverktøyet 

NVivo 11 ble brukt for å effektivisere prosessen. Intervjuene ble nøye gjennomgått for 

mønstre av temaer (koder) med utgangspunkt i informantenes narrativer, med vekt på å 
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besvare forskningsspørsmålene. Kodene ble vurdert og sett i sammenheng med narrativene. 

Analysen gikk frem og tilbake mellom intervjutranskripter, sitater og koder, helt til nye 

gjennomganger ikke førte til nye koder. Kodene ble organisert i hensiktsmessige grupper, 

hvor hver gruppe hadde et overstående hovedtema som var relatert til hvert 

forskningsspørsmål. Koder som ble ansett å være irrelevante eller for lite til stede i dataene 

ble forkastet. Prosessen resulterte i fire hovedtemaer som besvarte forskningsspørsmålene: «Å 

være barn av foreldre med alkoholproblemer», «Foreldrenes alkoholproblemer», 

«Vanskeligheter» og «Kompassets behandling». 

Metodekritikk 

Aktiv selv-rekruttering kan føre til et skjevt utvalg, da det er mulig at visse mennesker 

er mer sannsynlig å aktivt melde seg til deltagelse enn andre. Rekrutteringsmetoden ble valgt 

for å unngå deltagelse grunnet samvittighetsfullhet/pliktfølelse. Utvalget fikk en symbolsk 

kompensasjon for sin deltagelse. Dette var ment å øke insentivet for å delta i en studie hvor de 

måtte dele av personlige og vanskelige erfaringer til en fremmed person, men det kan også ha 

påvirket til skjevhet i utvalget. 

Alle informanter var over 18 år. Det ville være hensiktsmessig å inkludere yngre 

informanter for å få mer innsikt i hvorvidt deres opplevelser differerer fra opplevelsene til de 

som er eldre, og for å få mer variasjon i utvalget. Dette var likevel et bevisst valg for å gjøre 

det enklere å komme i gang med studien, grunnet den begrensede tiden. Etiske prosedyrer 

ville bli mer tidkrevende dersom noen informanter var mindreårige. 

Studenten gjennomførte alle intervjuer selv, og har ikke tidligere gjennomført 

kvalitative intervjuer. Det kunne være ønskelig med mer erfaring i forkant, og eventuelt et 

pilotintervju dersom antall informanter og tidsramme tillot det. Det ble imidlertid opplevd slik 

at informantene følte seg komfortable nok til å åpne seg og dele i stor nok grad og relevans, 

og dette ble derfor ikke oppfattet som problematisk. 

Studenten gjennomførte alle faser av studien på egen hånd. Dette bidrog til godt 

kjennskap med dataene, men kan også bidra til eventuelle bias. Studenten har reflektert over 

dette og forsøkt å la intervjuspørsmål være nøytrale, og å la analysene basere seg i størst 

mulig grad på dataene som de er. Den tematiske analysen ble gjennomført basert på 

fremgangsmetoden beskrevet i Braun og Clarke (2008). Som de understreker, er det ikke bred 

konsensus om fremgangsmetode for tematisk analyse. Validiteten og kvaliteten på analysen 

kan være vanskelig å vurdere. 
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Temaer 

Den tematiske analysen resulterte i fire hovedtemaer; «Å være barn av foreldre med 

alkoholproblemer», «Foreldres alkoholproblemer», «Vanskeligheter» og «Kompassets 

behandling». Hver av hovedtemaene hadde fire til seks undertemaer, som vist i tabell 1. 

Intervjuene var ment å frembringe informantenes subjektive opplevelser knyttet til 

forskningsspørsmålene, og temaene har sammenheng med dem. Temaene presenteres og 

beskrives med illustrative sitater fra intervjuene. Deretter diskuteres temaene i forbindelse 

med den gjennomgåtte forskningslitteraturen og studiens forskningsspørsmål. 

Tabell 1: Resultater av den tematiske analysen  

1. Å være barn av 

foreldre med 

alkoholproblemer 

Refleksjoner rundt oppvekst og 

dens innvirkning 

Isolasjon og fellesskap 

Erfaringer med andre 

hjelpetiltak 

Å bli hørt og sett 

 

2. Foreldrenes 

alkoholproblemer 

Ansvarsfølelse 

Skyld 

Tabu, skam og fasade 

Relasjon til foreldre 

 

3. Vanskeligheter Emosjonelle vanskeligheter 

Relasjonelle problemer 

Gjennomføring av skole/arbeid 

Selvfølelse 

Tappet for energi 

 

4. Kompassets 

behandling 

Møtet med Kompasset 

Åpenhet 

Styring og fokus 

Bedring 

Fremtidsaspekter 

Behov for et tilbud 

 

Å være barn av foreldre med alkoholproblemer 

Dette hovedtemaet inneholder undertemaer som omhandler COA som en gruppe med 

særegne opplevelser og erfaringer. Informantene snakker om hvordan det å ha vokst opp med 

alkoholproblemer i familien har påvirket deres personlighet og psyke. De reflekterer rundt 

dette og viser en betydelig selvinnsikt, blant annet hva gjelder styrker og svakheter de mener å 

ha ervervet som følge av sin oppvekst. De snakker om at de som gruppe føler at de ikke møter 
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forståelse hos andre enn de i samme situasjon, og at de føler et fellesskap i møte med andre 

COA. Informantene forteller om erfaringer med andre hjelpetiltak, som barnevernet. De fleste 

understreker betydningen av at denne gruppen må ses og høres i sammenheng med 

behandlingstilbud og hjelpetiltak. 

Refleksjoner rundt oppvekst og dens innvirkning. Informantene reflekterer rundt 

hvordan deres oppvekst skilte seg fra en mer «normal» en, og hvordan den har påvirket dem. 

De snakker både om styrker og negative konsekvenser i form av psykiske vanskeligheter, 

samt et savn etter en bedre barndom. De viser en innsikt hva gjelder seg selv og hvordan det 

kan påvirke andre i samme situasjon annerledes, som vi ser i det følgende sitatet fra Tommy 

(19). Hans mor har hatt alkoholproblemer så lenge han kan huske. Han har lite kontakt med 

henne og vet ikke hvordan hennes situasjon er i dag. Han bor med far og tre søsken. 

 

Aggresjon er et resultat av det problemet som fikk meg til å komme hit. Fordi folk 

reagerer forskjellig på- hvis noen, hvis noen i familien din har drukket, så reagerer 

folk forskjellig. Noen blir alkoholikere selv. Andre blir … andre blir sure og 

aggressive. Og noen blir veldig lei seg og klarer ikke å gjøre en dritt. Jeg er sånn både 

av den delen, av den der svake delen, altså (Lager hermetegn.) svake delen. Av- og 

gråt over alt. Altså være litt sånn overfølsom. Eller å være sur. Jeg har vært, blanda 

de begge to. 

  

 Tommy forteller om sine problemer med aggresjon og depresjon, og uttrykker et 

reaksjonsmønster han opplever som selvmotsigende, som følge av morens alkoholproblemer. 

Samtidig understreker han at dette er hans personlige opplevelse, og at andre kan oppleve det 

annerledes. Nina (28) var 16-17 år da hun forstod at begge foreldrene hadde 

alkoholproblemer. Hun forteller om sorte hull i barndommen og vet ikke når 

alkoholproblemene startet. Foreldrene bor fortsatt sammen, og drikker hver dag. Hun har også 

en yngre bror. Hun snakker om at tidlige erfaringer kan påvirke en senere i livet, og at 

omsorgssvikt har uheldige konsekvenser: 

 

Altså liksom … akkurat som- fordi … altså hvis man tenker på oppvekst da som et hus. 

Altså normale, i anførselstegn, har grunnmur med kjærlighet, omsorg og trygghet. Og 

så bygger de … oppdragelse og det du gjør. Når du ikke har den grunnmuren, så står 

alltid huset ditt og skjelver. 
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 Informantene ser ut til å ha lært å se sin personlighet og sine reaksjonsmønstre i 

sammenheng med foreldrenes alkoholproblemer og relaterte erfaringer i barndommen. Nina 

(28) forklarer at alt falt på plass og gav mer mening da hun fylte ut et spørreskjema ved 

inngang til Kompasset: 

 

Da var det sånn, det var litt sånn lappeteppe i ho- i huet mitt. Puslespill. Som jeg fikk 

satt noen- og det var noe med å sette sammenheng på ting, men også det å- at man 

skjønner at … altså sånn, blant annet, det var sånn- med psykisk vold, var det- tror jeg 

det var. Og jeg vet jo hva det er. Men det å koble det med mamma og pappa. 

  

 Flere av informantene snakker om en sorg over alkoholproblemenes påvirkning på 

oppveksten, og noen uttrykker et savn etter det som kunne ha vært. Heidis (33) mor har hatt 

alkoholproblemer med periodevis alkoholmisbruk så lenge Heidi kan huske, men er frisk i 

dag. Hennes åtte år eldre bror bodde lite hjemme etter alkoholproblemene ble kjent. 

 

Jeg tenker nok kanskje mer nå, etter å ha gått her noen måneder, at det er veldig … 

synd at det ble slik. Eh. … Eh når jeg ser hvor mye det på en måte har påvirket meg 

da, tross alt. For jeg har eh jeg hadde gått i mange år og tenkt at det, at det har gått 

bra med meg. Og det … jeg har vokst opp eh med en mor som hadde 

alkoholproblemer, uten at det … uten at det påvirket meg. Altså jeg, jeg tok utdanning 

og jeg fikset livet mitt på en måte. Eh. Og ho- jeg tviholdt på den tanken, at dette 

hadde ikke påvirket meg, men nå ser jeg jo hvor mye det på en måte har gjort med 

meg, og på en måte hvor mye det har gjort med min familie, og mine unger. Eh. Og da 

synes jeg nok at det til tider er litt trått å tenke på.  

 

 Nina (28) uttrykker et savn etter det som kunne vært og en følelse av å ha gått glipp av 

noe: 

 

Og så er det noe med at … (Sukker.) man ønsker seg at livet var annerledes da. Eh 

man drømmer om … eller jeg vet ikke om jeg drømmer om det nå lenger. Men … det 

er sånn innimellom. Kanskje særlig nå, fordi det er desember, det er den verste 

måneden i året, men … den der, vet ikke om, piken med svovelstikkene, når hun ser inn 

i vinduet, ikke sant. Den der. At … det å ha et hjem … hvor noen er glad i deg, hvor du 
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kan komme hjem på søndagsmiddag kanskje. Du kan tenne lys. Du kan … eller at du 

kan bare ringe foreldrene dine, hvis du lurer på noe etter klokka seks. Sånne ting. 

Eller … moren- du kan … eller du kan dra på tur. Uten at noen drikker seg dritings. 

Altså sånne … sikkert helt vanlige ting. Men som … jeg ikke kan da. 

 

 Selv det snakkes om et savn etter en bedre barndom, og noen uttrykker sinne eller 

tristhet over foreldrenes alkoholproblemer, blir det også delt noe positivt om erfaringene 

deres. Et eksempel er følgende sitat fra Emma (27). Begge hennes foreldre har 

alkoholproblemer, som har vært verst etter at hun flyttet hjemmefra. Hun uttrykker at hun har 

ervervet styrker som følge av sine erfaringer, i tillegg til vanskelighetene hun har opplevd: 

 

Det å ha vokst opp i den familien som jeg har gjort, det har jo både vært, altså ført til 

en god del litt sånn kjipe ting, selvfølgelig. Men har også tror jeg vært … eh gitt meg 

veldig mange styrker òg da. Eh som jeg har brukt eller som jeg kan bruke … eh sånn 

skikkelig stahet om at jeg skal få til ting og … eh siden jeg har opplevd at de … eh på 

en del- på en del ting da er ganske tiltaksløse, så er jeg veldig sånn som gjennomfører 

ting og setter meg mål og sånn. Så … det er jo sånn … høres kanskje litt (utydelig ord) 

ut, men det er jo noe positivt som har kommet ut av det sånn sett da. Eh. Tenker jeg. 

 

 Tre informanter snakker om en aksept av sin situasjon, og en anerkjennelse av 

foreldrenes menneskelighet som gjør at de til en viss grad kan innfinne seg med 

alkoholproblemene. Dette er noe de har arbeidet med i behandlingen. Ylva (34) har vokst opp 

med en rekke problematikk i hjemmet. Begge foreldrene har hatt alkoholproblemer, med 

lange perioder med alkoholmisbruk og korte oppholdsperioder. Hun vet ikke om moren 

fortsatt har det, men faren drikker mindre i dag. Hun vet ikke nøyaktig når det startet, men det 

var før hun var ti år. Hun har ingen søsken.  

 

Jeg forstår jo at de bare er mennesker de òg, og … og får en større forståelse av at- 

hvordan foreldrene mine har handla og hvorfor, gjennom å prate om mine opplevelser 

her da. 

 

 Ida (30) vokste opp med en far som har hatt alkoholproblemer siden før hun ble født, 

på grunn av smerter. Han har sluttet med sprit, men drikker fortsatt mye øl. Hennes lillesøster 
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går også til Kompasset. Foreldrene bor fortsatt sammen. Moren kom selv fra et hjem med 

alkoholproblemer, og Ida (30) opplevde at moren «hadde nok med far» og ikke var en støtte 

for henne. 

 

Nå har jeg landa litt på … det er greit å være der jeg er nå. Og det er veldig ålreit 

egentlig. Og være fornøyd. Mm … så får vi … ta det andre … senere, hvis det blir 

aktuelt. 

Isolasjon og fellesskap. Seks informanter uttrykker at de følte seg alene før de kom i 

kontakt med Kompasset, og tenkte at ingen andre hadde opplevd det samme som dem. Det 

skyldes sannsynligvis tabuet som preger situasjonen, som gjør at det ikke snakkes om og at 

man opprettholder en fasade for å skjule problemene. Dermed vet man ikke om andre i 

samme situasjon. Utover andre COA opplever informantene at ingen kan forstå hvordan det er 

å ha vært gjennom opplevelsene og erfaringene de selv sitter med. Det er vanskelig for mange 

å snakke med eksempelvis venner om sin situasjon og sine erfaringer. De som gjør det 

opplever at det ikke er alt de kan dele. Ida (30) forteller: 

 

Det er vanskelig, det er vanskelig å snakke om det med folk som på en måte aldri har 

opplevd det selv da. Ehm. Og som kanskje har … hatt en helt annen oppvekst enn meg, 

og har aldri hatt foreldre som har drukket for mye, og hatt foreldre som alltid har vært 

der for dem da. Så jeg føler at det er veldig vanskelig for meg å kunne … forklare for 

dem da. 

 

På Kompasset, spesielt i forbindelse med temakveldene, opplever informantene 

derimot et fellesskap med andre i samme situasjon. Dette fellesskapet, og en følelse av at man 

ikke er alene, oppleves som godt for dem. Det kan dessuten oppleves uten at de trenger å dele 

om erfaringene; det er et uuttalt fellesskap. 

 

Ida (30): Det jeg liker veldig godt her, er at vi alle sammen har de samme problemene. 

[…] Alle har vokst opp med rus, og det er det … vi går her for. Så når vi møtes, så blir 

det en veldig god forståelse imellom oss. Uten at vi engang trenger å … å fortelle om 

det da. 
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Emma (27): Der har jeg absolutt følt et slags samhold med folk der da, eller jeg har 

sett litt sånn … oi okei det er liksom mange som er i den situasjonen her. Og det er litt 

sånn godt å kjenne på. 

Erfaringer med andre hjelpetiltak. Informantene forteller om varierte erfaringer 

med andre hjelpetiltak. 5 av informantene hadde hatt minst ett tilfelle med kontakt med et 

hjelpetilbud hvor de fortalte om sin situasjon. En ytterligere informant hadde fått et tilbud i 

barndommen om en gruppe barn i samme situasjon, men dette var av mer sosial karakter, og 

ikke behandling, og hun benyttet seg ikke av det. Tommy (19) forteller at han har vært til 

behandling tidligere, men opplevde ikke at det hjalp: 

Det andre var at (Sykehus) ikke var noe særlig … hjelpsom, og det andre- tredje var at 

senteret var veldig … gikk jeg aldri til egentlig. Så det ble egentlig mer til Blå Kors 

når jeg fikk høre om det. 

 

 Han forteller at årsaken til at han ikke erfarte at behandlingen hjalp var at han 

opplevde at psykologen reagerte uheldig på det han delte: 

 

Det har egentlig ikke noe med … personligheten til psy- eh psykologen å gjøre. Altså. 

De på (Sykehus) hadde selvfølgelig god personlighet. Men eh det som skurra er det 

som kommer ut, av- fra meg. Hvordan det … mottas av den andre personen egentlig. 

 

 Andre informanter hadde hatt mindre kontakt med andre hjelpetilbud, med varierte 

resultater. 

 

Ida (30): Jeg snakket littegrann med helsesøster, når jeg var eh tretten, fjorten år. Mm. 

Ehm … men det førte ikke fram til noe som helst. 

 

 Nina (28) fant det hjelpsomt i forbindelse med skolen at en rådgiver støttet henne og 

lot henne få rom i klasserommet, ved å formidle hennes behov for dette til læreren. Senere 

opplevde hun at en studieveileders bakgrunn innen rusproblematikk gjorde at vedkommende 

kunne hjelpe henne litt, men legger vekt på at det er annerledes og mer hjelpsomt ved 

Kompasset; «Det er noe annet her, for her er det liksom- de har … spesialkompetanse på det 

temaet.» 
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 Fire informanter hadde vært i kontakt med barnevernet på et eller flere tidspunkt. 

Ingen av dem hadde opplevd dette som hjelpsomt; enten fordi de selv sammen med foreldrene 

hadde fått barnevernet til å tro at situasjonen hjemme var bedre enn den i realiteten var, eller 

fordi barnevernet anså den faktiske situasjonen som holdbar nok til ikke å iverksette tiltak. 

Heidi (33) var inne til samtaler hos barnevernet, men opplevde det ikke som hjelpsomt: 

 

Rett før hun var inne til behandling da. Så det var når jeg var, jeg tipper jeg var 

fjorten. Femten. Kanskje. Ehm. Da tok en pappa kontakt med barnevernet. Eh og så 

var jeg der til et par samtaler som jeg ikke ville. Eh og som jeg ikke fikk … noe ut av. 

Jeg kan bare huske at jeg var der til en samtaler og det … men jeg vet at det var flere, 

fordi, ja. Men jeg … det var ingen hjelp i det, for å si det sånn. Det, nei. Det var det 

ikke. Og ellers så har jeg ikke vært inne til noe før jeg kom hit. 

 

 Tommy (19) har lite tillit til psykologer og helsevesenet i Norge, og bakgrunnen for 

dette er blant annet at han hadde dårlige erfaringer med andre behandlingstilbud som han har 

benyttet i forkant av Kompasset. Han er også, som den eneste av informantene, til en viss 

grad ambivalent til psykologene på Kompasset. Han mener de er flinke, og har en bedre 

tilnærming enn de psykologene han har vært i kontakt med tidligere, men uttrykker at han tror 

de ikke kan hjelpe ham så mye som han skulle ønske. Han deler erfaringer med barnevernet: 

 

Uansett så har barnevernet fått meg til å- eller liksom jaget meg fra dør til dør da. De 

var ikke særlig støttende den første gangen liksom, det er det … og sånn, folk sier at 

jeg ikke sier så mye ting, det er bare det, kanskje jeg er nervøs, kanskje- jeg vet ikke 

jeg. Men eh … hvert fall så var det sånn at de, de støttet ikke den siden som skulle blitt 

støttet da, og derfor jeg har liksom et … veldig sånn dårlig forhold til psykologer, for 

det var psykologer som jobbet med dette her, og de gjorde ingenting. 

 

 Ylva (34) hadde opplevd variert problematikk i hjemmet. Hun ønsket ikke å dele om 

hva som forekom i familien utover alkoholproblemene. Det hadde vært flere 

bekymringsvarsler hos barnevernet rundt hennes hjemmesituasjon, men hun ønsket å beskytte 

moren og å unngå å bli tatt ut av hjemmet. Hun forteller at selv om det var problemer 

hjemme, opplevdes det tryggere for henne å bo hjemme enn å gå til noe ukjent. Derfor dekket 

hun over problemene:  
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Moren min sa at hvis barnevernsvakta kom, så kom de til å ta meg bort, fra henne da. 

Og jeg hadde ikke lyst til det. Man er veldig lojal som barn, mot foreldrene sine. Og 

man frykter jo alltid det ukjente. Sånn at eh selv om det var vondt å vokse opp sånn, så 

var det- var det en trygghet fordi det var sånn ting var da. Og det var det eneste jeg 

visste om. 

 

 Ninas (28) begge foreldre hadde alkoholproblemer, og hun gikk på ungdomsskolen da 

dette ble avdekket. Da barnevernet kom inn i bildet var hun myndig, og det var på vegne av 

broren at hun var i kontakt med dem. Hun ønsket å få frem hvordan situasjonen hjemme var, 

og ville derfor snakke med barnevernet personlig, fordi hun visste at foreldrene ville dekke 

over problemene. Hun opplevde at hun ikke ble hørt i sin sak, og de gikk videre uten tiltak: 

 

Jeg fikk overbevist dem om at de måtte snakke med meg først, før de gikk til mamma 

og pappa. Men enden på visa var jo at de … ja, moren og faren min … dilla og dulla, i 

anførselstegn, med broren min og fikk han til å … alt var fint og flott, så jeg- jeg 

hadde jo ikke noe jeg skulle si. Selv om jeg var en del av familien. Så … så de- de har 

vært innom. Men de … de gjorde ingenting. 

 

 Hun opplevde mangel på kommunikasjon fra barnevernets side. Familien fikk beskjed 

om at de skulle til samtale, men det tok minst en måned før foreldrene ble kalt inn. Etter noen 

uker fikk de et brev om at barnevernet anså ikke situasjonen som alvorlig nok til å iverksette 

tiltak. 

Å bli hørt og sett. Fem informanter vektla betydningen av at COA som gruppe og 

som individer blir sett og hørt når det gjelder sin situasjon og behov for hjelp. Noen forteller 

også at de føler de blir sett og ivaretatt på Kompasset, noe de i svært liten grad hadde opplevd 

før de kom dit. Dette var en opplevelse de hadde veldig tidlig, mange allerede etter første 

samtale med sin psykolog. Emma (27) forteller: 

Jeg vet ikke om jeg husker nøyaktig første gangen, men jeg husker at jeg … eh hun jeg 

møtte var veldig varm og … og hyggelig da. Og veldig opptatt av at timene, at jeg 

skulle få noe ut av timene. At eh … hvis det var noe jeg liksom. Ja. Hvis det var noe 
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jeg følte … og det var helt greit å si at timen var midt på treet eller eh sånne ting. Så 

jeg følte veldig at de … eh var … opptatt av at jeg skulle bli sett og ivaretatt da. 

 

Ylva (34) snakker om kontrastene mellom hvordan det føles å snakke med sin 

psykolog ved Kompasset, og å snakke med annet helsepersonell, hvor hun opplevde å ikke bli 

hørt eller trodd: 

 

Jeg kan det uten å tenke at hun tenker noe forferdelig om meg eller ikke tåler å høre 

det eller … ja blir overraska eller ikke tror meg eller … ja, alle de tankene man 

kanskje gjør seg da. Spesielt det å bli trodd på, blant annet. Fordi- jeg husker jeg- når 

jeg var liten så var jeg veldig redd for å ikke bli trodd. Av helsepersonell og sånn 

barnevernsvakt og sånne ting, så jeg sa ikke så mye, men her … her er det andre som 

har kanskje opplevd mye av det samme som kan bekrefte at sånne ting skjer da. 

 

 To informanter snakker om at de ikke følte seg sett da de var yngre, til tross for hvor 

belastende situasjonen deres var og hvor mye den påvirket dem. De understreker behovet for 

at det finnes hjelpetiltak finnes for COA som kan plukke opp de som har en vanskelig 

hjemmesituasjon: 

 

Nina (28): Jeg har tenkt noen ganger, og jeg skjønner ikke hvorfor ikke det har skjedd 

noe på skolen eller … da mamma ble innlagt på psykisk sykehus da jeg gikk på 

barneskolen, hvorfor var det ingen som spurte hvordan det gikk eller … men jeg kan 

ikke- men jeg er ikke ute etter å gi skyld, jeg vil ikke gi skyld på noen på en måte. For 

det- det hjelper hvert fall ikke. 

 

Heidi (33): Hvorfor er det ingen som har … sett det. Eh. Og gjort noe med det før. Det 

… det synes jeg er synd. Eh. Og derfor så tenker jeg at det burde vært mye mer eh … 

mye mer hjelpeapparat. For unger i den situasjonen. For det … det ødelegger mer enn 

man kanskje tror. 

 

 De vektlegger også at det ikke alltid er så lett å se hvem som sliter, og at de som det 

tilsynelatende går bra med kan bære på ting de ikke viser, noe som gjør at det blir vanskelig å 

plukke dem opp. 
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Foreldrenes alkoholproblemer 

Alle informantene snakker om foreldrenes alkoholproblemer med variert grad av 

åpenhet. De snakker om at de følte et ansvar for å hjelpe foreldrene med å bli friske, eller å 

ikke bli «oppdaget». Noen har hatt skyldfølelse, for at foreldrene hadde alkoholproblemer, at 

de ikke ble bedre, eller at de snakket om dem i terapien; de følte at de «utleverte» dem. 

Alkoholproblemer er tabubelagt og forbundet med skam, og derfor opprettholdes en fasade 

for omverdenen, og man snakker ikke om det innenfor familien heller. Informantene forteller 

om sine relasjoner til foreldrene med alkoholproblemer, som fem av dem opplever som 

belastet. 

Ansvarsfølelse. Informantene beskriver en ansvarsfølelse som i stor grad dreier seg 

om at de ønsket å hjelpe foreldrene og opplevde dette som et ansvar de hadde. Dette var svært 

belastende, ettersom det var lite de faktisk kunne gjøre. Emma (27) forteller om at hun måtte 

lære seg å sette grenser for sin involvering i foreldrenes problemer: 

I begynnelsen så var det jo det med å jobbe med å sette grenser da. For eh … det med 

å dra hjem og hva var det som var min liksom- hva var det- ansvar. Og det er vel 

egentlig det som har gått veldig igjen hos meg da. At jeg har tatt på meg ansvaret for 

de veldig mye. Eller jeg har følt at jeg … skal hjelp- at jeg burde hjelpe de på en eller 

annen måte. Og det har vært veldig tungt da, for det er et ansvar som egentlig ikke er 

mitt å ha da. 

 

Å skaffe hjelp til foreldrene var grunnlaget for at hun oppsøkte Kompasset: 

 

Jeg eh … eh hadde hatt en jul, som var ganske slitsom hjemme. Og så skjønte jeg at 

okei, det her eh, jeg var så frustrert da. Så jeg måtte snakke med noen. Eh og som 

sikkert mange andre så var jeg veldig opptatt av å skaffe de hjelp. Det var egentlig det 

som var liksom … misjonen min med det hele. Å finne ut hvordan jeg kunne hjelpe de. 

Og så skjønte jeg at jeg også trengte jo noen å snakke med. 

 

 Ylva (34) opplevde at hun var ansvarlig for familien, for å passe på foreldrene og for å 

holde problemene skjult: 
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Men samtidig så er- har jeg vært veldig sånn- perioder hvor jeg har vært veldig flink 

pike og skal gjøre alt bra, fordi nå … det s- når jeg var liten så var det jeg som måtte 

ta ansvar hjemme, og det var jeg som var den fornuftige, inntil jeg også begynte å 

gjøre opprør da. Men før det så var det liksom- det står i alle barnevernspapirer at – 

ja, at jeg sa at ja, noen må jo være den fornuftige i familien og … dette kommer til å 

ordne seg, de skal bare gå og legge seg og … jeg var veldig sånn … ja. Oppegående 

barn egentlig. Hvert fall ifølge papirene, og det jeg husker selv. 

Skyld. Informantene forteller om skyldfølelse knyttet til foreldrenes alkoholproblemer 

og til egne vanskeligheter som følge av dem. Det gjelder for eksempel «utlevering» av 

foreldrene i terapien, og andre relasjoner som påvirkes av deres vanskeligheter. Noen 

opplever skyld for situasjonen, eller for at foreldrene ikke ble friske, knyttet til ansvaret 

beskrevet over. Tommy (19) opplever at hans situasjon og vanskeligheter er hans egen skyld, 

og det påvirker hans selvfølelse: 

Jeg har nesten fått en sånn der, hva heter det da. Sånn. Det er (utydelig ord) sånn … 

eller et eller annet begrep om at jeg har et sånn slags syndrom. Om at jeg alltid 

skylder på meg selv eller alltid tror at det er min skyld. Eller de rundt meg sier det òg. 

For jeg tror alltid at det er min skyld. Jeg- de sier også at jeg har en ganske stor 

selvforakt, for meg selv. 

 

 Sara (26) vokste opp med mor som har hatt alkoholproblemer, men som i dag har vært 

avholds i to år. Sara fant det ut da hun var rundt femten år, men tror det begynte tidligere. 

Moren hadde korte perioder med alkoholmisbruk og lengre oppholdsperioder, hvor 

oppholdsperiodene var preget av angst og bekymring. Sara forteller at hun følte på 

skyldfølelse fordi hun hadde hatt nyresvikt og lurte på om dette gjorde at moren ikke klarte å 

bli frisk: 

 

Jeg leste en artikkel om forskjellige typer alkoholikere. Liksom den som går på gaten, 

og … den som bare drikker sprit og sånn der, og så var det en som var sånn … høyt eh 

… høy stilling, sånn kvinne, eh … femti, høy stilling, høy lønn, eh … flink mor, 

omsorgsfull – alt dette her. Og det var bare- beskrev- beskrev jo mor i liksom detalj. 

Og så stod det òg et punkt, så stod det liksom kronisk s- ofte har denne … eh personen 

kronisk sykt barn. Og da hang jeg meg sånn oppe i det at … liksom det var min … jeg 
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er kronisk syk, jeg er en grunn for at dette er et problem. Eh … så … selv om jeg 

skiller de to, så var det en del bekymringer i forhold til … at jeg tenkte at … jeg s- 

altså med at jeg er syk, så gir jeg henne enda mer … grunn til å drikke da. 

 

 Heidi (33) beskriver skyldfølelse for at vanskelighetene påvirket relasjonen til barna: 

 

Og så … fungerte jeg dårlig hjemme, i forhold til ungene mine. Fordi at jeg hadde lite 

energi og var sliten og hadde i- mye dårlig samvittighet overfor dem, fordi jeg … ikke 

strakk til da, ikke mestra den morsrollen slik som jeg ville. 

Tabu, skam og fasade. Informantene forbinder alkoholproblemer med skam, og det 

gjelder også å ha foreldre med alkoholproblemer. Alle informantene forteller om tabu og 

skam i en form, og hvordan foreldrene og/eller de selv har prøvd å skjule situasjonen. Flere 

snakker om en fasade som familien må opprettholde. Fåtallet uttrykker at det var åpenhet om 

saken innen nærfamilien, og ikke alle av dem følte det kunne prates om. Noen opplevde at 

foreldrene som hadde alkoholproblemer løy om sine problemer, også til dem. 

Emma (27): Og mamma lyver, fordi hun … alltid har gjort det. Prøver å opprettholde 

fasaden sin. Like mye for seg selv tror jeg egentlig, har jeg skjønt i det siste. Eh som 

for eh … for utsiden. Så hun eh rett og slett var så redd for at pappa skulle miste 

lappen og sånn. Så hun ville ikke si hvor mye de egentlig drakk. Så sa jeg sånn. Mister 

litt av poenget, mamma, hvis du lyver i terapi, da er det liksom ikke- jeg vet ikke 

hvorfor du skal gå da. (Ler.) Så hvert fall, men de gikk dit da og så, men det falt 

sammen. 

 

Sara (26): Men jeg husker jeg var- liksom gjemte det unna, jeg husker det var litt sånn 

… fortsatt var forbundet med veldig mye skam. 

 

 Heidi (33) forteller at etter moren hadde blitt frisk fra alkoholproblemene, opplevde 

hun at det var mindre tabu og lettere å være åpen om det: 

 

Jeg har det etter at- etter at hu mamma var i behandling, selv om- på en måte- for da 

blir det jo mye mindre når- når hun selv har gått ut med at dette er et problem. Eh så 

er det mye greiere. Og da var det liksom litt … ufarliggjort da, på en måte, nå er det jo 
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bra. Så da kunne jeg jo slenge på det, at mamma har drukket, men nå gjør hun det ikke 

lenger. Eh så da har jeg pratet med folk om det ja. Og da har jeg pratet med en- altså 

det er sånn … allmennkjent. På en måte. Det er ikke noen hemmelighet. 

Relasjon til foreldre. Fire informanter beskriver en svekket relasjon til foreldrene, og 

en ytterligere informant beskriver relasjonen som «svingende» og definitivt påvirket av 

alkoholproblemene. De uttrykker både sinne, tristhet og frustrasjon. Tommy (19) uttrykker 

særlig sinne: 

Til moren min så har jeg et ganske sånn – der har jeg et ganske sånn distansert 

forhold. Eh. Og et voldsomt eh, jeg har et voldsomt hat òg. En aggresjon. Som ikke er 

veldig bra, det er jeg fullt klar over. Men … men … det er enkelte ting som jeg ikke 

kan til- tilgi. 

 

 I behandlingen har flere jobbet med å sette grenser for hvor mye kontakt de skal ha 

med foreldrene, da de har opplevd det som belastende å være mye sammen med dem, på 

grunn av alkoholproblemene og påfølgende faktorer som opprettholdelse av fasade og lyving, 

uenigheter og emosjonelle belastninger. Emma (27) forteller: 

 

Det går litt opp og ned hvor mye kontakt jeg har med de … eller det vil si, mamma 

snakker jeg med egentlig litt ofte, men pappa er liksom, det er vanskelig å ha kontakt 

med ham, for han er ikke noe flink til å ses. Og han tar nesten aldri telefonen, og … 

det er liksom … vanskelig hvor mye det er- var å få ut av SMS av ham. Det kan variere 

veldig, litt avhengig av promille og … (Ler.) og og sånn. 

 

 Nina (28) beskriver relasjonen til foreldrene som at hun har «deltidsforeldre», og 

forteller at hun føler seg alene. 

 

 Selv om jeg har gode venner så er jo … de er ikke fam- selv om de er på en måte- jeg 

anser de som familien min. På en måte venner er den familien du velger selv. Men når 

det gjelder voksenpersoner så har jeg ingen. Jeg har ikke noe familie. … Fam- og så 

det er liksom sånn … og det … er veldig vondt, å kjenne på. 

 

 To informanter opplever imidlertid relasjonen til sine mødre (som har hatt 
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alkoholproblemer tidligere) som god, som Heidi (33) forteller: 

 

Den er veldig bra til mamma. Eh. Og så er- ja, den er bra, den er god. Til begge to 

egentlig. Men det er nok mamma som på en måte står meg nærmest. 

 

 Sara (26) har et spesielt nært forhold til moren på grunn av tidligere sykdom, da moren 

donerte en nyre til henne. Relasjonen var imidlertid ikke upåvirket av morens 

alkoholproblemer: 

 

Jeg fikk nyresvikt. Eh og da … det er en sånn kronisk sykdom, så jeg ble veldig syk, og 

så jeg trengte en ny nyre. Og den fikk jeg fra mor. Eh så det er jo og litt- det er litt 

sånn- veldig spesielt liksom. Fordi jeg og mor har hatt et enormt tett forhold. Men så 

er det dette, som … legger et lite sånn … lokk, på en måte. 

Vanskeligheter 

Informantene har varierende erfaringer med foreldrenes alkoholproblemer, og også 

varierende problematikk de trenger hjelp til. En informant snakker om spiseproblematikk, 

som hun mener kommer av bakgrunnen med en forelders alkoholproblemer. Noen av 

problemene har alle eller nesten alle i ulik grad. En av disse er emosjonelle vanskeligheter. 

Flere hadde angstpregede symptomer, særlig i forbindelse med å være påpasselig rundt 

foreldrene som hadde alkoholproblemer, med tanke på å være forberedt på perioder med tungt 

alkoholinntak, eller å sørge for at foreldrene ikke blir sinte. Noen har hatt depressive 

symptomer, og en informant har hatt suicidale tanker. En annen informant har PTSD, men det 

kom frem at dette var grunnet andre opplevelser i barndommen som vedkommende ikke 

ønsket å snakke om. En annen problematikk som går igjen er relasjonelle problemer av ulik 

art. De fleste har også opplevd vanskeligheter med å gjennomføre skole eller arbeid. Dette tar 

ulik form, men nesten alle har opplevd at dette har vært eller fortsatt er problematisk. Alle 

informantene forteller at selvfølelsen deres har blitt svekket på grunn av deres erfaringer. 

Noen uttrykker også en opplevelse av å ha vært tappet for energi, både på grunn av at mye 

energi har blitt brukt til å være på vakt for endringer hos foreldrene og bekymre seg for dem, 

og på grunn av andre vanskeligheter. 

Emosjonelle vanskeligheter. Alle informantene snakker om emosjonelle 

vanskeligheter, i form av depresjon og/eller angstpregede symptomer. Tre forteller at de har 
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vært deprimerte, og en ytterligere at hun har hatt «noen av de tendensene». Ida (30) uttrykker 

en passivitet i livet i før hun begynte hos Kompasset; «Jeg føler at jeg kan styre livet mitt. 

Mens før så følte jeg at … livet bare skjedde.» 

 

 Tommy (19) har vært deprimert og hatt suicidale tanker. Han uttrykker liten tro på at 

han vil bli frisk fra depresjonssymptomene: 

 

Det er jo sånn- depresjon kommer og går, så det er litt sånn. Det er tendenser hele 

tida. Men … jeg tror at det skjer kanskje mindre på grunn av at jeg har vært her og 

fordi depresjon er egentlig fol- det er det alle har. Så depresjonen har blitt forminsket 

og ikke blitt mer enn det an-det alle andre har da. Så jeg tror det har blitt- jeg har falt 

litt mer på det … det samme med søsteren min eller alle andre som har … som 

opplever det da. På grunn av et eller annet som har skjedd. Så det tror jeg. Men … 

selvfølgelig er det ikke noen … de vil alltid være der uansett. 

 

 Ikke alle var bevisst symptomene før de kom til behandling. Ida (30) beskriver det 

som at hun var sliten og hadde det vondt, men blokkerte de triste følelsene frem til hun 

begynte i terapi: 

 

Jeg har vært … vært veldig veldig langt nede, og hatt det veldig tøft, og hatt det veldig 

vondt. Ehm … og det har jeg kanskje hatt- det har jeg- hatt i veldig mange år. Men 

innså det ikke før jeg kom hit da. Mm. Så- så det var det som var det tøffe. Det å innse 

hvor langt nede jeg var da. Og kjenne på det, og føle på det. Eh fordi jeg hadde- jeg 

hadde skrudd av ganske mange følelser. 

 

 Heidi (33) opplevde lignende tendenser, og trodde bare hun var sliten av jobben, før 

hun begynte å granske følelsene i terapien: 

 

Jeg var både deprimert egentlig … jeg hadde jobbet mye, så jeg var veldig sliten. Jeg 

var fryktelig sliten, og … nedfor. Ehm. … Og så hadde det vel egentlig ikke noe med 

jobben å gjøre. Men det var det jeg tenkte da. 

 

 Fem informanter beskriver problemer med angst. Dette er særlig relatert til bekymring 
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om foreldrene, og det noen beskriver som ettervirkninger av at de måtte være på vakt for 

endringer i humør eller begynnende alkoholinntak hos foreldrene mens de bodde hjemme. 

Sara (26) beskriver mellomperiodene (uten alkohol) som mest preget av bekymringer for den 

kommende vanskelige perioden (med alkohol). Hun beskriver også fortsatte bekymringer: 

 

Sånne dumme bekymringer som liksom … åh i kveld skal mor være alene hjemme. For 

mor og far er jo sammen altså. Men eh … eller … eh altså … ringe og … hele veien 

lure på … høre på stemmen. Høre etter … mange ganger når jeg ringte til broren min 

og … kan ikke du ringe til mor, for nå snakket jeg med henne, og jeg klarte ikke å høre 

om hun var trøtt eller full eller. […] Det har blitt … på autopilot liksom. At når jeg ser 

mor ringe så … så går antennene på. Eller bare når jeg er hjemme i (hjemby), så, selv 

om jeg stoler på henne nå, og … jeg tror ikke hun kommer til å gå opp og ta seg en øl. 

Eh i skjul. Men jeg- antennene er liksom så enormt … ute. Og jeg er sikker på jeg 

kunne hørt liksom … en øl bli åpnet … fire hus nede i gaten. 

 

 Heidi (33) beskriver angst som gikk utover det sosiale og daglige gjøremål, og som 

gjorde det vanskelig for henne å fungere i hverdagen: 

 

En viss grad av sosial angst, det har jeg nok hatt. For det å gå på butikken, så tenker 

jeg at alle ser hva jeg handler. At alle tenker noe om hva jeg handler. Det var jeg 

veldig ram til. Og det- det gjorde at det på en måte- jeg syns det var ubehagelig. Jeg 

lot det helst være. Det er litt sånn at eh ja, at jeg føler at jeg synes da, bedre enn alle 

andre. 

 

 Tommy (19) har hatt problemer med aggresjon, som en reaksjon på morens 

alkoholproblemer og fasade for å dekke over dem: 

 

Før jeg kom hit så var jeg sånn som tror at gutter ikke bør kje- dele følelser. Eh. Jeg 

delte jo følelser ut- og sånne ting òg. Men det var mer aggresjon og sånne ting. Så jeg 

har alltid vært av en sånn oppfatning av at da må jeg være tøff og da må jeg liksom 

bare holde kjeft. […] Det er ting jeg burde øve meg på å takle. Så er det andre ting 

som eh ja altså ytre faktorer da, som jeg mener jeg ikke klarer å takle. 
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Relasjonelle problemer. Seks av de syv informantene forteller at de har en form for 

relasjonelle problemer. Disse utarter seg på ulike måter. Noen har et godt og støttende sosialt 

nettverk, men opplever at tendenser som stammer fra «å være på alerten», og et behov for å ha 

kontroll på omgivelsene, kan flyte over i relasjonene og påvirke dem negativt. Andre har 

sosiale vanskeligheter og/eller er isolerte og ensomme. Tommy (19) beskriver ensomhet på 

skolen: 

Jeg føler liksom at jeg sitter i klasserommet og … alle andre snakker, og man skal jo 

ikke snakke i klasserommet, det er ikke det, det er bare det at … problemet mitt er at 

ting- for dem så går det- går det bra, det går … altså, for dem så går livet som det går, 

mens for meg så går liksom livet stille og det virker litt meningsløst å sitte der og 

jobbe alene. 

 

Ida (30) har tillitsproblemer som følge av farens alkoholproblemer: 

 

Både jeg og søsteren min har … problemer med å sto- stole på mennesker. Særlig på 

menn … Ehm … Vi er ganske inneslutta. […] Og særlig det her med … 

relasjonsproblemer. 

 

 Ylva (34) forteller om tillitsproblemer og sin følsomhet for andres humør, som bunner 

i at hun måtte være på vakt for endringer i foreldrenes humør hjemme: 

 

Veldig var overfor andres stemninger. Og humør. At jeg er veldig oppmerksom på om 

folk er sinte eller sure eller lei seg eller trist eller … ja. At jeg merker det ganske fort 

da. Det har sikkert sammenheng med at eh … jeg hele tida var på vakt for å skjønne 

om moren min hadde drukket eller ikke da. Og da måtte jeg liksom ha alle 

følelsessensorene ute. Alle antennene fremme. […] Og så det med å stole på folk da. 

Som jeg tror er ganske vanlig for mange som har vokst opp sånn. Det er vanskelig å 

stole på folk som er i rus liksom. Og det er- når det er omsorgspersonene dine da, så 

generaliserer man jo ofte det ut på andre. 

 

 Nina (28) forteller om en utrygghet i relasjoner, og en redsel for å miste relasjoner på 

grunn av foreldrenes alkoholproblemer: 
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Jeg er jo livredd for at andre skal vite om … ryggsekken min. For eksempel mine to 

fettere som jeg har fått veldig god kontakt med de senere årene for eksempel. Altså 

selv om de er sånn … som jeg stoler på og er glad i og som jeg tror faktisk kunne tålt å 

hørt det. Altså de hadde sikkert fått et kjempesjokk, naturlig nok, hvem hadde ikke det. 

Men … jeg er så redd for å miste de. 

 

 Heidi (33) forteller om lav selvfølelse og sosial angst som har ført til at hun er sosialt 

isolert: 

 

Jeg ser jo det nå, at jeg har veldig liten … eh vennekrets. Eller veldig liten 

omgangskrets. Eh fordi at jeg har ikke sluppet så veldig mange innpå meg. […] Og det 

henger jo sammen med at jeg tenkte at ingen egentlig hadde lyst til å være sammen 

med meg. […] Derfor så har det jo gått utover … utover relasjoner ja. 

Gjennomføring av skole/arbeid. Fire informanter har opplevd vanskeligheter i 

forbindelse med skole eller jobb. Tre informanter har vært delvis eller 100 % sykemeldte over 

lengre tid, og to av informantene forteller om vanskeligheter med å fokusere på skolearbeid på 

grunn av problemene i familien. Tommy (19) mener at hans problemer i skolesammenheng 

bunnet i sosiale problemer i klassemiljøet. Ylva (34) hadde problemer i skolen og hadde i 

forbindelse med det fått diagnosen ADD: 

Jeg har fått diagnosen ADD da, men jeg tror at det bare handler om oppvekst da. Jeg 

tror ikke jeg hadde fått den ADD-diagnosen hvis jeg ikke hadde vokst opp sånn som 

jeg hadde gjort- ikke for å legge skylden på foreldrene mine, men … situasjonen da … 

Men samtidig så er- har jeg vært veldig sånn- perioder hvor jeg har vært veldig flink 

pike og skal gjøre alt bra. 

 

 Ida (30) fullførte ikke studiene hun startet med, og har vært sykemeldt fra jobben sin 

etter råd fra terapeuten ved Kompasset: 

 

Jeg har ikke fullført universitetet, som jeg begynte på.  Ehm. Og hm … nå har jeg vært 

sykemeldt et år. Skal tilbake i hundre prosent jobb neste uke, faktisk. Ja … så … jeg 

var eh … langt, langt nede når jeg s- når jeg starta her. […] Og det har vært tungt på 
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veien, og hver gang jeg har, hver gang jeg har trappa opp … jobbprosenten min, så 

har jeg … hatt tilbakefall og det har vært tungt og vondt. 

 

 Heidi (33) har også vært sykemeldt, og forteller at hennes lave selvfølelse er 

bakgrunnen for at hun har valgt en jobb hun ikke trives i og derfor er blitt utslitt av: 

 

Ja nå er jeg fortsatt sykemeldt. Ehm. Fordi at eh … nå har vi vel nøstet opp i at den 

jobben jeg har nå, den har jeg kanskje litt fordi at det blir ikke stilt så mye krav. Altså 

jeg kan eh jeg kan gjøre jobben min, uten at noen stiller krav til meg, på en måte. Og 

så har jeg lært at det er lettvint, fordi når du har dårlig selvtillit, så tror du ikke at du 

kan noe, og da … eh da er det best om ingen stiller noen spørsmålstegn heller. Eh så 

jeg er fortsatt sykemeldt, for … jeg har tenkt å bytte jobb. 

Lav selvfølelse. Fem informanter snakker om at de har hatt lav selvfølelse, noe de har 

jobbet med på Kompasset. Tommy (19) forteller at han anser sin selvforakt som en 

selvinnsikt, og at han fortjener å ha det sånn. Det tyder imidlertid på at han har en lav 

selvfølelse: 

 

Selvforakt kommer egentlig av mye annet, egentlig da. Noen ganger kan det være en 

veldig høy selvinnsikt òg. Eh fordi hvis man har forvridd personlighet og innser det. 

Jeg også har en ganske … kan man vel egentlig kalle seg selv innsiktsfull. Men det er 

egentlig det jeg prøver på da, når jeg sier at jeg … at jeg har gjort mye rart, og derfor 

så fortjener jeg å ha det sånn. 

 

 Sara (26) forteller at hun ikke hadde innsett at hun hadde lav selvfølelse tidligere: 

 

Mye går på selvtillit, jobbe med selvtillit, jobbe med kontroll. Ehm selvfølelse, alle de 

tingene der, som … som jeg ikke- igjen, som jeg ikke har vært klar over at har vært 

lav. Fordi … alle har sagt til meg at den er så høy. For jeg virker sikkert sånn. 

 

 Heidi (33) forteller om en lav selvfølelse som hun fortsatt sliter med: 

 

Og så … har jeg dårlig selvtillit. Det har jeg hatt hele tida. […] Og så har jeg følt 

lenge at jeg fikset dårlig sosiale situasjoner. Ja. Sånn usikker og … ja. Det henger jo 
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litt sammen med det dårlige selvbildet … på en måte, at jeg ikke … ja. Sitt- jeg kan 

tenke lenge på, hvis jeg har hatt eh ei … ja, pratet med noen, så kan jeg tenke lenge 

etterpå, hva jeg sa og om det var dumt å si og ja, sånne- plage meg selv med sånne 

ting som andre sikkert ikke tenker over. 

Tappet for energi. Fire informanter beskriver å være tappet for energi på grunn av 

sine opplevelser og bekymringer rundt foreldrenes alkoholmisbruk. Det er hovedsakelig 

grunnet mye bekymring og å være på vakt for foreldres humørendringer eller tegn på 

begynnende alkoholproblemer. Sara (26) forteller at hun ikke innså hvor mye energi hun 

hadde brukt på å bekymre seg: 

Det tappa meg nok veldig mye for energi. Uten at jeg visste det. Altså uten at jeg visste 

at det var det. Ehm. Den der konstante liksom … bekymringen. Eh … Så det … Ehm 

ja. Det forstod jeg … når … jeg fikk på en måte tankene litt mer på rett spor, at … eh 

det har nok tappa meg for mye mer energi enn jeg trodde. 

 

 Emma (27) forteller at hun har brukt mye energi på å bekymre seg for foreldrene, og at 

det har gått utover flere aspekter av livet; familie, arbeid og sosialt: 

 

Og så var jeg veldig bekymret for de da. Foreldrene mine. Så … og det har jo tatt mye 

energi, så sånn sett så har det sikkert gått utover for så vidt både studier og sosialt og 

sånn også da. Men litt mer sånn gen- eh liksom energien min i hverdagen da. Kanskje 

har lidd mer av det, selv om jeg har klart å både studere og jobbe og være sosial.  

Kompassets behandling 

Informantene forteller stort sett om positive erfaringer med behandlingen ved 

Kompasset. De opplever lokalet som varmt og psykologene som imøtekommende og 

ivaretagende. De opplever at det er de som styrer fokuset og at de kan snakke om hva de vil i 

terapitimene. De uttrykker at Kompasset skiller seg fra andre behandlingstilbud på flere 

måter, blant annet med et avgrenset fokus. Alle brukerne har samme problematikk, og dette 

gjør det lettere å åpne seg i terapien. 

Møtet med Kompasset. Alle informantene forteller at de hadde lave forventninger til 

Kompasset, på bakgrunn av erfaring med andre hjelpetilbud eller mangel på tidligere 

behandling. Alle fortalte at terapien ved Kompasset fungerer bedre enn de forventet, og at de 
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er blitt møtt på en god måte. Heidi (33) hadde sett for seg en gransking av barndommen hun 

ikke visste om hun kom til å takle, men erfarte i stedet et fokus på her og nå og på seg selv, 

som hun opplever som hjelpsomt: 

Jeg hadde vel på en måte tenkt at nå … eh nå skal jeg grave, da. I barndommen min, 

og ut med alt som var vondt og … alle sånne vonde minner. Eh men det s- det ble- det 

ble ikke sånn på en måte. Det ble mer eh for det sa (Psykologens navn) ganske fort at 

det- det er jo ikke det som har skjedd … vi kan prate om det du vil av det som har 

skjedd, men det er jo herfra og ut … eh framover. Og det har det på en måte vært. Og 

så har jeg fått en del tillit til henne. 

 

Sara (26) forteller at hun hadde sett for seg hovedfokus på morens alkoholproblemer 

og «fasitsvar» på hva hun måtte gjøre, men fikk en god opplevelse av at det var hun og 

hennes ønsker som var i fokus: 

 

Ja, det- eh jeg skjønte jo fort at her er det jo jeg som står i sentrum. Eh. Så de er ikke 

liksom … på- altså dette mener jeg på beste måten, de er jo ikke interessert i mor på 

en måte. Eh de … kjenner jo ikke henne, og de skal ikke fortelle meg om hun […] 

trenger innleggelse eller, eh om jeg burde ringe henne en gang om dagen eller en 

gang i uka eller … men det er sånne ting som vi på en måte finner ut sammen. De er 

opptatt av å beskytte meg. 

 

Emma (27) forteller at hun i starten ble tatt godt imot og at hennes behov blir 

prioritert: 

 

Hun jeg møtte var veldig varm og … og hyggelig da. Og veldig opptatt av at timene, at 

jeg skulle få noe ut av timene. […] Så jeg følte veldig at de … eh var … opptatt av at 

jeg skulle bli sett og ivaretatt da. 

 

 Ida (30) forteller at hun var skeptisk og hadde ingen forventninger til Kompasset. Hun 

beskriver sine tidlige opplevelser som verre enn hun forventet, og det har vært utfordrende for 

henne å jobbe med vanskelighetene sine: 
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Det har vært … tøft og hardt. Og … (Psykologens navn) har gått veldig mye dypere 

enn det jeg tenkte at hun sk- kom til å gjøre da. Mm. Og eh utfordra meg mye mer enn 

det jeg kanskje i utgangspunktet trodde. […] Men hun har fått meg til å jobbe veldig 

veldig hardt med meg selv. 

 

 Hun beskriver imidlertid en positiv utvikling i sin prosess, og at hun er blitt ivaretatt. 

Nina (28) sammenligner Kompasset med et hjem: 

 

Det som har slått meg hver gang, når jeg kommer hit, det er akkurat som å komme 

hjem til noen. På en veldig hyggelig måte. Fordi det er godt og lunt her, det er- du får 

en kopp te eller kaffe, du føler deg ivaretatt og det er liksom et … trygt sted da. Det er 

nesten sånn … det er ikke et hjem, men det er liksom- jeg tenker noen ganger at det er 

kanskje sånn et hjem jeg har ønsket meg men aldri har hatt. Og det er litt sært fordi … 

det er psykologer som jobber her liksom. 

Åpenhet. Alle informantene forteller at de har snakket om ting med psykologen ved 

Kompasset som de ikke har snakket med noen om før. Noen uttrykker at dette kommer av at 

de selv var i sentrum, og at de kom til et sted hvor deres problematikk var velkjent for 

terapeutene. Noen uttrykker også at det har blitt lettere for dem å være åpne overfor 

eksempelvis venner etter å ha vært på Kompasset, blant annet på grunn av at deres situasjon 

ikke lenger oppleves like tabubelagt lenger. To informanter uttrykker at bare det å komme til 

Kompasset, og åpne seg og snakke om sine erfaringer, hjalp dem mye. Tommy (19) var ikke 

vant til å åpne seg for andre, men klarer å åpne seg for psykologen sin ved Kompasset: 

Jeg har alltid vært av en sånn oppfatning av at da må jeg være tøff og da må jeg 

liksom bare holde kjeft. […] Det er mye … mye her som jeg har snakket med 

psykologen min her, så … er det blant annet barndommen og sånne ting. Det er sånne 

ting jeg ikke snakker veldig mye om. 

 

 Sara (26) hadde prøvd å beskytte moren mot at alkoholproblemene skulle bli kjent, og 

hadde dekt over, og åpnet seg i svært liten grad til noen før hun begynte i terapi på 

Kompasset: 
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Jeg husker at det tok litt tid for meg å … eh … være helt åpen. […] Jeg var så flau, at 

jeg ville ikke si at … selvfølgelig har hun et problem. Ehm. Så det tok litt tid før det 

gikk an- eller før jeg klarte å … å være åpen og si … dette er kjempevondt for meg. 

Men jeg opplevde det som veldig positivt, og syns det var … en så positiv overraskelse 

det med at jeg stod i sentrum. 

 

Ylva (34) forteller også at hun i liten grad har åpnet seg for noen tidligere, men at dette 

oppleves som relativt uproblematisk på Kompasset. Fordi alle har den samme 

problematikken, har hun ikke måttet «avsløre» hva hun har opplevd; «Man trenger ikke å 

slippe ut den store elefanten i rommet, fordi den elefanten er- vet alle om u- fra før av.» 

Styring og fokus. Informantene har hele tiden opplevd at de selv er i sentrum, fremfor 

foreldrenes problemer; det er deres opplevelser og følelser som er fokus for terapitimene. 

Dette er en positiv opplevelse for dem, som tidligere har erfart at foreldrenes 

alkoholproblemer stod i sentrum for tilværelsen. Det var en uvant opplevelse for dem, som 

Ida (30) forteller: 

Det å snakke om … hvordan jeg s- jeg har opplevd situasjonen, for eksempel. Det har 

vært veldig … rart for meg å gjøre da. Ja. Eh. Og det å plutselig skulle fortelle om 

hvordan jeg føler det i en gitt situasjon. Det var- det var rart. 

 

 Informantene opplever at det er de som styrer hva det skal jobbes med og snakkes om i 

terapien. Dette avhenger av hva de trenger til enhver tid, og kan være for eksempel å lære seg 

å sette grenser, jobbe med selvfølelse, eller få hjelp til å klare å gjennomføre skolearbeid. 

 

Nina (28): Både å bearbeide det jeg har vært gjennom og … litt sånn … men også det 

å … hvordan … altså, gjøre at man tenker på seg selv og klare å løsne opp og ikke 

være så … altså anspent da. Men slippe opp og liksom … det går bra. 

 

Heidi (33): Jeg har sagt til (Psykologens navn) med- at hun har vært så … veldig flink 

til å … eh få meg til å tenke selv. Hun har på en måte ikke kommet med løsningen på 

ting. Hun har eh pratet med meg. […] Så har det gjort at jeg har … tenkt videre selv. 

Slik at […] måten jeg må løse ting på, det har jeg på en måte tenkt ut selv. […] Det gir 

meg jo en mestringsfølelse, på at det … at på en måte prosessen er min. 
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Bedring. Alle informantene opplever bedring i problemområdene de oppsøkte hjelp 

til, som depressive symptomer, angst og bekymring, gjennomføring av skole eller arbeid og 

sosiale relasjoner. Bedringen opplevdes i ulik grad blant annet grunnet ulik varighet av terapi. 

Heidi (33) forteller om en bedring i symptomer på depresjon: 

For da jeg begynte her så var det helt mørkt. Da var det på en måte eh da var alt bare, 

det var bare trist. Eh og det var rett og slett som et sånt mørke. Det var på en måte 

ikke noe … det var ingenting som var artig i fremtida. Eh. Men det er det nå. Nå synes 

jeg på en måte at det … ja. At jeg skal gjøre ting som er givende, og at det … det blir 

bra. Det er mye som er moro i livet nå. 

 

Tommy (19) forteller at han manglet tro på at han kunne bli bra, men har opplevd 

bedring: 

 

Depresjon kommer og går, så det er litt sånn. Det er tendenser hele tida. Men … jeg 

tror at det skjer kanskje mindre på grunn av at jeg har vært her og fordi depresjon er 

egentlig fol- det er det alle har. Så depresjonen har blitt forminsket og ikke blitt mer 

enn det an-det alle andre har da. 

 

 Ida (30) har gått periodevis til Kompasset, og har erfart at det er veldig hjelpsomt for 

henne å kunne komme til Kompasset når hun har vanskelige perioder: 

 

Når jeg har vært på vei ned, så kan jeg komme hit og så … på en måte, tar vi tak i det 

da. Noe som hjelper veldig. 

 

 Det er vanskelig for informantene å peke på hva spesifikt det er som har bidratt til 

bedringen, men de peker blant annet på det at alle på Kompasset har den samme 

problematikken, som gjør at de slipper den «avsløringen» om hvorfor de trenger hjelp, samt at 

de styrer prosessen selv, som hjelpende. De uttrykker også at det å få snakke om det som er 

vanskelig for dem har hjulpet. 

Fremtidsaspekter. Seks informanter ser positivt på fremtiden og har tro på at de kan 

få det bedre og klare det de ønsker i samarbeid med terapeuten sin. Alle har fortsatt 

utfordringer de trenger å ta tak i, og ingen uttrykker planer om å avslutte behandlingen i nær 
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fremtid, men de uttrykker at vanskelighetene deres nå oppleves som overkommelige. Ida (30) 

forteller om en aksept for hvor hun er i livet, og et positivt syn på muligheten for videre 

bedring: 

Jeg ser at det går bedre. […] Det var en stund jeg var veldig … veldig oppsatt på å 

komme meg videre. Ehm. Kanskje få meg en ny jobb, få meg mer utdanning, og sånne 

ting. Eh. Og nå har jeg landa litt på … det er greit å være der jeg er nå. Og det er 

veldig ålreit egentlig. Og være fornøyd. 

 

 Sara (26) uttrykker at hun ser positivt på fremtiden også dersom moren skulle få 

tilbakefall igjen, noe som tyder på at hun føler mindre ansvar, til tross for at hun fortsatt er 

bekymret: 

 

Jeg går jo ikke og tenker på det hele veien. Men […] jeg venter på at hun skal sprekke. 

Eh. Det gjør jeg. For nå har det vært så lenge siden, jeg kan ikke forstå at hun skal 

klare å gå resten av livet uten. … Så jeg ser- altså jeg ser lyst på fremtiden, med eller 

uten […] at hun får tilbakefall. 

 

Nina (28) begynte med behandlingen nylig, men hun ser også lyst på fremtiden: 

 

Det slo meg faktisk. Jeg gjør det. Fordi jeg har kommet så langt som jeg har gjort. Så 

jeg tror jeg kommer til å … det kom- se lys- jeg tror jeg ser lyst på framtida, selv om 

den også har litt … bumps in the roads. Men det er jo livet. Men … ja. Jeg tror jeg 

svarer det og så tror jeg ikke jeg skal tenke på familien min eller den situasjonen men 

bare … fokusere på meg, og ja jeg ser lyst på livet. 

Behov for et tilbud. Alle informantene snakker om at det er behov for et 

behandlingstilbud for deres gruppe. Noen er usikre på om de hadde vært mottagelige for det i 

tidligere alder, men mener at det sannsynligvis hadde vært bra for dem, spesielt fra 14-15 år. 

De mener Kompasset burde utvides og synliggjøres slik at flere får vite om tilbudet. Videre 

vektlegger de betydningen av fokus på alkoholisme og det å være barn av rusmisbrukere, slik 

at tabuet og skammen kan svekkes, og at det blir kjent at dette er et vanligere problem enn 

mange tror. 
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Emma (27): Men jeg tror at eh … jeg tror at en sånn tjeneste kan ha ekstremt mye å si 

da, for de som går her. Og jeg tror egentlig det kan ha mye å si for eh folkehelsa 

egentlig. 

 

Ylva (34): På en måte så skulle jeg ønske at de … på en måte promoterte seg selv 

bedre, for da … da kunne flere få vite om det. På en annen måte så ville det økt 

ventelistene. Sånn at det ville kanskje ikke vært hensiktsmessig, for meg hvert fall, jeg 

venta jo … jeg venta ikke så lenge, men jeg venta en stund, på å komme inn.  

 

Heidi (33): Det burde vært mye mer eh … mye mer hjelpeapparat. For unger i den 

situasjonen. For det … det ødelegger mer enn man kanskje tror. Eh. Men ellers så har 

jeg det på en måte … altså det har jo gått greit. Og nå når jeg har vært her så blir det 

bra. (…) Det er et veldig viktig tilbud, slik jeg ser det. 

Diskusjon 

Gjennom tematisk analyse ble fire gjennomgående hovedtemaer funnet. Hovedtemaet 

«Å være barn av foreldre med alkoholproblemer» dreide seg om informantenes refleksjoner 

rundt sin oppvekst og hvordan den har påvirket dem, samt i hvilken grad de har taklet det bra 

eller ikke; resiliens under oppveksten, og styrker, svakheter og vanskeligheter som følge av 

oppveksten. Informantene snakket også om et fellesskap med andre i samme situasjon som 

var godt for dem, etter å ha følt seg alene om sitt problem. De fortalte om tidligere erfaringer 

med hjelpetilbud, i som i hovedsak var negative eller mangelfulle. Under hovedtemaet 

«Foreldrenes alkoholproblemer» snakket informantene om ansvarsfølelse og skyld forbundet 

med foreldrenes alkoholproblemer, samt erfaringer med tabu og skam rundt 

familiesituasjonen. De snakket også om sin relasjon til foreldrene, som for mange var belastet 

av alkoholproblemene. Hovedtemaet «Vanskeligheter» handlet om hvilke utfordringer og 

symptomer de hadde opplevd som følge av sine erfaringer med foreldrenes alkoholproblemer, 

som førte til at de oppsøkte hjelp. De fleste hadde hatt symptomer på depresjon og angst av 

ulik karakter, for eksempel bekymring og å være på vakt for foreldre og andre. Nesten alle 

hadde opplevd relasjonelle problemer og vanskeligheter med å gjennomføre utdanning 

og/eller jobb. Det siste hovedtemaet, «Kompassets behandling», dreide seg om hvordan 

informantene opplever at de har blitt møtt i sin behandling på Kompasset, og hva de har 

fokusert på og jobbet med. Her snakker de også om behovet for et tilbud som retter seg mot 

denne gruppen. 
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I tråd med tidligere forskning uttrykte informantene i denne studien en rekke 

vanskeligheter som følge av sin bakgrunn med foreldre med alkoholproblemer. Symptomer på 

depresjon var til stede hos tre-fire av informantene, noe som samsvarer med den økte risikoen 

for depresjon hos COA funnet i forskning (Chen & Weitzman, 2005; Hill et al., 2008; Kelley 

et al., 2011; Rossow et al., 2009). Ungdommene i Moore og kollegers (2011) kvalitative 

studie fortalte om lav selvfølelse, og kvantitative studier har funnet lavere selvfølelse hos 

COA sammenlignet med kontroller (Harter, 2000; Rangarajan, 2008) Dette gjenspeiles i dette 

utvalget, hvor alle informantene fortalte om en svekket selvfølelse. Flere av informantene 

hadde angstsymptomer, i tråd med Harters (2000) review og kartleggingene ved TUBA og 

Kompasset. Én av syv informanter fortalte at hun hadde PTSD, en diagnose som rundt 

halvparten (52 %) i TUBAs behandlingsevalueringer hadde ved innkomst i 2010 og 2011 

(Mackrill, 2011; TUBA, 2012). Det er vanskelig å si hvorvidt noen andre hadde hatt PTSD-

symptomer, da intervjuet ikke inkluderte direkte spørsmål om diagnoser. Det kan være en 

utvalgseffekt av at brukere med PTSD-symptomer ikke meldte seg til å delta i studien. De 

fleste av informantene beskrev relasjonelle problemer, i tråd med Kelley og kolleger (2010). 

Forskning har funnet at vanskeligheter med gjennomføring av utdanning og jobb er vanlig 

blant COA (Casas-Gil & Navarro-Guzman, 2002; Chandy et al., 1993; Hyphantis et al., 1991; 

Solis et al., 2012), og nesten alle informantene i denne studien fortalte om vanskeligheter i 

forbindelse med skole og/eller jobb. En informant fortalte om eksternaliserende symptomer i 

form av aggresjon, og en annen om en ADD-diagnose. Det er vanskelig å konkludere noe 

basert på dette, selv om begge uttrykte at det var forbundet med deres bakgrunn. Én informant 

fortalte om tidligere rusproblemer, men det er vanskelig å konkludere noe om dette. Det kan 

være en utvalgseffekt som gjorde at ikke flere informanter hadde opplevd rusmiddel-

problemer, som forskning har funnet at opptil 40 % av COA utvikler (Serec et al., 2012). 

Vanskelighetene informantene har opplevd kan forstås utfra flere teoretiske 

perspektiver. Innen familiesystem-teori er det sentralt at daglige rutiner og atferdsmønstre kan 

vært uryddige og til dels dysfunksjonelle i perioder med tung drikking. Stress-strain-coping-

support-modellen vil fremheve at COA opplever stress og belastninger i forbindelse med 

foreldrenes alkoholproblemer, som gir utslag i form av ulike symptomer. Lav selvfølelse kan 

forsås utfra tilknytningsteori; en utrygg tilknytning kan føre til at barn utvikler en 

representasjonsmodell av seg selv i foreldrenes øyne med lav egenverdi. Relasjons-

problemene kan også forstås utfra tilknytningsteori; representasjonsmodellene fra familien 

påvirker andre relasjoner senere. Relasjonsproblemene kan også forstås utfra sosial 
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læringsteori; som barn kan COA via modellæring ha lært fra foreldrene måter å relatere seg til 

andre på som ikke er så heldige. De tidligere rusmiddelproblemene til en av deltakerne kan 

også forstås utfra sosial læringsteori; som barn lærte hun kanskje ikke bedre 

mestringsmekanismer fra foreldrene. Ulike psykologiske teorier er utfyllende, og en eklektisk 

tilnærming kan trolig best hjelpe oss til å forstå de mange ulike aspektene av vanskeligheter 

informantene forteller om i denne studien. 

Alle informantene er over 18 år og altså voksne. Dette indikerer at problemene 

gruppen møter kan være langvarige, som også Conners og kolleger understreket (2004). De 

opplevde en mangel på hjelpetilbud for denne gruppen, også hvis foreldrene har oppsøkt hjelp 

til å bli rusfri. Dette er i tråd med tidligere forskning (bl.a. Cuijpers, 2005; McKeganey et al., 

2002, Templeton et al., 2009). Informantene opplevde at Kompasset hadde et tilbud med en 

profil og et fokus som manglet i andre hjelpetilbud noen av de hadde benyttet seg av, og som 

bidro til å svekke de negative konsekvensene av deres erfaringer. De mente at dette var et 

hjelpetilbud det trolig finnes et stort behov for, som ikke dekkes i dag. Det stemmer nok, tatt i 

betraktning det store antallet det kan gjelde. 

Hvordan informantene opplever å være COA 

Det første forskningsspørsmålet for studien var: «Hvordan opplever informantene å 

være COA?». Informantene reflekterte rundt sin oppvekst og dens innvirkning på deres 

personlighet og psykologi. Noen uttrykte et savn etter det som kunne vært dersom ingen av 

foreldrene hadde hatt alkoholproblemer, og noen uttrykte et sinne mot foreldrene som hadde 

hatt det. De fleste snakket imidlertid om en aksept av hvordan livet har vært og hvor de er i 

dag, og noen trekker frem styrker de har ervervet på grunn av sine erfaringer, selv om de har 

vanskeligheter som følge av dem. 

Tidligere hadde informantene opplevd å føle seg alene om sitt problem. Etter de 

begynte å gå til Kompasset, særlig i forbindelse med temakvelder, opplever de et fellesskap 

med andre COA, og en trygghet i at de ikke er alene om sin situasjon. De fleste hadde vært i 

kontakt med hjelpetilbud tidligere, men det var enkelt- eller få tilfeller. Det ble fortalt om 

negative erfaringer med barnevernet, som ikke tok tak i deres situasjon. Noen prøvde også å 

dekke over for foreldrenes alkoholproblemer overfor barnevernet, i frykt for å bli tatt ut av 

hjemmet. Flere informanter opplevde å ikke bli sett eller hørt om sin situasjon i tilfeller de 

prøvde å fortelle om den. Fokuset i hjemmet hadde vært på foreldrenes alkoholproblemer, og 

det var godt for dem å oppleve å selv være i sentrum i terapien ved Kompasset, fremfor 

foreldrenes alkoholproblemer. De uttrykte at de opplever å bli sett og hørt der. 
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Hvordan informantene opplever foreldrenes alkoholproblemer 

Det andre forskningsspørsmålet var: «Hvordan opplever de foreldrenes 

alkoholproblemer?». Nesten alle hadde opplevd en ansvarsfølelse overfor foreldrene, og 

ønsket å hjelpe dem til å bli nyktre. Noen hadde skyldfølelse, overfor foreldrene eller andre de 

opplevde at deres vanskeligheter fikk konsekvenser for, som partnere, barn og venner. Alle 

informantene uttrykte en form for skam, alkoholproblemene var tabubelagt og måtte dekkes 

over med en «fasade». Det hadde vært vanskelig for dem å fortelle om sin situasjon til noen, 

og de dekket over problemene overfor andre. De fortalte at skamfølelsen ble svakere etter at 

de begynte i terapi ved Kompasset. 

Relasjonen til foreldrene som hadde hatt eller fortsatt hadde alkoholproblemer, var for 

de fleste vanskelig, og preget av alkoholproblemene. Noen fortalte om liten eller ingen 

kontakt, mens andre fortalte om en relasjon som var god men like fremt belastet. 

Hvilke vanskeligheter informantene ønsket hjelp til 

Det tredje forskningsspørsmålet var: «Hvilke vanskeligheter har de opplevd som de 

ønsket hjelp til?». Alle informantene hadde emosjonelle vanskeligheter i form av symptomer 

på depresjon og/eller angst. De fortalte om å ha vært «langt nede», og å fortsatt bekymre seg 

for foreldrene, samt å «være på tå» overfor dem, og også overfor andre relasjoner. De fortalte 

om en svekket selvfølelse, og en opplevelse av å være tappet for energi, på grunn av krefter 

brukt på bekymringene og på grunn av andre vanskeligheter forbundet med erfaringene.  

De fleste fortalte også om relasjonelle problemer også utenfor familien. Disse var av 

ulik art. Noen følte seg isolerte og ensomme, og at det sosiale var vanskelig. Andre slet med å 

få tillit til andre. Noen fortalte om et behov for kontroll og om å være «på tå hev», som gikk 

noe utover vennerelasjoner. En informant opplevde frykt for å miste relasjoner dersom hun 

fortalte om foreldrenes alkoholproblemer. De fleste informantene hadde opplevd problemer 

av ulik grad med gjennomføring av skole og/eller arbeid. Flere hadde vært eller var 

sykmeldte, og noen fortalte om vanskeligheter med å gjennomføre høyere utdanning, hvor en 

informant hadde måttet avslutte sine studier, og en annen fortalte at det hadde tatt ekstra lang 

tid på grunn av vanskelighetene.  

Informantenes opplevelser av behandlingen og forbedringer av egne vanskeligheter 

Det siste forskningsspørsmålet var: «Opplever de bedring i forbindelse med 

behandlingen ved Kompasset?». Alle opplevde bedring hva gjaldt vanskelighetene de 

oppsøkte hjelp til, også den informanten som hadde begynt med terapi nylig. Én informant 
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uttrykte misnøye med graden av bedring. Da de kom til Kompasset opplevde de å bli tatt godt 

imot og ivaretatt, og at det var et sted de klarte å åpne seg og fortelle om ting de kanskje aldri 

hadde snakket med noen om før. Det hadde blant annet sammenheng med Kompassets fokus 

på deres problematikk, slik at informantene visste at psykologene hadde jobbet med flere 

andre med den samme typen bakgrunn og hadde kjennskap til problematikken, samt at de 

slapp å «avsløre» sin situasjon, fordi den var kjent i det de kom. 

Informantene opplevde at de selv var fokus for terapien, fremfor foreldrenes 

alkoholproblemer. De kunne jobbe med det de trengte der og da, og dette opplevdes som 

verdifullt for dem. De fortalte at de nå så lysere på fremtiden og var optimistiske til at ting 

kunne bli bedre, noe de fleste fortalte at de ikke hadde opplevd før de begynte med terapien. 

De fleste informantene uttrykte spesifikt at et hjelpetilbud som Kompasset, som 

fokuserer på og spesialiserer seg på COA som gruppe, er nødvendig og viktig, og burde 

utvides til å dekke mer av det sannsynligvis store behovet. De snakket også om et behov for å 

øke bevissthet rundt alkoholproblemer og det å være barn av foreldre med alkoholproblemer, 

samt å sørge for at hjelpetilbud for gruppen blir mer kjent. 

Studiens styrker og begrensninger 

Bruk av en kvalitativ metode har gitt utdypende utforskning av informantenes 

opplevelser og erfaringer. Disse kan ikke generaliseres til COA som gruppe, fordi COA er en 

heterogen gruppe og det varierer i hvilken grad de påvirkes av å vokse opp med et 

problematisk alkoholforbruk i hjemmet. Gjennomgangen av forskningslitteratur underbygger 

imidlertid at dette er en gruppe med økt risiko for mistilpasning sammenlignet med 

befolkningen for øvrig, som følge av foreldrenes alkoholproblemer og relatert familiemiljø. 

Kvalitative intervjuer ga mulighet til å forfølge interessante temaer som dukket opp, som 

bidrog til å utvikle den tematiske analysen og gi den mer bredde i tillegg til dybde. 

Intervjuene gav tilgang til en rik informasjon om informantenes opplevelser av å være COA 

og om hvordan de forholder seg til foreldrenes alkoholproblemer. Det er vanskelig å si om 

vanskelighetene informantene snakket om gjelder de fleste brukere ved Kompasset, men 

tidligere kartlegginger utført av Kompasset (og TUBA) tilsier dette. Fordi alle informantene i 

denne studien rapporterte at de opplevde bedring, også tidlig i behandlingsforløpet, kan dette 

indikere at behandlingen hjelper de fleste, men noen generalisering er likevel ikke mulig å 

gjøre siden utvalget ikke er et representativt utvalg av alle klientene eller COA. Utvalget er 

selektivt (informantene måtte melde seg aktivt til deltagelse), og det kan tenkes å ha utelukket 
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brukere som ikke opplevde forbedringer. Dessuten kunne en ikke inkludere eventuelle 

«avhoppere», som avsluttet behandlingen av samme årsak. 

Det kan ikke generaliseres når det gjelder forskningsspørsmålene i denne studien, men 

en fikk undersøkt opplevelsene og erfaringene til disse informantene, og resultatene kan være 

verdifulle og veilede videre forskning (både kvalitativ og kvantitativ) og klinisk praksis. 

Avslutning og implikasjoner for klinisk arbeid og framtidig forskning 

Forskning viser at COA har økt risiko for en rekke psykologiske symptomer på bl.a. 

depresjon, relasjonelle problemer, egne rusmiddelproblemer, og vanskeligheter med 

gjennomføring av utdanning. Kartlegginger ved Kompasset og søsterorganisasjonen TUBA i 

Danmark, har gjenspeilet dette, samt vist at en stor andel av deres brukere har 

angstsymptomer og PTSD. Det ble også gjenspeilet blant informantene i denne studien. De 

fleste hadde opplevd symptomer på depresjon og angst, problemer med gjennomføring av 

utdanning og/eller arbeid, og relasjonelle problemer. 

Conners og kolleger (2004) understreket at COA er en gruppe som har behov for 

langvarig behandling. De er en skjult gruppe som ofte ikke mottar hjelp når foreldre oppsøker 

hjelp til sine alkoholproblemer, og det er mangel på behandlingstilbud rettet mot denne 

gruppen. I tidligere kvalitative studier har COA selv etterlyst et behandlingstilbud for 

gruppen, og informantene i denne studien uttrykte at Kompasset er et etterlengtet 

behandlingstilbud, som skiller seg fra andre behandlingstilbud på viktige områder. 

Vi har sett på personlige opplevelser hos syv COA som mottar behandling ved 

Kompasset. Selv om vi ikke kan trekke noen generaliserende konklusjoner på bakgrunn av det 

begrensede utvalget, gir studien et viktig innblikk i hvordan norske COA opplever sin 

situasjon og bedring gjennom et behandlingstilbud rettet mot dem. I denne studien var det 

ønskelig å undersøke informantenes opplevelser av å være COA og av foreldrenes 

alkoholproblemer, hvilke vanskeligheter de opplevde i forkant av å komme til Kompasset, og 

hvorvidt de opplever bedring ved hjelp av behandlingen. Alle rapporterte om vanskeligheter 

de så som direkte konsekvenser av foreldrenes alkoholproblemer, et tabu- og skambelagt 

aspekt ved deres liv. Alle rapporterte også om opplevd bedring i forbindelse med 

behandlingen. 

Kvalitative oppgaver kan bidra med viktig kunnskap om et tema direkte fra 

individuelle mennesker med relevante opplevelser og erfaringer. På bakgrunn av den 

gjennomgåtte forskningslitteraturen, samt TUBAs og Kompassets kartlegginger av sine 

brukere, kan det argumenteres for at Kompasset er et behandlingstilbud som gruppen trenger i 
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Norge, og at det bør utvides til å dekke flere av de mange barn som berøres av foreldres 

alkoholproblemer. Det vil videre være viktig å inkludere barna når foreldre oppsøker 

behandling for sine alkoholproblemer. Et screening-verktøy for å fange opp COA vil være 

nyttig, fordi mange av foreldrene ikke oppsøker hjelp til sine alkoholproblemer. Når det 

gjelder barnevernet og øvrig helsepersonell, er det viktig med god kommunikasjon med barna 

og informasjon om alternativ hjelp som ikke nødvendigvis innebærer å ta barna ut av 

hjemmet. Det vil være viktig at barna høres og at informasjonen de deler om sin situasjon er 

konfidensiell, samt at dette kommuniseres til dem. 

For fremtidig forskning vil det være ønskelig med flere studier om COA i Norge, et 

lite utforsket felt i dag. Det kan være interessant med kvalitative studier blant COA i 

befolkningen generelt. Dette kan gi innblikk i hva gruppen har behov for. Flere studier bør 

undersøke utbredelse av symptomatologi, spesielt depresjon, angst og PTSD, blant COA i 

Norge, sammenlignet med befolkningen for øvrig. Det vil være nyttig med flere norske 

studier (både kvalitative og kvantitative) om hvilke effekter det kan ha å vokse opp med 

foreldre som har alkoholproblemer, samt hvilke sammenhenger det finnes mellom 

alkoholproblemer og karakteristika ved familiemiljøet, barnemishandling og annen 

omsorgssvikt. Det vil også være interessant å undersøke hvilke risiko- og beskyttende faktorer 

som påvirker hvorvidt barna vil oppleve vanskeligheter, for eksempel med en longitudinell 

studie, for å finne ut hvordan man kan forebygge mistilpasning og hjelpe COA. 

Denne studien dreide seg om informantenes opplevelser, og resultatene kan ikke 

generaliseres. Det vil være hensiktsmessig å gjennomføre en kvantitativ effektstudie om 

Kompasset, av typen som TUBA har gjort med sine brukere, hvor det undersøkes 

behandlingseffekt for ulike symptomer og vanskeligheter. Dette kan gi videre kunnskap om 

hvorvidt Kompasset er et tilbud som kan hjelpe COA med deres vanskeligheter. 
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