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Studien syfte var att belysa vilka svårigheter och möjligheter 
yrkesprofessionella inom socialtjänsten upplever i sitt arbete och resultatet 
baseras på de yrkesprofessionellas egna erfarenheter. Målsättningen med 
denna studie var att fördjupa kunskapen och förståelsen kring dessa 
aspekter. Den valda metoden har en kvalitativ ansats och utgår från det 
hermeneutiska perspektivet. Datainsamlingen grundades på sex 
semistrukturerade intervjuer där undersökningspersonerna är verksamma 
inom socialtjänstens arbetsområde i två olika kommuner i södra Sverige. De 
teoretiska utgångspunkterna var risk- och skyddsfaktorer samt 
anknytningsteorin vilket också redogörs i studiens resultat och diskussion. 
En av studiens slutsatser var att det sociala arbetet är komplext och är i 
ständigt behov av att utvecklas. Skam, skuld och förnekelse var aspekter 
som de yrkesprofessionella kunde uppleva som svårigheter. Individuella  
bedömningar, samverkan, relationsskapande samt information till andra 
aktörer kring upptäckandet av barn till föräldrar med missbruksproblematik 
var viktiga faktorer för  att kunna uppnå goda resultat i det sociala arbetet. 
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Förord 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter som genom sin 
medverkan har hjälpt oss att kunna genomföra denna studie och därmed bidra med 
kunskap kring detta viktiga område. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Inger Axelsson för ditt stöd och vägledning som har 
underlättat vårt skrivande för denna uppsats.  
 
Tack till alla lärare som under vår utbildning gett oss de grundläggande kunskaper vi 
har kring ämnet och som också ligger till grund för vårt intresse och vår motivation för 
att genomföra denna studie. 
 
Slutligen riktar vi ett stort tack till varandra för ett fint samarbete trots med- och 
motgångar då vi har kompletterat varandra på ett givande sätt. Tack! 
 
 
Amy Mörck och Joanna Talundzic 
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1 INLEDNING 
 
Barn och ungdomar behöver trygga och stabila vuxna som kan se och möta deras behov 
under uppväxtåren. I de flesta fall är det föräldrarna som ger denna stabila trygghet men 
det finns många barn och ungdomar i samhället som lever i miljöer där föräldrar eller 
andra vuxna i deras omgivning inte har förmåga att tillgodose dessa behov. Denna 
bristande föräldraförmåga kan många gånger bero på att en missbruksproblematik finns 
hos en eller båda föräldrarna. Utifrån en studie av anmälningar till socialtjänsten för 
barn mellan 0-12 år var missbruk hos föräldrar är den övervägande orsaken till att en 
anmälan gjorts. Däremot saknades skälet missbruk hos föräldrar som orsak för anmälan 
rörande ungdomar. Det påtalas i viss forskning att långt ifrån alla missbrukande 
föräldrar utgör en fara för sina barn, trots detta ifrågasätts och bedöms föräldrar med 
missbruksproblematik brista i sitt föräldraskap (Socialstyrelsen, 2009). 

I rapporten om stärkt stöd till barn som anhöriga som har tagits fram av Socialstyrelsen 
(2016) påtalas det att ett utvecklingsarbete skett vilket leder till att barn till föräldrar 
med bland annat missbruksproblematik i större utsträckning uppmärksammas inom 
hälso- och sjukvården. Det poängteras dock att långt ifrån alla dessa barn får det stöd 
och den hjälp som de är i behov av.  

Det finns stödverksamheter för barn i missbruksmiljö i de flesta av Sveriges kommuner, 
detta visas i en rapport från Junis (2016) dock framkommer det svårigheter med att 
driva dessa verksamheter, detta gäller främst att nå ut till barnen och få dem att delta 
genom olika insatser. Det påpekas också att kunskapen kring dessa insatsers effektivitet 
är liten vilket försvårar arbetet. 

Enligt en rapport från 2016 som folkhälsomyndigheten har framtagit framgår det att 
såväl barn som föräldrar önskar att den missbruksproblematik som finns hos föräldrarna 
upptäcks i ett tidigt skede så att de därefter kan få den hjälp som behövs trots att en 
förnekelse för missbruket har legat som grund till en början. Det framkommer också i 
rapporten att barnen och föräldrarna ser att det är betydelsefullt att olika aktörer så som 
skolor och andra människor i deras omgivning vågar agera om en misstanke eller oro 
finns. 
 
Denna studie syftar till att belysa olika svårigheter och hinder såväl som möjligheter och 
utvecklingsområden i socialtjänstens arbete kring barn och ungdomar till föräldrar med 
missbruksproblematik. Hur upptäcker man barn som lever i missbruksmiljö? Vilka 
aspekter anser de yrkesprofessionella försvårar deras sociala arbete kring denna 
problematik? Vilka utvecklingsmöjligheter finns och vad är gynnsamt i behandling? 
 
Undersökningen utgår från de yrkesprofessionellas perspektiv och tolkningar då deras 
egna erfarenheter och kunskaper inom ämnet ligger till grund och sammanställer 
studiens resultat. 
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1.1 Det behandlingspedagogiska perspektivet 
 
Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det utav vikt att yrkesprofessionella har en 
god kunskap och förståelse inom sitt yrkesområde för att på ett fördelaktigt sätt kunna 
möta sina klienter samt utveckla och förbättra sin kompetens och sitt arbete. Inom alla 
professioner som arbetar med barn är sannolikheten stor att man också kommer att möta 
barn till föräldrar med någon form av missbruksproblematik. Detta förutsätter att man 
har en bred kunskap och medvetenhet kring barn från olika förhållanden och att man 
utefter det kan förhålla sig och agera förmånligt. 
 
Förhoppningen är att denna studie kan bidra till en ökad kännedom om detta ämnet. Om 
man får mer kunskap och förståelse kring vilka möjligheter och svårigheter som kan 
uppstå i det sociala arbetet skapas ett bättre utgångsläge för att kunna utveckla och nå 
större framgångar i det professionella yrkesutövandet. Denna studie syftar även till att 
belysa upptäckandet av barn som lever i missbruksmiljö vilket gör att studiens innehåll 
även kan ses som lämpat för andra personer utöver de yrkesprofessionella inom socialt 
arbete. Om samhällets olika professioner och även privatpersoner upplyses om hur 
viktigt det är att uppmärksamma barn som lever med föräldrar med 
missbruksproblematik kan detta främja dessa barn samt hindra dem från att fara illa och 
utveckla en destruktiv och ogynnsam utveckling och tillvaro. Genom att också få till sig 
rätt verktyg och tillvägagångssätt i det sociala arbetet bildas stora förutsättningar för ett 
förbättrat arbete. 
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1.2 Begreppsdefinitioner 

I denna del förklaras centrala begrepp i studien. 

Missbruk och beroende enligt DSM-5: Upprepat intag av alkohol eller narkotika som 
leder till misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbete, jobb eller i hemmet, 
fortsatt användning trots återkommande problem, stark längtan efter drogen, svårigheter 
i att kontrollera intaget, ökad tolerans, fortsatt användning trots kroppsliga eller 
psykiska skador, fysiska abstinenssymtom med mera. 

DSM-5 ersätter missbruks- och beroendediagnoserna med det samlade begreppet 
substansbrukssyndrom. För diagnos enligt DSM-5 krävs att minst två kriterier är 
uppfyllda (Socialstyrelsen, 2009). 

Svårighetsgraden kan anges som mild om 2–3 kriterier är uppfyllda, måttlig om 4–5 
kriterier är uppfyllda och svår om mer än 5 kriterier är uppfyllda. 

Dessa ovanstående begrepp i studien innefattar ett problematiskt förhållande till alkohol 
och andra droger samt dess negativa effekter hos barn och ungdomar. Kan även 
beskrivas som missbruksmiljö eller missbruksproblematik. 

Barn och ungdomar: En gemensam benämning för personer mellan 0-18 år. 

Föräldrar: Studiens beskrivning av en eller flera vuxna i barnet eller ungdomens 
omgivning som har en utvecklad missbruksproblematik.  

Yrkesprofessionella: Studiens gemensamma benämning för de socialarbetare inom 
Socialtjänsten, till exempel enhetschefer, socialsekreterare och behandlingspedagoger. 
Denna benämning inkluderar även annan personal som är verksam inom professioner 
som arbetar barn. 

Insatser: Interventioner och olika behandlingsformer som riktas både individuellt och i 
grupp för att främja och stödja barn som lever i familjer med missbruksproblematik och 
har särskilda behov (Socialstyrelsen, 2009).  
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1.3 Bakgrund 
 
Barn och unga som växer upp med föräldrar som missbrukar alkohol eller någon form 
av narkotika löper större risk att påverkas negativt i sin hälsa och utveckling. Forskare 
började uppmärksamma detta redan under 1900-talets början men forskningens 
utveckling för detta område växte runt om i världen under mitten av 1940-talet. Därefter 
bildades olika stödgrupper för barn till missbrukande föräldrar. 20 år senare växte 
behovet för att tillämpa behandling för dessa barn. En kunskapsbas om uppväxtvillkoren 
med missbrukande föräldrar utvecklades av behandlingspersonal som sedan bekräftades 
under 1980- och 1990-talet av forskningen. Detta forskningsområde beskrivs idag som 
ett komplext sådant (Larm, 2012). 
 
Barn och unga i missbruksmiljö har uppmärksammats i Sverige på senare tid där 
nationella kartläggningar och kunskapsöversikter har framställts. År 2008 genomfördes 
en rapport av Statens folkhälsoinstitut där regeringen kartlade antal barn som växer upp 
med missbrukande föräldrar samt gjordes en analys om hur barnens situation ser ut. 
Med uppdrag från regeringen har Socialstyrelsen tillsammans med Statens 
folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting ett pågående ansvar att utveckla 
detta problemområde (Larm, 2012).  
 
Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver att det är relativt få barn till föräldrar med 
missbruksproblematik som får det stöd som de är i behov av på grund av samhällets 
svårigheter i att upptäcka dem. Detta leder till att socialtjänsten inte får kännedom om 
barnens situation. 
 
Utifrån forskningen finns ingen övergripande beskrivning för vad som ska innefattas i 
olika stödinsatser för barn och unga i familjer med missbruk, däremot presenterar 
forskningen att anknytningsmönster och risk- och skyddsfaktorer är betydelsefulla 
aspekter i arbetet för dessa grupper. Det är i många avseenden i socialt arbete utav vikt 
att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. En stor riskfaktor för dessa barn och 
ungdomar inom denna målgrupp är förälderns/föräldrarnas missbruksproblem och dess 
negativa följder som missbruket kan leda till. Tillkomna insatser till dessa familjer kan 
fungera som skyddsfaktorer, minska de riskfaktorer som finns samt förbättra barnets 
situation vilket i sin tur kan stärka möjligheterna för en gynnsam utveckling hos barnet 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 

1.3.1 Missbrukets påverkan på barnet 

Forskning visar att det finns ett samband mellan föräldrar med missbruksproblematik 
och negativa konsekvenser för barnen. Dessa konsekvenser har stor påverkan på 
barnens vardag och innefattar en ständig stressrelaterad känsla som kan variera 
beroende på missbrukets olika stadier i form av beroende- och svårighetsgrad. Barn i 
missbruksmiljö har enligt forskning visat löpa större risk för att utveckla ett 
normbrytande beteende. En avgörande faktor för detta handlar om hur barnets behov 
tillgodoses utifrån föräldrarnas förmåga. Föräldraskapet riskerar att försämras utifrån en 
missbruksproblematik i form av dysfunktionellt känslomässigt beteende och agerande 
samt av brister i tillsyn och omsorg för barnet. Detta bristande föräldraskap kan leda till 
att barnet utvecklar ett extremt sökande efter uppmärksamhet hos föräldern, barnet kan 
även ta på sig ett för stort ansvar som inte är adekvat eller lämpligt utifrån barnets 
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mognad och ålder. Detta kan i sin tur utveckla psykiska besvär hos barnet 
(Socialstyrelsen, 2009). 

Det finns svårigheter att upptäcka eller uppmärksamma de barn som lever i 
missbruksmiljö då dessa barn enligt Socialstyrelsen (2009) inte utmärker några 
enhetliga kännetecken för dessa levnadsförhållanden. Dock har det visat sig att en 
försenad språk- och motorikutveckling, aggressivitet, trotsigt beteende och fysiska 
symtom så som magont och huvudvärk kan vara karaktäristiska tecken hos barn till 
missbrukade föräldrar (Socialstyrelsen, 2009). 

Hansen (1995) beskriver situationen hos barn som lever i missbruksmiljö som 
svårhanterlig då det i vissa fall trots tydliga varningstecken hos barn inte plockas upp av 
omgivningen på grund av brist på kunskap eller att föräldrarnas missbruksproblematik 
är dold då missbruk anses vara ett tabubelagt område. 
 

1.3.2 Lagstiftning och organisation 

Barnkonventionen är det första folkrättsliga dokument om barns rättigheter. Denna 
konvention ger en översiktlig definition av vilka rättigheter som gäller för barn oavsett 
religion, samhällsstruktur eller kultur. Dessa rättigheter innebär att alla barn har rätt att 
få sina grundläggande behov tilgodosedda, såsom mat, sömn, hygien, kärlek, skydd och 
värme. I denna konvention finns även fyra grundprinciper: Alla barn har lika värde, 
barnets bästa ska ligga i fokus, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn 
har rätt att påverka sin egen situation och deras röster ska få bli hörda (Brodin, 2009). 
 
Socialtjänstlagen, även kallad SoL (2001:453) är den lag som styr socialtjänstens arbete. 
Enligt 1 kap § 1 ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, samt frigöra och utveckla 
individers och gruppers egna resurser. Socialtjänsten ska bygga på respekt för 
människors självbestämmande rätt och integritet. Vid åtgärder gällande barn ska det 
bästa för barnet ligga i fokus, detta gäller även vård- eller behandlingsinsatser för 
barnet. Lagen om vård av unga (1988:870) även kallad LVU kan bli aktuellt om 
bestämmelser av vård för barnet sker utan samtycke från föräldrar och/eller barnet. 
 
Socialtjänstens arbete syftar till att alla barn i varje kommun har rätt att växa upp under 
trygga förhållanden. När barn riskerar att fara illa i hemmet eller i andra miljöer finns 
socialtjänsten till hands för att samarbeta med familjen och andra vuxna för att främja 
barnets situation och behov. Föräldrar eller annan vårdnadshavare har det yttersta 
ansvaret för barnets omvårdnad och trygghet, och om dessa behov inte kan uppfyllas 
finns möjlighet till stöd för föräldrar och barn av socialtjänsten. Att söka stöd i sitt 
föräldraskap är ett sätt att ta ansvar som förälder enligt socialtjänsten och den hjälp som 
kan erbjudas kan vara avgörande för barnets och förälderns framtid (Socialtjänsten, 
2016). 
 

1.3.3 Insatser 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) har flera kartläggningar under de senaste åren av 
insatser för barn och ungdomar som växer upp i missbruksmiljö påvisat att samverkan 
mellan landsting, kommuner och olika organisationer eller andra aktörer förekommer 
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för denna grupp. Det framkommer att flera av Sveriges kommuner har verksamheter 
som tillämpar olika insatser riktade till dessa utsatta barn och ungdomar. Dessa insatser 
innefattar allmänna program för socialt och emotionellt lärande men också mer 
inriktade program gällande riskutsatta barn i förskolan. Vissa verksamheter erbjuder 
grupprogram så som Barn i missbruksmiljöer (BIM), Barn i våldsmiljöer (BIV) och 
Trappan som innefattar samtal i krissituationer framtaget av Rädda Barnen (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010). 
 
Om det framkommer i socialtjänstens utredningar att stora riskfaktorer finns, bristande 
föräldraförmåga eller att barnets eller den ungas behov inte tillgodoses kan en placering 
utanför hemmet bli aktuellt, vanligtvis placering i familjehem. Andra alternativ kan vara 
att annan anhörig eller närstående tar över omsorg och vårdnad av barnet. De ungdomar 
som har utvecklat en egen beteendeproblematik och behöver enskild vård kan komma 
att placeras i ett hem för vård eller boende (HVB-hem) med särskild inriktning 
(Socialstyrelsen, 2009). 
 
För att den offentliga vården och omsorgen ska kunna utvecklas behöver 
familjeperspektivet inom behandling och insatser stärkas. För att få ett helhets- och 
familjeperspektiv måste ett samarbete mellan enheter och verksamheter skapas och  
därefter upprätthållas (Socialstyrelsen, 2009). 
 

1.3.4 Professionella hinder 

Det finns hinder hos både personal och organisationer som kan ligga till grund för att 
varken barn eller föräldrar med missbruksproblematik får det stöd eller den hjälp de är i 
behov utav. Både medvetna och omedvetna attityder och ambivalenta känslor till 
droganvändandet försvårar arbetet med familjer med missbruk. Bengtsson och Gavelin 
(2004) påtalar att både familjen och samhället måste se missbruksproblematikens 
faktum för att en förändring ska kunna ske. Att vidröra detta ämne och ställa frågor 
kring missbruket kan kännas som ett intrång i den personliga integriteten. 
 
Personer som arbetar med barn kan känna rädsla för att få för mycket information kring 
barnets dysfunktionella familjesituation, samma gäller kontakten med föräldrarna. 
Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver att det finns en föreställning om att man måste 
lyckas och rädda upp situationen omedelbart om man ska agera överhuvudtaget. 
 
Yrkesprofessionellas egna föreställningar och personliga erfarenheter har stor betydelse 
för arbetet som görs. Ekonomiska aspekter och snabba omorganisationer är också 
vanligt förekommande och faktorer som försvårar det sociala arbetet (Bengtsson & 
Gavelin, 2004). 
 
Olika verksamheter har i huvudsak en enskild vuxenavdelning och en barnavdelning, 
detta ökar risken för att avdelningarna blir ”vuxenöversynta” eller ”barnöversynta” 
beroende på vilket perspektiv de mestadels arbetar utifrån, detta fråntar inte att 
verksamheten behöver ha båda perspektiven i fokus. För att arbetet för familjen ska bli 
så gynnsamt som möjligt krävs en solid samverkan, inte bara mellan avdelningarna utan 
detta gäller även andra involverade aktörer såsom barnomsorg, barnhälsovård, skola och 
psykiatri för att nämna några. För att denna samverkan ska fungera krävs ett uthålligt 
och långsiktigt arbete (Bengtsson & Gavelin, 2004). 
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1.4 Tidigare forskning 
 
Det framkommer i tidigare forskningsstudier från västvärlden att 10-30 % av alla barn  
växer upp i familjer med missbruksproblem, främst av alkohol (Tinnfält, Eriksson & 
Brunnberg, 2011). Dessa barn löper större risk att själva utveckla psykiska problem 
samt ett ogynnsamt förhållande till alkohol (Tinnfält mfl, 2011 ; Bröning, 2012). 
 
Dessa högriskfaktorer hos barnen kan variera då ålder, en eller två alkoholiserade 
föräldrar som bor tillsammans eller separerat och alkoholmängd hos 
föräldern/föräldrarna kan vara avgörande aspekter. Föräldrarna beskrivs som mycket 
betydelsefulla och en av de viktigaste komponenterna för barnen och ungdomarna. 
Denna beskrivning framkommer även från ungdomarna själva enligt en tidigare utförd 
studie (Tinnfält mfl, 2011). 
 
Det är svårt att identifiera de barn som lever i olika missbruksmiljöer. Tinnfält mfl, 
(2011) nämner att förnekelse, skam och skuld är några av de orsaker som försvårar 
arbetet. Barnard och Bain (2015) påtalar att yrkesprofessionella bör vara medvetna om 
att skam och skuld är ett vanligt förekommande inom dessa familjer och därefter 
förhålla sig till detta och hitta effektiva sätt att arbeta med det, vilket kan vara 
motivationsarbete. Genom att visa empati och inneha ett icke-dömande förhållningssätt 
kan det motverka det motstånd som uppstår från barnen och föräldrarna. 
 
När det gäller mindre barn är det vanligt att de inte är medvetna om att sina 
familjeförhållanden skiljer sig från den normalt fungerande familjen eller att det inte 
finns en problematik hos sina föräldrar. Upptäckandet av barnen har i en studie 
beskrivits som en process då ett starkt förtroende till någon vuxen måste byggas upp 
från barnets sida för att en kommunikation dem emellan ska kunna inledas (Tinnfält 
mfl, 2011). I en annan studie bekräftar Hall och Webster (2007) denna 
upptäckandeprocess som svårhanterlig då barn i missbruksfamiljer präglas av sina 
föräldrar till att bevara missbrukets hemligheter inom familjen. Hall och Webster (2007) 
påtalar också att barn som växer upp i dessa miljöer tenderar till att uppvisa ett 
avvikande beteende när det gäller den känslomässiga utvecklingen och att kunna sätta 
ord på sina känslor.   
 
Tinnfält mfl, (2011) talar i sin studie om att indirekta ledtrådar i berättelser från barnet 
kan vara ett första steg, i andra fall kan ett direkt avslöjande förekomma. Kännetecken 
som kan visas främst hos ungdomar i puberteten kan vara vilseledande för vuxna. 
Ungdomarna i denna studie beskrev att tydliga signaler hade sänts ut från dem utan 
några reaktioner eller någon respons från de vuxna. Orsaken till detta beskrivs som att 
puberteten kan ge ungdomar styrka att uppvisa nya ageranden och beteenden vilket de 
vuxna anser är en del av tonåren och risken är då att inte uppfatta vad som skulle kunna 
ligga till grund för det utagerande som sker hos vissa ungdomar. Bröning mfl, (2012) 
menar att förebyggande insatser skall om möjligt erbjudas i ett tidigt skede innan 
puberteten som i sig kan förklaras som en problematisk och omvälvande period för den 
unga. Dessa förebyggande insatser beskrivs som stöd i skolan eller olika insatser från 
socialtjänsten.  
 
Brodin (2009) påtalar att svenska barn har det bättre ställt materiellt än vad barn i 
många andra länder har. Samtidigt framkommer det att många barn och unga mår dåligt 
i det svenska samhället, en stor orsak till detta beskriver Brodin (2009) handlar om 
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faktorer i omgivningen, så som familjen. Oavsett om föräldrarna har besvärliga 
livssituationer på grund av olika omständigheter och problem är dessa vuxna viktiga för 
barnet och har en avgörande betydelse för barnets hälsa och välmående. Vid misstanke 
om att ett barn far illa har man en möjlighet att anmäla detta till de sociala 
myndigheterna. Andersson, Bangura Arvidsson, Trulsson, och Rasmusson (2006) 
påpekar att den sociala barnavården har ett ansvar att se till att barn inte lever i 
destruktiva förhållanden och att agera så att föräldrarna får det stöd och den hjälp som 
de är i behov av för att kunna ge den omsorg som krävs till barnet. Brodin (2009) 
påtalar att det finns flertaliga fall där en anmälan inte görs. Detta kan då bero på att man 
ser bortförklaringar för den misstanke man har eller att en rädsla finns för att såra 
föräldrarna. Att lyssna, visa förståelse samt att bilda sig en egen uppfattning av barnets 
situation är ett första steg till att uppmärksamma om något inte står rätt till, vilket också 
visar barnet den respekt som hon eller han förtjänar. Vuxna har ett ansvar för barn och 
det är viktigt att samtliga tar det ansvaret (Brodin, 2009). 
 
Enligt en studie av Taylor och Kroll (2004) framkommer det svårigheter i det sociala 
arbetet, faktorer som kan ses som svårigheter eller hinder här är föräldrarnas rädsla för 
stigmatisering, likaså lojaliteten som finns hos barnen till sina föräldrar. Enligt Taylor 
och Kroll (2004) behöver man förbättra samarbetet mellan föräldrarnas missbruk och 
barnens skydd. Utbildning och kunskap kring  förnekelse i familjer är något som också 
behövs för att uppnå ett bättre arbete påtalar Taylor och Kroll (2004). 
 
Taylor,  Toner,  Templeton,  och Velleman, (2008) beskriver att dessa familjer möter 
den hjälp som erbjuds med stort motstånd och brist på motivation då det finns en stor 
medvetenhet hos föräldrarna om vilka konsekvenser missbruket kan leda till, i synnerhet 
kring barnen och att eventuella omhändertaganden kan ske. 
 
Barnard och Bain  (2015) påtalar att god kunskap, motivationsarbete och ett bra 
bemötande hos de yrkesprofessionella är grunden till framgångar i det sociala arbetet. 
Utifrån detta är det därefter viktigt att kunna skapa förtroende och bygga upp relationer 
med sina klienter i förhållande till att man inte utnyttjar sin maktposition. 
 
I en rapport framtagen av Alexandersson och Jess (2015) skildras hinder och brister i 
det sociala arbetet kring familjer med missbruksproblematik. Beskrivningen av dessa 
brister kan kopplas till lagstiftning och olika organisationsformer. Hög arbetsbelastning, 
personalomsättning och brister i ledningsstöd är några av faktorerna. Lokaliseringen av 
enheterna för vuxna och barn i olika förvaltningar beskrivs som avskilda vilket försvårar 
arbetet då utredning och insats hos vardera enhet inte alltid är i fas med varandra. 
Alexandersson och Jess (2015) betonar vikten av att en och samma organisation 
samordnar och samverkar och intar ett helhetsperspektiv. Det finns en risk för att barn 
och föräldrar med missbruksproblematik åsidosätts eller glöms bort om en samverkan 
inte förekommer inom socialtjänstens verksamheter (Alexandersson & Jess, 2015). 
 
Järkestig Berggren och Hanson (2016) understryker att barnens perspektiv inom 
forskningsfältet rörande missbruksproblemtik bör lyftas fram och tydliggöras. Barnens 
perspektiv på stödinsatser stämmer i dagsläget inte överens med FN:s konvention om 
barnens rättigheter som säger att det alltid ska finnas ett barnperspektiv i alla 
barnrelaterade verksamheter. 

 
 



   
 

9 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 
 
Payne (2014) beskriver teorier som ett hjälpmedel för att förstå och ifrågasätta idéer. De 
ger förklaringar och förståelser i det komplexa sociala arbetet. Teorier erbjuder en 
referensram för praktiken då man i socialt arbete hanteras med mänskligt beteende och 
företeelser. Teorier organiserar idéer och forskning som kan ge råd i komplicerade 
situationer. Yrkesprofessionella förväntas kunna luta sig mot olika teorier då de ska 
ligga till grund för att man ska kunna rättfärdiga och förklara det arbetet som utförs. 
 

1.5.1 Risk och skyddsfaktorer 

Begreppet riskfaktor innebär en social, psykologisk, biologisk eller medicinsk faktor 
som kan leda till problem som påverkar hälsa, utveckling, beteende och anpassning. 
Olika riskfaktorer samspelar med varandra och effekten av dessa kan variera beroende 
på barnets ålder och utveckling (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Forskning visar att de mest betydande riskfaktorerna för barns normbrytande beteende 
ligger på individ- och familjenivå (Andershed & Andershed, 2005). Det finns stora 
riskfaktorer som kan vara knutna till barnets föräldrar så som missbruk, psykisk ohälsa, 
funktionsnedsättning, arbetslöshet och kriminalitet. Barn till föräldrar som missbrukar 
är oftast mer utsatta för olika risker då missbruket i sig påverkar barnets tillvaro negativt 
i många olika aspekter. Barnets beteende, anpassning och skolprestationer riskerar att få 
en negativ påföljd (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

Skyddsfaktorer kan neutralisera eller dämpa de risker som finns och även dessa likväl 
riskfaktorer samspelar med varandra. Skyddseffekten växer om antalet skyddsfaktorer 
ökar och enskilda faktorer kan påverkas starkare än andra. Det är utav vikt att kartlägga 
och göra en bedömning av vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i barnets tillvaro då 
dessa kan ligga till grund för val av olika insatser (Lagerberg & Sundelin, 2000). 
 
Andershed och Andershed (2005) påtalar att riskfaktorerna är större om missbruk hos 
föräldrarna sker i en högre ålder hos barnet samt om pappan missbrukar snarare än 
mamman. Sambandet mellan föräldrarnas missbruk och ett utvecklat normbrytande 
beteende hos barnet tycks vara mer indirekt än direkt. Det vill säga att missbruket för 
med sig andra negativa konsekvenser som kan leda till ett normbrytande beteende 
snarare än att missbruket i sig har en direkt negativ inverkan. Forskning visar också att 
ett tidigt utvecklat normbrytande beteende i barndomen är den starkaste faktorn för att 
förutse att ett normbrytande beteende kan utvecklas senare i ungdomen och i vuxen 
ålder. 

Andra negativa konsekvenser som missbruket hos föräldrarna för med sig till barnet har 
visat sig kunna vara brister i emotionsreglerande och kognitiva funktioner samt 
störningar i familjens vardagsfunktioner. Andra ökade risker är att barnet kan bevittna 
eller utsättas för vanvård och övergrepp i familjen (Andershed & Andershed, 2005).  
 

1.5.2 Anknytning 

Anknytning som begrepp inom utvecklingspsykologin kommer från engelskans 
attachment och definierar betydelsen av något mindre som hänger ihop med och är 
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beroende av något större. Anknytning som teori behandlar samspelet mellan anknytning 
och omvårdnad. Detta samspel syftar till förälderns eller annan vårdnadshavares 
förmåga och vilja att tillfredsställa barnets behov som inkluderar skydd, trygghet och 
tröst men med utrymme för att få utforska världen under rimliga former, detta innefattar 
begreppet trygg bas som är ett centralt sådanat inom anknytningsteorin (Broberg, 
Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2013). Bowlby och kollegan Ainsworth arbetade 
under 1950-talet och framåt med att undersöka anknytningens koppling till barnens 
sociala och emotionella utveckling. För att tydliggöra detta används olika 
anknytningsmönster från A-D. Anknytningsmönster A definierar en otrygg undvikande 
anknytning och behovet för trygghet försummas, anknytningsmönster B innefattar en 
trygg anknytning och en balans i utforskandesystemet, anknytningsmönster C innebär 
att en otrygg och ambivalent aknytning där det inte finns en balans i 
utforskandesystemet. Det sista, anknytningsmönster D beskriver en otrygg och 
desorganierad anknytning där sammanhållande strategier saknas. 

Teorier inom socialt arbete med utsatta barn menar att de mest betydelsefulla 
kategorierna av faktorer i barnets utveckling är de faktorer som berör barnets närmaste 
omgivning. Detta innefattar barnets föräldrar och deras egenskaper samt relationen 
barnet och föräldrarna emellan (Andershed & Andershed, 2009). Anknytningen hos 
barn och föräldrar med en misssbruksproblematik kan beskrivas som otrygg och 
desorganiserad. Dessa bristfälliga relationer mellan barn och föräldrar är något som de 
yrkesprofessionella ofta kommer i kontakt med. De yrkesprofessionellas kunskap och 
förståelse kring varför anknytningen ser ut som den gör är av stor betydelse för att 
kunna tillämpa och genomföra lämpliga och gynnsamma insatser.  

Relationen mellan barn och föräldrar beskrivs ofta i anknytningstermer.  
Om det finns ett otryggt band mellan barnet och föräldrarna innebär detta en ökad risk 
för en ogynnsam utveckling. Detta otrygga band kan också bidra till att konflikter i 
familjen uppstår och negativa beteenden ökar. Barn till föräldrar som missbrukar är 
oftast mer utsatta för olika risker då missbruket i sig påverkar barnets tillvaro negativt i 
många olika aspekter. Barnets beteende, anpassning och skolprestationer riskerar att få 
en negativ påföljd (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 
1.6 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att belysa hinder och svårigheter samt möjligheter och 
utvecklingområden i socialtjänstens arbete kring barn och ungdomar till föräldrar med 
missbruksproblematik. Denna undersökning utgår från några utvalda 
yrkesprofessionella och deras egna erfarenheter i deras yrkesutövanden inom detta 
arbetsområde. För att kunna uppnå detta syfte har följande frågor utformats: 
 

1. Hur beskriver de yrkesprofessionella att upptäckandet ser ut gällande barn till 
föräldrar med missbruksproblematik? 
 
 

2. Vilka möjligheter och svårigheter upplever de yrkesprofessionella finnas i deras 
sociala arbete kring barn och ungdomar till föräldrar med 
missbruksproblematik? 
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2 METOD 
 
 
2.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och har 
genomförts i form av kvalitativa intervjuer. De metodologiska utgångspunkterna utgår 
ifrån Bryman (2011), Kvale och Brinkmann (2014), Patel och Davidsson (2003) samt 
Thurén (2007). Detta kapitel redogör också studiens kvalitetskriterier och 
forskningsetiska principer. 
 

2.1.1 Hermeneutik 

Den valda metoden för denna studie grundar sig i den hermeneutiska 
forskningstradititonen. Hermeneutikens synsätt uppkom när människorna under 
medeltiden tolkade bibeln, genom att tolka bibelns text ökade förståelsen för texten 
(Patel & Davidsson, 2003). 
 
Enligt Bryman (2011) grundas hermeneutiken i tolkningar och förståelser. En central 
del i hermeneutiken är att den forskare som analyserar texten vill lyfta fram textens 
mening utifrån den andra individens perspektiv. Detta innebär att ett fokus ligger på den 
historiska och sociala kontexten. Thurén (2007) beskriver det hermeneutiska 
perspektivet som tolkningslära, man måste förstå innebörden av texten, inte bara 
begripa den. Det handlar också om att förstå människor, deras handlingar och resultatet 
av dessa handlingar. 
 
 
2.2 Kvalitativ forskning 
 
Den kvalitativa forskningen försöker förstå världen utifrån undersökningspersonernas 
perspektiv utifrån deras egna upplevda erfarenheter och värld. När det gäller 
intervjuundersökningen i kvalitativa studier beskriver Kvale och Brinkmann (2014) tre 
viktiga nyckelfrågor, varför, vad och hur. Varför innebär att man klargör syftet med 
studien, vad innefattar förkunskapen som införskaffas om undersökningsområdet och 
hur omfattar hur man skaffar sig kunskap om väsentliga teorier och tekniker för studiens 
intervjuer och analys. Detta kallas för tematisering (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt som utgår från ett hermeneutiskt 
perspektiv, detta innebär att man gör intervjuer och observationer. Studiens syfte var att 
belysa olika hinder och svårigheter, samt möjligheter och utvecklingsområden i 
socialtjänstens arbete kring barn och ungdomar som lever i missbruksmiljö samt få en 
förståelse för arbetet kring dessa utifrån de yrkesprofessionellas perspektiv och egna 
erfarenheter. 
 
 
2.2.1 Förförståelse 
 
Den kvalitativa utgångspunkten innebär att förstå och tolka olika situationer och 
berättelser, vilket denna studie också syftar till. Detta ökar möjligheten att få en bättre 
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helhetsbild och förståelse för denna undersökning. Det är också utav vikt att vara 
medveten om sin egen förförståelse vilket påverkar den tolkning som görs. Att som 
författare ha kunskap om det valda ämnesområdet är också en tillgång för studien 
(Bryman, 2011). 
 
Ett genuint intresse för det valda ämnet fanns sedan tidigare hos studiens författare. 
Ytterligare inläsning om ämnet gjordes via tidigare forskning och litteratur, detta bidrog 
till mer kunskap och en större uppfattning om problemområdet. Detta i sin tur 
underlättade att ställa relevanta frågor och följdfrågor under intervjuerna samt att det 
ökade motivationen för att genomföra studien. 
 
 
2.3 Kvalitetskriterier 
 
Det beskrivs två huvudbegrepp och mätintstrument inom olika forskningssammanhang, 
validitet, i den kvalitativa forskningen även kallat trovärdighet och reliabilitet som i den 
kvalitativa forskningen kan jämföras med tillförlitlighet.  
Trovärdighet innebär att man har undersökt det man vill undersöka och inget annat. 
Man måste som studiens undersökare förhålla sig kritiskt till den analys som görs och 
ifrågasätta det resultat som framkommer samt undersöka om den valda metoden är mest 
lämplig för undersökningen.  
 
Reliabilitet även kallat tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innebär undersökningens 
tillförlitlighet gällande intervju och analys. Reliabilitet ska visa att studien är utförd på 
ett korrekt sätt. Tillförlitligheten anger kvaliteten på de mätningar som utförs i 
undersökningen och en hög tillförlitlighet innebär att andra mätningar bör visa ett 
liknade resultat (Kvale & Brinkmann, 2014 ; Bryman, 2011). 
 
Bryman (2011) beskriver dock en del svårigheter i kvalitativa studier när det gäller att 
använda sig av de mätinstrument som möjliggör arbetet att få exakt samma resultat vid 
en ny studie. Detta försvåras då forskaren tolkar respondenten utifrån egna 
livserfarenheter och sin egen förförståelse samt att sociala miljöer ständigt förändras 
(Kvale & Brinkmann, 2014 ; Bryman, 2011). 
 
För att studien ska bevara en hög nivå av reliabilitet och validitet måste den uppfylla 
några kvalitetskriterier. Bryman (2011) beskriver fyra delkriterier som behöver 
uppfyllas i den kvalitativa forskningen. Den första är trovärdighet, som innebär att 
forskningen utförts enligt de forskningsregler som finns. Det handlar även om att man 
ska återkoppla studiens resultat till studiens intervjupersoner för att få bekräftat att det 
som forskaren har kommit fram till är riktigt och stämmer med deras verklighet.  Detta 
kallas för respondentvalidering eller deltagarvalidering. Överförbarhet beskriver det 
andra delkriteriet och syftar till att forskaren ska nå så detaljrika beskrivningar som 
möjligt så att resultatet kan överföras till andra miljöer. Den tredje är pålitlighet, här 
menar Bryman (2011) att studien ska omfatta ett granskande synsätt som ska redogöra 
för samtliga av forskningsprocessens moment så som problemformulering, val av 
undersökningspersoner och analysmetod. Det föreslås att kollegor stegvis kan granska 
studien ur ett mer objektivt perspektiv. Möjlighet att styrka eller konfirmera är det sista 
delkriteriet som Bryman (2011) beskriver vilket innebär att forskaren inte ska låta sig 
styras av sina egna värderingar eller företeelser.  
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För att höja denna studies trovärdighet har en intervjuguide (Bilaga B) framställts 
utifrån syftet för att säkerställa att samtliga intervjuer innehåller relevanta och enhetliga 
ämnen. Under processens gång har studiens författare återvänt till syftet och 
frågeställningarna upprepade gånger för att säkerställa att arbetet som utförts varit 
relevant för undersökningsområdet. För att bevara studiens pålitlighet har materialet 
granskats tillsammans med studieförfattarnas handledare vid seminarium och 
handledartillfällen. Studiens författare har också haft ett medvetet förhållningssätt kring 
att egna värderingar eller företeelser inte ska styra studiens analys resultat. 
 
 
2.4 Forskningsetiska principer 
 
Forsman (1997) beskriver att forskare i alla tider har haft en uppfattning om vad som är 
rätt och fel i deras och andra forskares sätt att handla men det var under 1940-talet som 
den mer moderna forskningsetiken fick sin utveckling.  
 
Vetenskapliga och professionella organisationer har framtagit etiska principer och 
riktlinjer för att sammanställa gemensamma krav för forskare. Dessa principer har 
utvecklats för att dels förbättra forskningens kvalitet samt för att förhindra att 
forskningens deltagande inte tar skada av undersökningen. Det finns fyra huvudsakliga 
principer; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman, 2011 ; Forsman, 1997). 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda personerna om 
undersökningens syfte. Deltagarna ska upplysas om att deras deltagande sker på frivillig 
basis och att de har rätt att avsluta sin medverkan under studiens gång. Deltagarna ska 
även få information om vilka moment som ingår i undersökningen. 
 
Samtyckeskravet innebär att det ska finnas ett samtycke hos deltagarna i undersökningen 
då de har rätt att bestämma över sin medverkan. Minderåriga personer kräver ett 
godkännande från föräldrar eller annan vårdnadshavare. 
 
Konfidentialitetskravet syftar till att respondenternas uppgifter ska behandlas och 
bemötas med stor konfidentialitet. Dessa uppgifter ska hanteras varsamt och på ett sätt 
att obehöriga inte kommer åt den information som utges. 
 
Nyttjandekravet anger att de insamlade uppgifterna som framkommer i undersökningen 
endast får användas för det aktuella forskningsändamålet (Bryman, 2011). 
 
I denna studie har samtliga av ovanstående krav tagits hänsyn till. Information om 
studiens upplägg och syfte samt deltagarnas rättigheter har de berörda personerna blivit 
informerade om både muntligt och skriftligt. I denna information betonas även 
samtycke- och konfidentialiet. Deltagarna har försäkrats om att undersökningens 
material enbart ha använts för studien samt att endast studiens författare tillsammans 
med tilldelad handledare och examinator har haft tillgång till den insamlade 
informationen. Det är utav vikt att respondenterna känner sig trygga i sitt deltagande, 
där av har de etiska principerna upprätthållits och varit en central del i studiens gång. 
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2.5 Planering och genomförande 
 
I denna del presenteras studiens sökstrategier, urval, tillvägagångssätt för studiens 
genomförande samt bearbetning och analysmetod av kvalitativ data. 
 
 
2.6 Sökstrategier 
 
I denna studies bakgrund används relevant litteratur och tidigare forskning som har valts 
ut utifrån olika elektroniska databaser så som: PsycINFO, Social Services Abstract och 
Swepub. En avgränsning i sökningarna är peer-review vilket innebär att texten är 
granskad och bedömd av tidigare forskare innan publicering (Forsman, 1997). 
 
För att hitta relevant forskningsmaterial i dessa databaser har följande sökord används: 
Children of alcoholics, addiction, intervention, attachment, barn i missbruksmiljö och 
insatser. 
 
 
2.7 Urval 
 
Urvalet för denna studie är vad Bryman (2011) kallar målstyrt urval. Detta innebär att 
enheter och individer har valts ut utifrån de forskningsfrågor som har formulerats. 
Enligt Bryman (2011) är val av relevanta platser och undersökningspersoner samt 
generella frågeställningar viktiga steg i kvalitativ forskning. 
 
I denna studie har två enhetschefer, tre socialsekreterare och en behandlingspedagog på 
tre verksamheter i två olika kommuner i södra Sverige intervjuats. Detta betyder att sex 
interjuver har genomförts och samtliga intervjupersoner är verksamma inom det aktuella 
ämnesområdet. 
 
Valet av dessa verksamheter grundades på faktorer så som tillgänglighet och 
geografiska aspekter och främst på att intervjupersonerna besitter stora erfarenheter och 
kunskaper kring det valda ämnesområdet, barn till föräldrar med missbruksproblematik. 
Intervjuerna genomfördes i respondenternas arbetsmiljö och enskilt i bokade 
besöksrum. Valet av intervjuplatser grundades på att respondenterna skulle känna sig 
trygga i sitt deltagande om de befann sig i en igenkännande miljö och i enskilda rum för 
att säkerställa att intervjun skedde ostört och att ingen blev distraherad av omgivningen. 
 
 
2.8 Datainsamling 
 
För att komma i kontakt med respondenterna har muntlig kontakt via telefon varit det 
första steget. Därefter har ett skriftligt brev, även kallat missivbrev (Bilaga A) skickats 
ut till de berörda personerna. I detta brev beskrevs syftet med studien, hur 
tillvägagångssättet såg ut samt deltagarnas rättigheter enligt de etiska principerna. Detta 
brev gjorde det möjligt för intervjupersonerna att få ytterligare information och 
uppfattning av studiens syfte och frågeställningar samt att deras deltagande var på 
frivillig basis. En intervjuguide (Bilaga B) med frågor konstruerades och låg till grund 
för den semistrukturerade intervjun. Intervjuerna spelades in, detta med ett godkännande 
från samtliga respondenter. Inspelning testades innan intervjutillfällena och 



   
 

15 

genomfördes sedan med hjälp av både ipad och mobiltelefon för att försäkra att inget 
material skulle förloras. Intervjutiden varierades utifrån de svar som respondentena 
uppgav och vilka följdfrågor som tillkom men samtliga intervjuers tidslängd var mellan 
25-55 minuter. 
 
 
2.9 Semistrukturerad intervju 
 
Intervjukonstruktionen kom att vara semistrukturerad vilket innebär att forskaren har ett 
förbestämt tema, även kallad intervjuguide (Bilaga B) som är central del under 
intervjun. Denna intervjuguide behöver inte följas strikt utan intervjupersonen har 
utrymme för att utforma sina svar fritt och nya frågor kan ställas under intervjuns gång. 
I en semistrukturerad intervju bör intervjuaren lyssna aktivt, föra anteckningar och följa 
upp svaren med nya följdfrågor (Bryman, 2011 ; Alvehus, 2013). Studiens författare 
kom innan överens om vem som skulle genomföra vilken intervju och följa 
intervjuguiden, den andra personen kunde då föra anteckningar, lyssna mer aktivt och 
sedan följa upp med relevanta följdfrågor. 
 
 
2.10 Bearbetning av data 
 
När intervjuerna genomförts har de snarast transkriberats och bearbetats upprepade 
gånger. Detta innebär att inspelningen av intervjun har utformas ordagrant i skriftlig 
form. Transkriberingen kan ses som en första del i analysen då tal omvandlas till text 
vilket är ett tolkningssteg. Därefter har utskrifterna granskats upprepade gånger och 
textens innehåll har organiserats i olika teman. Detta resultatschema presenteras 
närmare under resultatdelen. Genom att skapa olika teman av texten kan hanteringen av 
informationen i helhet underlätta (Bryman, 2011 ; Kvale & Brinkmann, 2014) vilket 
medför ett mer trovärdigt resultat. 
 
 
2.11 Analysmetod 
 
Studiens valda analysmetod är tematisk analys. Bryman (2011) menar att det är en utav 
det mest förekommande tillvägagångssättet när det gäller kvalitativ data dock påtalas 
tematisk analys ingå i flera olika analysmetoder vilket gör det svårt att klassificera 
tematisk analys som en egen sådan. Bryman (2011) beskriver två olika förslag som kan 
användas vid en tematisk analys, det ena är Framework vilket är en metod som bygger 
på att man strukturerar upp påträffade teman och underteman i datamaterialet. Det andra 
förslaget innefattar olika tekniksrekommendationer man kan använda sig utav vid 
sökandet av olika teman (Bryman, 2011). 
 
I genomgången av denna studies insamlade data, i detta fall de transkriberade 
intervjuerna har det sistnämda av ovanstående förslag varit den metod som använts, 
närmare bestämt sökandet efter repetitioner, lokala typologier eller kategorier, likheter 
och skillnader samt saknad data. Detta har resulterat i att olika teman har skapats. Denna 
sökteknik beskriver Bryman (2011) som ett viktigt moment i en tematisk analys. Genom 
att strukturera denna studiens data under olika teman kunde datamaterialet analyseras 
och bearbetas av studiens författare och därmed sammanställa studiens resultat. 
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3 RESULTAT 

 
I detta kapitel redovisas studiens resultat som utgår från studiens respondenters egna 
erfarenheter. Samtliga av dessa sex respondenter är verksamma inom socialtjänsten på 
tre verksamheter i två olika kommuner i södra Sverige som arbetar med målgruppen 
barn till föräldrar med missbruksproblematik. Respondenterna består av två 
enhetschefer, tre socialsekreterare och en behandlingspedagog. 

I resultatet redogörs även citat från respondenterna där dessa personer presenteras som 
intervjuperson ett till sex, detta för att kunna skilja dem åt men också för att göra dem 
anonyma. Resultatets citat presenteras i kursiv text med indragna marginaler. 

Resultatet redovisas genom olika teman; Svårigheter och hinder, möjligheter och 
utvecklingsområden samt upptäckandet av barnens situation i missbruksmiljö. Varje 
tema är indelat i kategorier med underrubriker.  

 
Upptäckandet av 
barnets situation i 
missbruksmiljö 

 
Svårigheter och hinder 

 
Möjligheter och 
utvecklingsområden 

 
- Barnens indirekta rop på  
  hjälp 
 
- Föräldrarnas 
  uppsökande  
  av hjälp utifrån barnens  
  situation 
 
- Socialtjänstens egna  
  upptäckter 
 
 

 
- Skam och skuld 
 
- Förnekelsens sjukdom -  
  hemlighet och lojalitet 
 
- Oro och rädsla 

 
- Förebyggande arbete 
 
- Utbildning och 
samverkan 
 
- Begripliggöra – att våga 
  göra det pratbart 
 
- Erfarenheter –    
  individuella bedömningar,  
  etablera relationer och   
  anknytning 

 
Denna presentation av kategorier och underrubriker är utformad för att tydliggöra 
resultatet för läsaren, samt att denne får en bättre förståelse för texten. Vissa ord i 
citaten har omformulerats från talspråk till skriftspråk av studiens författare, detta för att 
upprätthålla anonymiteten hos respondenterna. Respondenternas citat presenteras med 
indragna marginaler i resultatdelen. 
 
 
 
3.1 Upptäckandet av barnens situation i missbruksmiljö 
 
I denna del redovisas upptäckandet av barn som lever med föräldrar med 
missbruksproblematik. Hur vanligt förekommande är det att barnen själva söker hjälp 
och hur vanligt är det att föräldrarna söker hjälp för sitt missbruk utifrån barnens 
situation? Hur kommer dessa barns situation till socialtjänstens kännedom? Hur 
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påverkar upptäckandet av barn som lever i missbruksproblematik socialtjänstens 
utföranden? 
 
 
3.1.1 Barnens indirekta rop på hjälp 
 
Samtliga respondenter menar att det väldigt ovanligt att barn själva söker sig till 
socialtjänsten utifrån sin och/eller sina föräldrars situation gällande deras föräldrars 
missbruksproblematik. Några av respondenterna har erfarenheter av att det i enstaka fall 
har hänt att yngre barn har kommit till socialtjänstens mottagning och bett om hjälp. 
Respondenterna nämner att äldre barn och tonåringar har lättare att själva kontakta 
socialtjänsten för stöd och hjälp. 

 
Det är ganska ovanligt, det händer lite då och då. Vi hade för ett tag sedan 
en 8 åring som faktiskt kom hit till oss själv och bad om hjälp. Det är 
fantastiskt, så det förekommer men det är inte ofta. Och jag var också med 
om ett barn till som var 12 år och ville få en annan familj att bo i. 
(Intervjuperson 3) 
 

Däremot nämner respondenterna att barnen indirekt kan söka stöd och hjälp utifrån sin 
situation genom att anförtro sig till en äldre vuxen som barnen ser som en trygg person. 
Dessa vuxna är oftast personer i skolan så som lärare, kuratorer, skolsköterskor eller 
andra vuxna i barnens omgivning. Respondenterna beskriver att när personer i skolan 
får kännedom om barnens situation görs en orosanmälan till socialtjänsten då de har 
anmälningsskyldighet i sin yrkesroll. Flera av respondenterna vädjar dock om att fler 
personer oavsett om de är verksamma inom barnrelaterade yrken eller inte bör göra en 
orosanmälan om de befarar att ett barn far illa.  
 

[…] det kan ju vara så att ett barn har sagt någonting på skolan till sin 
lärare, eller någon annan. Lärarna kanske har en oro och ställer en fråga 
och så kommer det spontant från barnet[…]Då är det oftast de vuxna som 
har hört det[…] Om det kommer spontant från ett barn så har den ju sagt 
det själv, men det kanske inte är ”Jag vill ha hjälp!”. (Intervjuperson 2) 
 
 

3.1.2 Föräldrarnas uppsökande av hjälp utifrån barnens situation 
 
Det har varit delade uppfattningar från respondenterna om hur vanligt förekommande 
det är att föräldrarna själva söker hjälp. Flera av respondenter påstår att det inte alls är 
vanligt att föräldrarna vänder sig till socialtjänsten utifrån sitt barns situation, 
föräldrarna kan då istället vända sig till vuxenenheten eller alkohol och drog-
mottagningar för hjälp mot sitt missbruk. Inga av respondenterna kan hänvisa till någon 
statistik och de menar också på att det säkert finns ett stort mörkertal. Orsaken till detta 
beskrivs som så att föräldrar är rädda för att få sina barn omhändertagna, dock kan flera 
av respondenterna se att barnen är den största drivkraften till förändring. 
 

Det finns ju föräldrar som själva tar kontakt med vår vuxenmottagning för 
att få hjälp, men det är extremt sällan som föräldrar vänder sig till oss 
utifrån sitt barn. (Intervjuperson 6) 
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3.1.3 Socialtjänstens egna upptäckter 
 
När det kommer till hur socialtjänsten får kännedom kring barn som lever i familjer med 
missbruksproblematik uppger flera av respondenterna tre olika sätt. Det första kan vara 
genom att anmälningar kommer in, då som tidigare nämnt genom olika aktörer eller 
andra personer i familjens omgivning. Det andra är genom en ansökan från barnet eller 
föräldrarna själva. Det tredje sättet innebär att socialtjänstens utföranden i de olika 
enheterna leder till ny kännedom hos de yrkesverksamma som kan skapa misstanke och 
oro hos den aktuella familjen, detta kallas då för en intern iakttagelse. 
 

Det kan ju vara på olika sätt, det är ju oftast via anmälningar av olika slag, 
det kan vara att man har en misstanke eller oro från skolan eller 
dagis[…]Eller kan det komma in att en förälder har kört rattfull och då 
kommer det till den myndigheten som har vuxna, men då har de som rutiner 
att det aktualiseras till barn och familj om det finns minderåriga barn[…] 
Sen kan det vara att någon ringer till oss anonymt, så det kommer via 
anmälningar på olika sätt till oss. (Intervjuperson 2) 
 

En utav respondenterna påtalar att socialtjänsten i den aktuella kommunen inte utför 
några direkta åtgärder som är kopplade till att upptäcka barn som lever i familjer med 
missbruksproblematik. Respondenten menar istället på att socialtjänsten upplyser alla 
andra aktörer i kommunen som arbetar med barn om att vara uppmärksamma. 
Information om anmälningsplikten är också en del i dessa upplysningar. 
 
 
3.2 Svårigheter och hinder 
 
Här uppvisas olika faktorer som respondenterna anser påverkar och försvårar arbetet 
kring familjer med missbruksproblematik.  
 
 
3.2.1 Skam och skuld 
 
En aspekt som tydligt framkommer i undersökningen när man pratar om svårigheter i 
arbetet, socialtjänstens utmaningar samt missbrukets påverkan på både vuxna och barn 
är skam och skuld. Samtliga respondenter lyfter fram att skam och skuld över förälderns 
missbruk är något som belastar barnen. 
 

[...]de flesta barnen upplever skam och skuld. Men det kan ju yttra sig på så 
olika sätt, det är väldigt lätt att barn tar på sig skulden, att det är mitt fel att 
mamma dricker, att det är mitt fel att pappa dricker[…] jag har inte varit 
tillräckligt duktig i skolan, hon älskar mig inte tillräckligt, hon tycker inte 
att jag är värd att finnas här” (Intervjuperson 4) 

 
Respondenterna upplever främst att de äldre barnen tar på sig skuld och känner en stor 
besvikelse över sin förälders missbruk då deras mognad och ålder bidrar till en ökad 
förståelse hos barnen som begripliggör missbruket på ett annat sätt. En utav 
respondenterna påtalar att det är jobbigt för barnen att ha föräldrar som sticker ut och 
skiljer sig från andra föräldrar, att det förändrade beteendet bidrar till skam och skuld 
hos barnen. 
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En utav respondenterna fråntar inte att föräldrarna känner skam och skuld, de beskriver 
att detta understryker att skammen och skulden i större utsträckning finns hos 
föräldrarna. Respondenten upplever att oavsett hur missbruket utformar sig finns alltid 
skam och skuld hos föräldrarna i förhållande till barnen. Resterande kan vara en 
bidragande orsak till att föräldern avstår från att söka och ta emot hjälp. Detta kan också 
försvåra arbetet i att upptäcka familjer med missbruksproblematik. 
 

[…] det är ju mycket skam och skuld, mycket tårar. Det är ju jättejobbigt, 
ja, att bli ifrågasatt som förälder, den här sjukdomen är ju skambelagd som 
den är, och blir man då dessutom anklagad, eller ja man kan upplevas 
anklagad för att man inte är en bra förälder då blir det ju ganska tufft. 
(Intervjuperson 5) 

 
 
3.2.2 Förnekelsens sjukdom – lojalitet och hemlighet 
 
Samtliga respondenter tycker att den svåra utmaningen med arbetet kring barn med 
föräldrar med missbruksproblematik är förnekelsen och att oärligheten hos föräldrarna 
är ett stort hinder. Många respondenter lägger också stor tyngd vid barnens lojalitet till 
föräldrarna då barnen i de flesta fall står föräldrarna närmast. 
 

Jag tror att när det är en hemlighet i familjen är nog då barn far mest illa. 
Jag tänker att, pratar man om det både inom familjen och söker hjälp för 
det, så att barnen förstår det mer i ett sammanhang så far de inte lika illa 
som när man döljer.  (Intervjuperson 3) 
 

Föräldrarnas missbruk skapar en stor hemlighet i familjen. Om föräldrarna förnekar och 
inte erkänner sitt missbruk kan man inte heller prata om det eller bevilja insatser och 
hitta rätt lösningar för familjen. Respondenterna uttrycker en svårighet i att nå barnen 
och få dem att prata då deras lojalitet till föräldrarna är så stor, i synnerhet när 
föräldrarnas mående är instabilt. En utav respondenterna upplever också att barnens 
lojalitet och hemlighetsfulla beteende grundar sig i att deras uppväxt i olika 
missbruksmiljöer har präglat dem till att inte avslöja något om sig själva eller sina 
familjemedlemmar. Lojaliteten kan även försvåra det påbörjade arbetet då en utav 
respondenterna beskriver att det är svårt att få barnen att delta fullt ut i olika insatser 
som stödjer barn i missbruksmiljö på grund av den lojalitet som barnen har till 
föräldrarna. Respondenten menar att barnen är rädda för att svika och baktala sina 
föräldrar om de deltar i olika grupper där man talar högt om samt erkänner föräldrarnas 
missbruk. 
 

Även om mamman fortsätter att missbruka så är det okej för barnet att vara 
ledsen, eller arg eller rädd. Att mamman säger att det är okej att barnet kan 
ringa till mormor när det händer[…] Att barnet får höra från föräldern att 
föräldern faktiskt erkänner sitt missbruk. För detta att det är förnekelsens 
sjukdom gör ju att barnen blir otroligt förvirrade när föräldrarna inte 
tillstår att det är någonting som är fel[…] Jag som myndighet har inte 
mandatet att avlasta barnet att inte känna skuld[…] Det kan bara föräldern 
göra[…]Att jag säger ”det är inte ditt fel” har ingen vidare effekt för barnet 
måste få höra det från föräldern själv. (Intervjuperson 1) 
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3.2.3 Oro och rädsla 
 
Samtliga respondenter nämner att föräldrarnas missbruk skapar en oro och rädsla hos 
både barnen och föräldrarna. En utav respondenterna beskriver att föräldrarnas oro och 
rädsla tydliggörs när man involverar barnen i processen då rädslan för att förlora sina 
barn är övervägande. Oron och rädslan kan bidra till att öka motivationen i behandling 
men många gånger skapas ett motstånd hos föräldrarna för behandling och insatser både 
gällande dem själva och för barnen. Rädslan för att missbruket ska komma till andras 
kännedom och att de därmed får en inblick över barnens situation är också något som 
många föräldrar befarar. 
 
När det gäller oro och rädsla hos barnen kan det ta uttryck på många olika sätt, därför 
poängterar respondenterna att det är viktigt att omgivningen är uppmärksamma på olika 
signaler och symtom som barnen kan uppvisa. Alla avvikande beteenden hos barn kan 
vara varningstecken på att något inte står rätt till. 
 

Jag tror att det finns lika många uppfattningar som det finns barn, beroende 
på vilket barn det är och vilken situation barnet befinner sig i[…] Men jag 
tror att det är skrämmande. Barnen är rädda, de kan vara rädda för att 
mamma eller pappa ska dö, eller är man rädd för att oförutsedda saker 
sker, att man ständigt går och är beredd[…] Hur är det när jag öppnar 
dörren när jag kommer hem? Knackar det på dörren och någon säger att vi 
inte kan bo kvar här? Ska mamma snart säga att pappa ska åka in i 
fängelse? Man är alltid rädd att man ska förlora någonting. (Intervjuperson 
1) 

 
[…] när barn berättar är det ju de här gångerna när föräldrar slutar att 
vara föräldrar, när de börjar gråta, eller börja skratta eller blir överdrivet 
snälla […] De stora förändringarna i beteendet, det brukar barn tycka är 
väldigt väldigt obehagligt. (Intervjuperson 6) 

 
Denna rädsla och oro hos barnen försvårar arbetet för socialtjänsten då dessa aspekter 
bidrar till förnekelse och minskar möjligheterna för att skapa relationer och dialoger i de 
olika mötena med familjerna. 
 
 
3.3 Möjligheter och utvecklingsområden 
 
Under detta tema redogörs olika möjligheter och utvecklingsområden. Vissa av 
aspekterna som respondenterna lyfter fram är också tillvägagångssätt som tillämpas 
eller bör tillämpas av de yrkesprofessionella då dessa beskrivs som främjande för det 
sociala arbetet. Om aspekterna som beskrivs som möjligheter och utvecklingsområden 
inte tillämpas kan de istället omvandlas till faktorer som skapar hinder och svårigheter i 
det sociala arbetet. 
 
 
3.3.1 Förebyggande arbete 
 
Det förebyggande arbetet från socialtjänstens sida sker genom att informera och upplysa 
andra aktörer så som skolor och förskolor i kommunen som arbetar med barn om deras 
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anmälningsplikt. Flera av respondenterna poängterar vikten av att alla professioner som 
inkluderar arbete med barn ska uppmärksamma barnen och deras eventuella avvikande 
beteenden eller varningssignaler och framförallt försöka sätta sig in i deras perspektiv 
för att lättare få en uppfattning och förståelse för deras levnadsförhållanden. 
 
En utav respondenterna förespråkar att deras målsättning är att så få barn ska genomgå 
en hel utredning och få hjälp från socialtjänsten i ett senare skede i livet. 
Förutsättningen är att man redan i förskoleåldern börjar jobba förebyggande för att 
tidigare uppmärksamma de barn som far illa. För att verkställa detta förebyggande 
arbetet beskriver respondenten att det finns personal som besöker olika förskolor flera 
gånger i veckan. 
 

[…] där försöker vi samverka med förskolorna utifrån att denne informerar 
om vilket stöd som finns så att det slipper ske en orosanmälan hit till oss 
[…] För det är mycket bättre att se att en problematik finns hos ett barn 
som är 4 år än att ingenting händer och så kommer det in en anmälan att 
flickan har börjat röka marijuana i 9:an och ingen har vetat någonting i 10 
år. (Intervjuperson 1). 

 
 
3.3.2 Utbildning och samverkan 
 
Samtliga respondenter lyfter fram att samverkan mellan de olika enheterna och andra 
aktörer är en betydelsefull faktor i det sociala arbetet kring denna problematik. 
Respondenterna i den ena kommunen beskriver att samarbetet mellan de olika enheterna 
på socialtjänsten har utvecklats i väldigt stor utsträckning vilket har resulterat i att deras 
arbete har förbättrats. Dessa respondenter beskriver också att de yrkesprofessionella i 
verksamheten ges utbildning inom evidensbaserad praktik, anknytning, behandling för 
barn till missbrukande föräldrar samt hur man går tillväga och anpassar möjliga insatser 
för denna målgrupp. De nämner också att dessa samverkansgrupper har avsatt tid för att 
kunna diskutera och byta erfarenheter och kunskaper kring detta problematiksområde 
vilket beskrivs som väldigt gynnsamt för utvecklingen av deras arbete. Respondenterna 
berättar att det tidigare har varit svårt att rekrytera till barngrupper där barnens behov är 
lika då samma åldersspann och problematiksområde spelar stor roll för sammanställning 
av grupperna. 
 

Möjligheterna är väl att genom att vi utbildar oss, och att vi utbildar 
utredare och andra som jobbar i organisationen om detta så ökar också 
chanserna för att kunna erbjuda bra insatser och insatser som ger verkan 
[…] Att kunna erbjuda insatser som har med detta att göra, det ger ju en 
möjlighet att kunna uppmärksamma fler eller kunna prata om det i de olika 
arbetsgrupperna eller så […] För jag menar, det är ju enorma vinster om 
man åtminstone lyckas prata med föräldrar och barnet i rummet om detta, 
bara det skulle ju vara en jättevinst. (Intervjuperson 2) 

 
En respondent i den andra kommunen påtalar att samverkan som gäller barn i 
missbruksmiljö har förändrats under de senaste åren då samarbetet mellan olika 
kommuner och enheter har minskat. Denna minskning har försvårat arbetet kring 
problemområdet. Respondenten nämner att orsaken till detta kan vara stor rotation bland 
personalen samt svårigheter i att få ihop en synkroniserad barngrupp. 
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Arbete kring familjer med denna problematik beskrivs som utmanade och stressrelaterat 
som kan leda till att man inte prioriterar att skicka barn till barngrupper. Respondenten 
önskar att samarbetet inom socialtjänsten och andra aktörer förbättras och utvecklas. 
 
En utav respondenterna vill se att samtliga enheter, främst vuxenenheten har ett större 
barnperspektiv i sitt arbete och att det finns en samsyn kring det. Denne menar på att 
föräldern kan bli distraherad och besvärad i sin egen behandling om barnets situation 
lyfts fram i ett tidigt skede. 
 

Det är inte så att vi inte kan samarbeta men det är väl så att man som 
behandlare har ett mer fokus på att få en allians med den vuxna som 
kommer dit, att försöka få den att prata och inte direkt aktualisera att det 
finns ett barn. Då kan det vara svårt att göra det när det har gått en tid. 
(Intervjuperson 6). 

 
[…] om föräldrar kan tillåta oss att prata med barnen om att det inte är 
deras fel och att det förekommer i andra familjer, och att vi ska försöka 
hjälpa familjen och så. Men i sådana familjer vill man inte att vi pratar med 
barnen för att de är rädda för att det ska avslöjas hur omfattande det är och 
då brukar man bli mer orolig […] Det är ganska svårt, det blir liksom oftast 
så att föräldrarna kan tänka sig att ta emot stöd själva, men de tror ofta att 
barnen far illa av att få stöd, tyvärr. (Intervjuperson 3) 

 
En annan respondent betonar att det är viktigt att vidröra ämnet om barnen trots att det 
kan upplevas som svårt. Det kräver mod och kunskap att våga möta föräldrarna i detta 
men respondenten tydliggör att det minst farliga är att våga prata om barnen, det farliga 
är när man inte vågar prata om barnen. 
 
 
3.3.3 Begripliggöra – Att våga göra det pratbart 
 
Många av respondenterna lägger stor vikt vid att kunna prata öppet om det som sker och 
därmed begripliggöra för barnen för att det ska bli någon framgång i förändringsarbetet, 
trots att det är ett tabubelagt område utifrån den som missbrukar men också för deras 
omgivning. Om bara barnen får sätta ord på vad som händer hemma och om de får 
förklarat till sig utifrån olika förklaringsmodeller kan det gynna det fortsatta arbetet 
 

Jag tror att har barnet eller ungdomen aldrig fått sätta ord på vad det är 
som har hänt hemma och om det aldrig har haft någon att reflektera med, 
då tror jag egentligen att det bara är en obegriplig värld. De får liksom inte 
ihop olika saker […] Det är otroligt viktigt att barn förstår varför saker och 
ting sker och många gånger är barn beundransvärda för att de hittar oftast 
någon som de kan ventilera hos, och ibland kan det handla om att hitta en 
pusselbit. (Intervjuperson 1) 

 
Flera av respondenterna beskriver att de som yrkesprofessionella måste våga prata öppet 
om det som sker i mötet med sina klienter. Genom att göra det pratbart ökar förståelsen 
hos barnen och insikten hos föräldrarna över hur barnen påverkas av deras missbruk. 
När man begripliggör situationen för barnens och dess förståelse ökar kan detta också 
avlasta dem från skam och skuld och andra tunga känslor som de bär på. 
 



   
 

23 

[…] men jag tror ändå att det enda sättet är väl att lyfta det, att såhär 
påverkas barn[…]Jag tror att man måste våga ta det, att lyfta det. Och det 
är ju smärtsamt, men det finns ju inget annat sätt att komma nära det. 
(Intervjuperson 5) 

 
I undersökningen lyfts olika stödinsatser så som barngrupper fram som en främjande 
modell när det gäller begripliggörandet för barnen. Dessa grupper leds av personer med 
adekvat kunskap och erfarenhet kring denna problematik vilket ökar möjligheten för att 
hitta rätt verktyg för anpassat stöd för barnen. Flera av respondenterna nämner att 
barnen i stor utsträckning uppskattar och har en positiv inställning till dessa 
barngrupper. De kan se att genom att barnen utbyter erfarenheter och känslomässiga 
upplevelser mellan varandra ökar förståelsen för föräldrarnas problematik. De känner 
stöd i att få prata om det som sker i den formen av sammanhang och enligt 
respondenterna uttrycker många barn att dessa barngrupper innefattar många roliga 
moment vilket också stimulerar barnens lekfulla behov. Vissa barn har uttryckt sin vilja 
i att återigen få delta när ny grupp börjar. Här poängterar dock några av respondenterna 
att de är osäkra på om detta grundar sig i att barnen har ett fortsatt behov i att få 
ventilera sina känslor angående sin familjesituation eller om det är lekmomenten som 
lockar. 
 

Vi har olika teman när vi har barngrupperna […] Vi lyfter upp det på 
bordet, för det är inte så lätt för ett barn som bär mycket skuld för sin 
förälder. Men när vi börjar prata om det och visar bilder och skriver på 
tavlan så kommer det ju fram: ”Det är så här jag känner och det är så det 
är!” för vi pratar mycket om att man inte är ensam om hur man känner, 
oftast sitter alla med samma känsla i gruppen […] Vi förmedlar att det 
aldrig är deras fel att mamma dricker. (Intervjuperson 4) 

 
 
3.3.4 Erfarenheter – Individuella bedömningar, etablera relationer och 
anknytning 
 
Grundläggande aspekter som respondenterna påpekar är att göra individuella 
bedömningar, att missbruket kan ta uttryck i olika former och att barn till föräldrar med 
missbruksproblematik påverkas i alla lägen, men på olika sätt. 
 
Majoriteten av respondenterna understryker att utvecklingen av deras yrkeskompetens 
på olika plan i form av ny kunskap och erfarenheter har stor betydelse för det arbetet 
som de utför. Respondenterna lägger här stor vikt vid skapandet av relationer och att 
kunna möta individerna där de befinner sig med förståelse och respekt. De beskriver att 
det många gånger kan vara helt avgörande hur de bemöter familjer i samtal eller när de 
ger olika besked. Att inte vara dömande eller ha något förakt mot föräldrar med 
missbruksproblematik även om deras arbete beskrivs som komplext och väcker många 
personliga känslor. Många av respondenterna är överens om att mer erfarenhet skapar 
mer trygghet i sitt yrkesutövande vilket också förbättrar mötet med klienterna. Att se 
förändringsarbetet som en process beskrivs som en viktig del i arbetet. 
 

[…] men man behöver ju verkligen få tid på sig att etablera en relation. Så 
är det ju. Och närma sig och hitta vägar. Man får ju verkligen anstränga sig 
för att hitta vägar och möta varje individ där den är […] Förändringen 
jobbar man ju med över tid[…] Att plantera tankar först för att kunna göra 
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en förändring. Allt sånt här jobb tar tid. Det är väl kanske det som är 
svårigheten egentligen. Det är ju ingen ”quick-fix” precis. (Intervjuperson 
5) 

 
Något som återkommer från flera respondenter är missbrukets påverkan på 
anknytningen mellan föräldern och barnet samtidigt som den är oersättlig och ytterst 
viktig, detta återspeglas i socialtjänstens olika stöd och insatser. Även om beslut tas att 
barn till missbrukande föräldrar ska omhändertas och placeras i familjehem är 
målsättningen att fortsätta upprätthålla en kontakt mellan barnen och deras föräldrar om 
detta är möjligt.  
 

[…] missbrukspersonligheten som utvecklas och som egentligen inte är 
kapabel till att ta hand om barn för att man är självupptagen och isolerad 
och allt det där. Svårt att klara olust, man gör bara det som känns bra, man 
hittar inga andra sätt att hantera i livet än att använda droger, och allt det 
där som ett barn behöver så som bra struktur, kontinuitet, förutsägbarhet, 
trygghet, allt det där går inte. Det går inte att tillfredsställa det. 
(Intervjuperson 5) 
 
En möjlighet kan ju vara att vi ibland placerar ett barn, då får de ju en 
möjlighet utan alkoholproblem i familjen, å andra sidan så lever de utan 
sina biologiska föräldrar och det är ju en risk. (Intervjuperson 6) 
 
Det finns ingen tanke att man räddar barn från föräldrarna. Det finns 
fortfarande för många barn som aldrig kan flytta hem till sina föräldrar, 
men föräldrar är alltid föräldrar. Och vi jobbar alltid med att även de 
föräldrarna som inte kan bo med sina barn ska ha så mycket delaktighet i 
barnens liv som möjligt, men alltid utifrån barnens perspektiv. Alla 
föräldrar har inte rätt till sina barn, aldrig någonsin, men alla barn har rätt 
till sina föräldrar. Det är liksom ledstjärnan. (Intervjuperson 1) 

 
Vissa av respondenterna påtalar också att direkta insatser för föräldrarnas missbruk är 
viktiga för att bevara en sund relation mellan barnen och föräldrarna. Genom att 
tillämpa dessa insatser som är direkt riktade till förälderns missbruk hjälper man också 
både föräldrarna och barnen.  
 
 
3.4 Teoretisk problematisering 
 
De valda teoretiska utgångspunkterna är risk- och skyddsfaktorer samt 
anknytningsteorin. Forskningen betonar att anknytningsmönster och risk- och 
skyddsfaktorer är betydelsefulla aspekter för arbetet kring dessa utsatta grupper 
(Socialstyrelsen, 2009).  
 
Det arbetssätt som socialtjänsten eftersträvar är att minska de riskfaktorer som finns 
kring barnen och stärka möjliga skyddsfaktorer. Ett missbruk hos föräldrarna ses som en 
tydlig riskfaktor för barnet och kan ge stora negativa följder. Tillämpning av olika 
insatser kan fungera som skyddsfaktorer som kan leda till främjande utveckling för både 
barnet och föräldrarna, detta bekräftas både i studiens resultat och i tidigare litteratur 
och forskning. Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver att olika riskfaktorer och dess 
effekter varierar utifrån barnets ålder och utveckling. Detta kan då kopplas till att 
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individuella bedömningar och grundliga utredningar är av stor vikt, vilket urskiljs i 
resultatet. Detta gör tillämpningen av teorin risk- och skyddsfaktorer relevant för 
studien då dessa aspekter är en stor del i det sociala arbetet. 
 
När det gäller anknytningsteorin kan man utifrån resultatet se att anknytning är en 
central del som återspeglas i det sociala arbetet kring barn till föräldrar med 
missbruksproblematik, på så sätt att oavsett val av insats är målsättningen att låta 
föräldrar och barn fortsätta vara delaktiga i varandras liv. Brodin (2009) beskriver att 
oavsett om föräldrarna har en utvecklad missbruksproblematik eller andra svårigheter är 
dessa personer viktiga och spelar en avgörande roll för barnets hälsa och utveckling. 
Respondenterna påtalar även detta och uttrycker att föräldrarna är oersättliga för barnen.   
Man kan dra tydliga slutsatser utifrån resultatet att socialtjänstens arbete i första hand 
strävar efter att upprätthålla och stärka relationen mellan föräldrarna och barnet. Valet 
av anknytningsteorin för denna studie kan till viss del ses som problematisk då teorin 
inte fokuserar på de yrkesprofessionellas syn på arbetet eller utgår från deras relation till 
barnet/föräldern. De yrkesprofessionellas perspektiv blir av tredje part och det kan vara 
svårt att endast luta sig mot denna teori i praktiken. Flera av respondenterna poängterar 
dock att missbruket i stor utsträckning påverkar anknytningen mellan föräldern och 
barnet, vilket gör det värdefullt att de yrkesprofessionella som arbetar med barn till 
föräldrar med missbruksproblematik har kännedom kring teorin. Man kan också se i 
resultatet att vissa av respondenterna lägger stor vikt vid det faktum att föräldrar alltid är 
föräldrar. Trots att en problematik kan finnas beskrivs anknyningsbandet som 
betydelsefullt och av vissa respondenter beskrivs det även som oersättligt, vilket också 
ligger till grund för val av olika insatser. Valet av anknytningsteorin kan också ses som 
relevant i det avseendet när det gäller upptäckandet av barnen. Inom anknytningsteorin 
beskrivs olika anknytningsmönster som kan förklara barnets olika utvecklingssteg. För 
att yrkesprofessionella tydligt ska kunna se eventuella varningssignaler eller tecken hos 
barnet krävs en kunskap kring anknytningsteorin och dess påverkan. Resultatet visar på 
att andra aktörer så som skolor, där bland annat kuratorer, lärare och skolsköterskor har 
en viktig roll för upptäckandet av dessa barn. Likaså gäller andra vuxna där 
respondenterna vädjar dessa till att våga agera om misstanke om att ett barn far illa 
finns. Det kan för vissa personer vara svårt att definiera vad som anses vara en 
ogynnsam utveckling hos barnet. Här kan teorierna om risk- och skyddsfaktorer och de 
olika anknytningsmönsterna finnas som hjälpmedel för att ge en förklaring och lättare 
förstå för att därefter kunna tillämpa adekvata åtgärder om behov finns. 
 
  
 

4 DISKUSSION 
 
Under detta kapitel diskuteras för- och nackdelar med den valda metoden och de 
teoretiska utgångspunkterna för denna studie. En resultatdiskussion med samma teman 
som i resultatdelen kommer också redogöras och diskuteras kring i förhållande till den 
tidigare forskningen och valda teorin. Avslutningsvis presenteras studiens författares 
slutsatser. 
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4.1 Metoddiskussion 
 
Studien har utgått från den kvalitativa forskningstraditionen och utifrån ett 
hermeneutiskt perspektiv. Varför denna metod valdes grundar sig i att studien syftade 
till att förstå och tolka respondenternas egna erfarenheter, berättelser och upplevelser. 
För att kunna uppnå detta genomfördes semistrukturerade intervjuer i form av en 
intervjuguide. Denna intervjuguide framställdes utav studiens författare innan samtliga 
intervjutillfällen och fanns sedan som ett underlag för insamlingen av den kvalitativa 
data som var relevant och nödvändig för att kunna uppnå studiens syfte. Denna 
intervjuguide bidrog till att öka studiens trovärdighet. I denna intervjuguide fanns även 
utrymme för eventuella följdfrågor som kunde ställas under intervjuerna beroende på 
vilka svar respondenterna uppgav. Studiens författare kom innan överens om vem som 
skulle ha huvudansvaret för vilken intervju och leda denna intervju vilket var till en 
fördel då den andra personen kunde lyssna mer aktivt, ställa relevanta följdfrågor och 
föra anteckningar under intervjuns gång. Om det hade valts en kvantitativ metod hade 
det varit svårt att få svar på de frågeställningar som utformades och uppnå studiens syfte 
då respondenternas mer djupgående svar kring deras erfarenheter och synpunkter 
angående upptäckandet, möjligheter och svårigheter var grundläggande för studien. Det 
man i efterhand har kunnat se är att mer tydliga frågeformuleringar kunde ha gjorts då 
vissa av respondenterna bad om att få särskilda frågor omformulerade då de inte riktigt 
förstod frågan och i vilket sammanhang frågan var avsedd för. Inför de första 
intervjuerna blev inte intervjuguiden utskickad till respondenterna vilket kan ha gjort att 
de inte var tillräckligt förberedda och därför inte kunde ge lika utformade svar, detta är 
dock svårt att svara på då man inte kan se några avsevärda skillnader på svaren av de 
respondenterna som fick ta del av intervjuguiden i förväg jämförelsevis med de som inte 
fick det. Det som kunde ligga till grund för respondenternas svar var deras erfarenheter 
inom sina yrkesroller då studiens författare kunde tolka att de respondenterna med 
längre erfarenhet lyckades på ett tydligare sätt uttrycka sig och ge mer omfattande svar. 
 
Första intervjutillfället blev av tidigare än planerat vilket kan ses som både en fördel och 
en nackdel. Fördelen med detta var att mer tid och utrymme fanns för transkribering av 
denna och förberedelser för kommande intervjuer, nackdelen var att förberedelserna 
inför den första intervjun var små och där av följdes enbart intervjuguiden med någon 
enstaka följdfråga. Kommande intervjuer hade bättre utgångslägen då mer erfarenhet 
och trygghet i rollerna som intervjuare hade vuxit och fler passande följdfrågor kunde 
ställas. För datamaterialets värde var det till en stor fördel att få möjligheten att kunna 
genomföra sex intervjuer vilket gav ett större underlag och mer relevanta svar till 
resultatdelen. 
 
Urvalet för studien var ett målstyrt urval. Samtliga respondenter som var tillgängliga för 
en intervju ansågs vara relevanta för studiens syfte då alla var verksamma inom arbetet 
kring barn till föräldrar med missbruksproblematik. Det uppstod inte några svårigheter 
med att få tag i dessa personer vilket har setts som en stor förmån. När det gäller 
datainsamlingen var en muntlig kontakt via telefon det första steget. När det stod klart 
vilka som ville delta skickades ett missivbrev (Bilaga A) ut till respondenterna via mail. 
Detta missivbrev innefattade studiens syfte, tillvägagångssättet för studien samt 
deltagarnas rättigheter enligt de etiska principerna. Detta gav mer information och 
uppfattning om studien och frågeställningarna för intervjupersonerna samt underströks 
att deras deltagande var frivilligt. 
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Samtliga intervjuer spelades in vilket har varit till en stor nytta, ett godkännande från 
respondenterna angående detta klargjordes innan intervjutillfällena. Inspelningarna 
genomfördes med hjälp av både mobiltelefon och ipad, detta för att säkerställa att inget 
material skulle gå förlorat. Det man kunde ha gjort annorlunda här är att på ett mer 
diskret sätt tillämpa dessa instrument då de kunde uppfattas som distraherande för både 
intervjuarna och respondenterna under vissa intervjutillfällen. 
 
Transkriberingarna underlättades genom att ha intervjuerna inspelade då inget material 
gick förlorat och man kunde ta del av dem upprepade gånger. Transkriberingen gjordes 
kort efter intervjuerna, detta bidrog till att materialet fanns kvar i minnet och att 
transkriberingen lättare kunde genomföras. Studiens författare tog del av varandras 
transkriberingar och kontrollerade dessa för att säkerställa att allt material från 
intervjuerna fanns nedskrivet. Dessa kontroller anses har höjt studiens tillförlitlighet. 
 
Då studiens tidsomfattning var begränsad fanns ingen möjlighet för studiens författare 
att använda sig av den så kallade respondentvalideringen. Som vederlag för detta 
genomfördes en fördjupad analys av studiens intervjumaterial. Studien genomsyras av 
några utvalda intervjupersoners erfarenheter och tankar i deras professionella yrkesroll 
inom problemområdet för att lyfta fram trovärdiga och relevanta aspekter som berör 
studiens ämne. Detta betyder dock inte att man kan generalisera och fastställa studiens 
resultat med alla yrkesprofessionellas tankar och erfarenheter inom socialtjänsten. 
Genom att det har refererats till pålitliga och aktuella källor inom den valda 
problemsområdet skapades en möjlighet för granskning. Under två handledartillfällen 
granskades studiens material och nya idéer och tankar utbyttes. Detta har också bidragit 
till ökning av studiens pålitlighet. Studiens författare har uppgett så rättvis bild av 
respondenternas svar som möjligt, detta för att minimera risken för att studiens resultat 
har påverkats av egna värderingar eller företeelser. Även direkta citat från 
respondenterna har använts i resultatet, vilket också stärker studiens pålitlighet. 
 
Vissa av respondenterna ställde frågor om de övriga deltagarna i studien, vilket 
besvarades med en förklaring att deltagandet är och förblir anonymt. Detta bemöttes 
med en stor förståelse. Att det tydliggjordes att bevara anonymiteten hos deltagarna gav 
förhoppningen att de skulle känna sig trygga i sitt deltagande. 

Olika artiklar och forskningsöversikter har används som grund för studien samt har flera 
läroböcker varit användbara för att införskaffa förkunskap kring ämnet och fungerat 
som vägledning för studiens uppbyggnad. Det kan inte uteslutas att andra val av sökord 
skulle ha bidragit till lika bra eller bättre grund för undersökningen men det som är 
medtaget i bakgrunden anses vara väsentligt och betydelsefullt för studien. 

Det har funnits vissa svårigheter med att hitta adekvata teoretiska utgångspunkter. Att 
inkludera risk- och skyddsfaktorer som en teori ansågs vara relevant då det kan finnas 
stora riskfaktorer för barn som har föräldrar med en utvecklad missbruksproblematik. 
Missbruket i sig kan medföra att dessa barn blir utsatta för olika risker och påverkar 
barnets tillvaro destruktivt. I det sociala arbetet är det utav vikt att kartlägga och 
bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som finns hos dessa barn för att möjliggöra ett 
gynnsamt arbete. Genom att arbeta förebyggande, upplysa aktörer och andra personer i 
samhället om hur man kan uppmärksamma dessa barn och vikten av det och därefter 
tillämpa eventuellt behövda insatser dämpar man flera riskfaktorer som då istället 
omvandlas till skyddsfaktorer. 
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Inledningsvis ifrågasatte studiens författare tillämpningen av anknytningsteorin då det 
fanns en osäkerhet kring om den var relevant för studiens syfte. Allt eftersom ansågs 
den som relevant då anknytningen hos föräldrarna och barnet påverkas i stor grad av det 
etablerade missbruket. Flera av respondenterna bekräftade detta och det återspeglas 
också i deras arbete och val av insatser. Detta innebär att det utifrån flera aspekter är av 
vikt att ha anknytningsteorin i åtanke i det sociala arbetet kring barn till föräldrar med 
missbruksproblematik. Detta utesluter dock inte att andra val av teorier som har ett 
större fokus på de yrkesprofessionellas perspektiv kunde varit av relevans för studien. 
 
 
4.2 Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte var att belysa hinder och svårigheter samt möjligheter och 
utvecklingsområden i socialtjänstens arbete kring barn till föräldrar med 
missbruksproblematik. Undersökningsgruppen för denna studie är inte så pass stor att 
man kan dra generella slutsatser kring hur socialtjänsten i stort upplever sitt arbete, men 
utifrån intervjupersonernas egna erfarenheter får man en fördjupad förståelse och ökad 
kunskap kring hur det kan se ut och hur de förhåller sig till detta. Utifrån det empiriska 
resultatet anser studiens författare att syftet är uppnått och man kan till stor del koppla 
det insamlade materialet till den tidigare forskningen där det bekräftas.  
 
 
4.2.1 Upptäckandet av barnens situation i missbruksmiljö 
 
Det framkommer från respondenterna att barnen själva sällan söker hjälp utifrån sina 
föräldrars missbruk, dock kan barnen indirekt söka stöd och hjälp genom en trygg vuxen 
i omgivningen som barnet anförtror sig till. Denna trygga vuxna är oftast en lärare eller 
annan personal i skolan. Respondenterna påtalar dock att de gärna ser att fler vuxna som 
är verksamma inom barnrelaterade yrken följer lagstiftningen och vågar agera med en 
orosanmälan om en misstanke eller oro finns kring att ett barn far illa. Upptäckandet av 
barn i missbruksmiljö beskrivs i studiens föreliggande litteratur och tidigare forskning 
som svårhanterlig då inga enhetliga kännetecken utmärker dessa barn samt att det finns 
en rädsla hos omgivningen kring att ställa frågor och vidröra ämnet då det kan ses som 
ett intrång på den personliga integriteten. Här påvisar resultatet att man trots denna 
rädsla ändå ska våga prata om det för att kunna främja situationen för hela familjen. 
Detta bekräftar även Bengtsson och Gavelin (2004). 
 
Tinnfält, m.fl (2011) beskriver att indirekta ledtrådar i berättelser från barnet kan öppna 
upp möjligheter för dessa trygghetspersoner att uppmärksamma om något inte står rätt 
till för barnet och i familjen. Brodin (2009) beskriver att genom att lyssna, visa 
förståelse samt bilda sig en egen uppfattning om barnets situation närmar man sig 
möjligheten att kunna uppmärksamma barnen. Respondenterna poängterar vikten av att 
barnrelaterade professioner, så som förskolor, skolor och andra aktörer får kunskap och 
information om eventuella avvikande beteenden och varningssignaler som kan ligga till 
grund för att ett etablerat missbruk finns i familjen. Hall och Webster (2007) bekräftar 
detta i sin studie då de påtalar att barn som växer upp i missbruksmiljö i många fall 
uppvisar avvikande beteenden och att deras känslomässiga utveckling skiljer sig från 
barn som lever i mer funktionella familjeförhållanden. 
 
Respondenterna bekräftar att denna information och upplysning ges till aktuella aktörer 
av socialtjänsten. En utav respondenterna uppger också att socialtjänstens personal 
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besöker olika förskolor i den aktuella kommunen flera gånger i veckan för att 
vidmakthålla detta. Det framkommer dock inte i resultatet om dessa insatser ger 
framgångar i upptäckandet kring barnen men av föreliggande litteratur visar tidigare 
studier på att barn och ungdomar trots ambivalenta känslor och tankar kring sin 
livssituation vill bli upptäckta i ett tidigt skede (Bröning mfl, 2012). 
 
När det gäller föräldrarnas eget uppsökande av hjälp för sitt missbruk utifrån deras 
barns situation har resultatet skiljt sig. Vissa av respondenterna påtalar att detta inte är 
ett vanligt förekommande medan andra respondenter ser att föräldrar i många avseenden 
vänder sig till vuxenenheten för att få hjälp med sitt missbruk. I dessa fall beskriver 
respondenterna att barnen är den största drivkraften hos föräldrarna till förändring. Å 
andra sidan kan barnen också vara en anledning till att föräldrarna inte vågar söka hjälp 
då de är medvetna om att konsekevenserna för detta kan bli ett omhändertagande för 
deras barn, detta bekräftar även Taylor m.fl, (2008). Socialtjänsten anser att det är ett 
sätt att ta ansvar att söka hjälp och stöd i sitt föräldraskap (Socialstyrelsen, 2009). 
 
 
4.2.2 Svårigheter och hinder 
 
Den föreliggande litteraturen och forskningen visar att föräldrar med 
missbruksproblematik och negativa konsekvenser för barnen har ett samband. 
 
Det framkommer i studiens resultat som även stärks av Tinnfält m.fl, (2011) att skam 
och skuld är en påtaglig faktor som försvårar socialtjänstens arbete kring barn till 
föräldrar med missbruksproblematik. Samtliga respondenter påtalar att denna skam och 
skuld kan yttra sig hos både föräldrar och barn och på många olika sätt, men att oavsett 
hur missbruket utformar sig så finns dessa känslor hos föräldrarna i förhållande till 
barnen. Barnard och Bain (2015) beskriver att en medvetenhet kring att dessa känslor 
förekommer underlättar i arbetet, detta i kombination med att visa empati och inte vara 
dömande som i sin tur kan motverka det motstånd som kan uppkomma av den skammen 
och skulden som finns. En utav respondenterna betonar också att inte visa något förakt 
mot föräldrar med missbruksproblematik trots att det kan väcka personliga känslor. Stor 
yrkeskompetens och professionalitet i sitt yrkesutövande kan främja tillämpningen av 
detta förhållningssätt. 
 
Resultatet påvisar att förnekelsen hos föräldrarna och lojaliteten hos barnen är ett stort 
hinder i arbetet vilket också bekräftas i tidigare forskning av Tinnfält m.fl, (2011). 
Denna förnekelse försvårar arbetet främst ur två aspekter, den bidrar till att 
skuldbelägga barnen och göra missbruket obegripligt för dem samt att den försvårar 
möjligheterna för de yrkesprofessionella att nå familjerna och därmed kunna bevilja och 
tillämpa gynnsamma insatser.  
 
Likaså gäller oro och rädsla som är återkommande svar från respondenterna när det 
gäller svårigheter i arbetet. Dessa går i princip hand i hand med skam, skuld och 
förnekelse och återigen poängteras vikten av att vara uppmärksam på eventuella 
varningssignaler och symtom hos barnen (Tinnfält m.fl, 2011 ; Taylor & Kroll, 2004). 
  
 
 
 



   
 

30 

4.2.3 Möjligheter och utvecklingsområden 
 
Det sociala arbetet kring barn till föräldrar med missbruksproblematik beskrivs som 
komplext med många faktorer som försvårar och belastar både klienter och 
yrkesprofessionella. Det lyfts dock fram flera aspekter i resultatet som uppfattas som 
möjligheter och som kan gynna utvecklingen kring arbetsområdet. Som tidigare nämnts 
under temat upptäckandet av barnens situation i missbruksmiljö betonas vikten av 
förebyggande arbete som också innebär en samverkan med andra enheter och aktörer. 
Samtliga respondenter nämner att detta är en betydelsefull faktor som ständigt behöver 
utvecklas och förbättras för bästa möjliga förutsättningar. Respondenterna i den ena 
kommunen beskriver att samverkansområdets förbättringar har medfört bättre resultat i 
deras arbete. Denna ständiga utveckling kräver kontinuerliga utbildningar kring 
förhållningssätt och gynnsamma insatser vilket respondenterna i den ena kommunen 
uppger att verksamheten fortlöpande tillhandahåller. Samverkansgrupper är också något 
som den ena kommunen avsätter tid för där de verksamma från olika enheter byter 
erfarenheter och lär av varandras olika kunskapsområden, detta upplever respondenterna 
är fördelaktigt för deras egen och verksamhetens utveckling. I studiens tidigare 
forskning påpekar Taylor och Kroll (2004) att samarbetet mellan vuxenenheten och 
barnenheten är av stor betydelse och i många avseenden behöver detta samarbete 
förbättras. 
 
I den andra kommunen skiljer sig uppfattningen av samverkan i det avseende att det 
istället har minskat på grund av stor rotation i personalen samt att det finns svårigheter i 
att rekrytera till olika grupper. Enligt kartläggningar från Statens folkshälsoinstitut 
(2010) av insatser för barn och undomar som växer upp i missbruksmiljö de senaste 
åren visar dessa att samverkan förekommer mellan landsting, kommuner och olika 
organisationer och aktörer, hur detta har följts upp och utvärderats saknas dock.  
 
Det finns vissa synpunkter kring samverkan mellan de olika enheterna då främst 
vuxenenheten tenderar till att ha ett större vuxenperspektiv och barnen kommer i andra 
hand enligt en respondent. Denna respondent önskar att barnens perspektiv lyfts fram 
ytterligare. Att detta kan vara ett vanligt förekommande dilemma bekräftar Bengtsson 
och Gavelin (2004). Socialstyrelsen (2009) betonar att ett helhets- och familjeperspektiv 
krävs för ständig utveckling av den offentliga vården och omsorgen. Detta kan också ses 
i rapporten från Alexandersson och Jess (2015) då de nämner att det finns brister kring 
ett helhetsperspektiv inom socialtjänstens organisation. Det benämns också att 
enheterna för vuxna och barn bör förbättra samarbetet mellan varandra.  
  
Att våga prata öppet om vad som sker både till barnen och föräldrarna är en 
grundläggande faktor för att uppnå goda resultat. Detta kräver både mod och kunskap 
från den yrkesprofessionella enligt respondenterna. Genom att göra det tabubelagda och 
skamfyllda ämnet pratbart ger det också många möjligheter i det fortsatta 
förändringsarbetet. Respondenterna beskriver att barnen sällan ges utrymme för att få 
sätta ord på sina känslor. Genom olika förklaringsmodeller ökar förståelsen kring 
missbruket och dess följder hos barnen vilket i sin tur kan avlasta dem från skam och 
skuld. Även föräldrarna får en större insikt över hur missbruksproblematiken påverkar 
familjen och detta kan då vara grunden till att en motivation till förändring skapas. 
Alternativa metoder till att begripliggöra missbruket för barnen lyfter vissa responenter 
fram, dessa alternativ kan vara olika stödgrupper för barn som leds av personer med 
kunskap och erfarenhet av området. Resultatet påvisar att dessa barngrupper är 
gynnsamma och att de i hög grad uppskattas av barnen som deltar. Det främjar barnen 
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att byta erfarenheter och känslomässiga upplevelser tillsammans med andra barn i 
liknande situationer. Lagerberg och Sundelin (2000) bekräftar att olika insatser för dessa 
familjer kan fungera som skyddsfaktorer vilket kan stärka möjligheterna för en gynnsam 
utveckling hos barnet.  
 
Resultatet visar att individuella bedömningar är avgörande för det sociala arbetet då 
missbruket kan uttrycka sig i olika former, dock kan det konstateras att det påverkar 
omgivingen i alla lägen, men på olika sätt. För att kunna göra individuella bedömningar 
krävs kunskap och erfarenhet och att ständigt utveckla sin yrkeskompetens är något som 
respondenterna ser som grundläggande i sitt arbete. Genom att kartlägga och göra 
bedömningar får man en större uppfattning kring vilka risk- och skyddsfaktorer som 
finns i barnets tillvaro som sedan underlättar för lämpliga val av insatser (Lagerberg & 
Sundelin, 2000). 
 
Skapandet av relationer är också en viktig aspekt, här påpekas att bemötandet är 
avgörande för vidare samarbete med familjen och att inte vara dömande eller visa förakt 
mot föräldrar med denna problematik då det lätt kan skapa motstånd. Det påvisas i 
studien av Taylor och Kroll (2004) att föräldrars rädsla för stigmatisering är en påtaglig 
faktor, vilket kan ligga till grund för att ett motstånd uppkommer. 
 
Att de yrkesprofessionella har en vetskap om att deras arbete är en tidskrävande process 
ger ett bättre utgångsläge för deras yrkesutövanden enligt respondenterna själva. En 
utav responenterna anser att mental förberedelse för klienten är nödvändigt innan man 
kan påbörja en förändring. Genom att ha denna vetskap kring processen kan den 
yrkesprofessionella också förmedla detta till sin klient och även bli mer trygg och 
självsäker i sin roll som yrkesprofessionell. 

Andershed och Andershed, (2009) betonar vikten av att upprätthålla och stärka 
relationen mellan barnet och föräldrarna vilket också återspeglas i studiens resultat. 
Respondenterna påtalar att deras strävan är att låta barnet och föräldrarna får vara 
delaktiga i varandras närvaro trots att svårigheter och omständigheter finns till grund. 
Detta bekräftar att anknytningen i stor grad är av vikt i det sociala arbetet, det styrker 
också att studiens val av anknytningteori är relevant. 

 
4.3 Slutsatser 
 
Man kan dra tydliga slutsatser utifrån resultatet och den tidigare forskningen att det 
sociala arbetet kring barn till föräldrar med missbruksproblematik är ett komplext 
arbetsområde som ständigt måste utvecklas och förbättras. De möjligheter och 
svårigheter som beskrivs i resultatet kan i stor grad kopplas till teorin kring risk-och 
skyddsfaktorer. Studiens författare anser att upptäckandet av barnen är grundläggande 
för det fortsatta arbetet därför är det av stor vikt att informera och upplysa alla de 
aktörer som är verksamma inom barnrelaterade yrken. Genom att upptäcka barn i ett 
tidigt skede kan tillämpningar av insatser fortare ske. Detta minskar riskerna för en 
fortsatt ogynnsam utveckling. Det finns inga tydliga riktlinjer eller manualer när det 
gäller upptäckandet av dessa barn men att vara uppmärksam på eventuella 
varningssignaler, att uppvisa mod och våga fråga samt att ta vuxenansvar och våga se 
kan vara avgörande för barnen. Anmälningsskyldigheten gäller i vissa yrkesroller men 
studiens författare anser det dock som en ”etisk skyldighet” att alla vuxna människor 
agerar om belägg för oro eller misstanke om att barn far illa finns. 
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Det är av stor betydelse att poängtera att trots att ett etablerat missbruk finns hos 
föräldrarna är dessa individer alltid barnens föräldrar vilket alltid bör finnas i åtanke i 
det sociala arbetet. Det måste därefter också finnas en bra balans mellan barnets och 
föräldrarnas bästa utan att något perspektiv utesluts för att en gynnsam behandling ska 
kunna ske. Barnens bästa bör dock alltid ha företräde. Med stöd från vad 
barnkonventionen säger om barnens rättigheter anser även studiens författare att 
barnperspektivet bör lyftas fram ytterligare. Anledningen till detta är att barnens 
perspektiv kan riskera att åsidosättas av vuxenenhetens översynta vuxenperspektiv, 
omgivningens avsaknad av civilkurage, eller att en rädsla för att våga agera 
förekommer. 
 
Det kan också konstateras att samverkan mellan olika enheter och aktörer är av stor vikt 
för det sociala arbetet. Detta kräver ständig utbildning och kunskap och ett stort 
engagemang hos alla verksamma för att nå positiva effekter och resultat. En av 
respondenterna i den ena kommunen nämner dock att samverkan kring barn i 
missbruksmiljö har minskat, detta beskrivs också försvåra arbetet. Det uppges att 
orsakerna till detta kan vara på grund av stor rotation bland personalen samt svårigheter 
kring att få ihop synkroniserade barngrupper. Här anser studiens författare att ett större 
engagemang och nya strategier kring att upprätthålla en fungerande samverkan bör 
inträda. Likaså när det gäller den stora rotationen bland personalgrupperna är det viktigt 
att titta närmare på de organisatoriska delarna. 
 
Då klientelet varierar och individuella bedömningar måste tillämpas krävs erfarenhet, 
flexibilitet och professionalitet hos de yrkesprofessionella. Det är svårt att fastställa 
vilka åtgärder eller insatser som gör störst skillnad. Det som kan tydliggöras utifrån 
resultat och tidigare forskning är att fördjupad kunskap och förståelse kring 
problemområdet ger utvecklingsmöjligheter i socialtjänstens utövande men också för 
andra aktörer som spelar en viktig roll. Detta arbetsområde är i ständigt 
utvecklingsbehov och måste med hänsyn till detta följas upp och utvärderas utifrån de 
svårigheter och möjligheter som upplevs finnas i det sociala arbetet för att kunna nå 
bästa möjliga resultat. Denna studie visar på vikten av tidigt upptäckande av barn som 
lever i missbruksmiljöer, livssituationerna för dessa barn medför flera riskfaktorer som 
kan orsaka en ogynnsam utveckling för barnen. Genom att hitta tillvägagångssätt och 
rätt verktyg för att fördjupa sin kunskap och kännedom kring området ökar 
möjligheterna för att främja förhållandena för barn och familjer med en 
missbruksproblematik. Det finns även andra stora vinster med att upptäcka dessa barn 
och familjer i ett tidigt skede, exempelvis när det gäller den samhällsekonomiska 
aspekten. Föräldrarnas missbruk kan ge skador i många avseenden, sjukdomar och 
psykisk hälsa samt att barnen och ungdomarna har en ökad risk att själva utveckla och 
hamna i ett missbruk eller i kriminella umgängen kan utgöra att de hamnar på 
ungdomshem eller anstalt senare i livet.  
 
 
4.3.1 Fortsatt forskning 
 
Det framkommer i studien att det finns svårigheter runt upptäckandet kring barn till 
föräldrar med missbruksproblematik. Det är trots detta av stor vikt att ständigt arbeta 
med förutsättningar som underlättar detta upptäckande. Samverkan och utbildning till 
yrkesprofessionella inom barnrelaterade yrken är också en betydande faktor. Det hade i 
fortsatt forskning varit intressant att ur andra aktörers perspektiv, så som personal på 
förskolor och skolor få en större inblick i hur de upplever att information och 
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upplysning från socialtjänsten underlättar upptäckandet av dessa barn. Det hade också 
varit intressant att få ta del av barnen och föräldrarnas upplevelser kring vilka 
svårigheter och möjligheter som de anser finns i det sociala arbetet för att i sin tur hitta 
förhållningssätt som samverkar med socialtjänstens syn på sitt arbete.  
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erfarenhet inom uppsatsarbete tillsammans med oss studenter vara involverade och få 
tillgång till den insamlade informationen. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti vad 
gäller både studiens innehåll och de etiska aspekterna.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Amy Mörck 
Telefon: 0735-202 663. Mail: am222yg@student.lnu.se 
 
Joanna Talundzic 
Telefon: 0734-237 292. Mail: jt222af@student.lnu.se 
 
 
Handledare: Inger Axelsson 
Telefon: 0470-708 921. Mail: inger.axelsson@lnu.se 
 
Examinator: Mikael Dahlberg 
Telefon: 0703-751 919. Mail: mikael.dahlberg@lnu.se 
 
Examinator: Goran Basic 
Telefon: 0470-708 959. Mail: goran.basic@lnu.se  
 
Kursansvarig: Mats Anderberg 
Telefon: 0470-708 922. Mail: mats.anderberg@lnu.se 



   
 

II 

Missiv	till	deltagare	i	studien	-	Barn	som	lever	i	familjer	med	
missbruksproblematik	
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 
är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 
 

 
Med vänliga hälsningar  
 
Amy Mörck & Joanna Talundzic 
 
 
Handledare: Inger Axelsson 
Telefon: 0470-708 921. Mail: inger.axelsson@lnu.se 
 
Examinator: Mikael Dahlberg 
Telefon: 0703-751 919. Mail: mikael.dahlberg@lnu.se 
 
Examinator: Goran Basic 
Telefon: 0470-708 959. Mail: goran.basic@lnu.se  
 
Kursansvarig: Mats Anderberg 
Telefon: 0470-708 922. Mail: mats.anderberg@lnu.se 
 
 
 
 
 



   
 

III 

 
Bilaga B Intervjuguide 
	
Intervjuguide	-	Frågor	
 
Presentation av intervjupersonen: 
 

1. Berätta lite om dig själv utifrån din nuvarande profession/funktion på 
arbetsplatsen. Hur länge har du arbetat inom Barn- och familjs 
verksamhetsområde? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Vad tycker du är det bästa med ditt jobb? Vilka utmaningar är svårast att 

hantera? 
 
 
Frågor gällande upptäckandet av barn till missbrukande föräldrar: 
 

1. Hur kommer det till er kännedom att ett barn/ungdom lever med föräldrar med 
missbruksproblematik? 

2. Hur vanligt förekommande är det att barnet/ungdomen själv söker hjälp oss er 
utifrån föräldrar med missbruksproblematik? 

3. Hur vanligt förekommande är det att förälder med missbruksproblematik söker 
hjälp? 

4. Hur ser samarbetet ut mellan de olika enheterna inom socialtjänsten utifrån 
barn/ungdomar som växer upp med föräldrar som har missbruksproblematik? 

5. Hur påverkas barn/ungdomar av att ha förälder/föräldrar som missbrukar? När 
anser ni att barn/ungdomar far illa? 

 
 
Frågor gällande socialtjänstens insatser och arbete: 
 

1. När det framkommer att ett barn far illa, hur påbörjar ni arbetet? 
2. På vilket sätt kan det framkomma att barn/ungdomar känner skam och skuld 

p.g.a. förälders missbruk? Hur arbetar och förhåller ni er till det? 
3. Hur går ni tillväga när ni erbjuder och tillämpar olika insatser? 
4. Hur ser insatserna ut? Riktar sig insatserna oftast till bara barnet, föräldern eller 

till hela familjen? 
5. Vilka möjligheter och svårigheter ser ni i arbetet med barn som lever med 

föräldrar med missbruksproblematik? 
 
 
Frågor gällande barnen och föräldraskapet: 
 

1. Hur ser barnet/ungdomen på förälderns missbruksproblematik enligt er? 
2. Hur ser föräldern på sitt missbruk? 
3. Hur ser föräldern på sitt föräldraskap och på barnets situation utifrån 

missbruksproblematiken? 
 

 
Det kan tillkomma följdfrågor under intervjuns gång. 


