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Den här kvalitativa studien belyser hur socialarbetare beskriver barn till 

föräldrar med missbruksproblematik, hinder och utmaningar i arbetet med 

dessa barn och samverkan mellan de olika yrkesgrupperna i arbetet med barn 

till föräldrar med missbruksproblematik. Ytterligare belyser studien de stöd 

och insatser som de olika verksamheterna erbjuder för dessa barn. 

Undersökningen utfördes i två olika kommuner i södra Sverige. Utifrån den 

valda kvalitativa metoden nåddes ett resultat från informanternas berättelser. 

Resultatet påvisar att det finns en mängd olika orsaker till varför det finns 

svårigheter i att upptäcka barn till föräldrar med missbruksproblematik. En 

återkommande orsak i resultatet är föräldrarnas förnekelse om sitt 

missbruksproblematik. I resultatet framkommer det att alla barn påverkas av 

föräldrarnas missbruksproblematik, dock är påverkas barnen individuellt. Det 

påvisas att ett samarbete sker mellan de olika yrkesgrupper dock kan 

samverkan förbättras. Slutsatsen är att samhället behöver mer kunskap om 

barn i missbruksfamiljer och att fler skall våga anmäla.  
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Förord 
 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra informanter från de två olika 

kommunerna som har ställt upp i vår studie, utan er hade vi inte kunnat utföra den här 

studien lika bra. Vi vill även tacka vår handledare Inger Axelsson samt rikta ett tack till 

de som på ett eller annat sätt har stöttat oss genom den här studien. Sist men inte minst 

vill vi rikta ett stort tack till oss författare som har utfört ett riktigt bra jobb tillsammans. 

 

 

Växjö, Mars 2018  

Elvira Ngabirano 

Nora Noori 
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1 Inledning 
 

I dag lever ungefär 60 000 barn i Sverige med föräldrar som har missbruksproblematik. 

I dagsläget tyder svenska studier på att växa upp i en missbruksfamilj som barn får stora 

konsekvenser för barnets hälsa, skolgång och framtid (Socialstyrelsen, 2009). Beroende 

på missbruksproblematikens förlopp, hur livet hanteras och hur hållbart individens 

nätverk är samt hur familjens anknytning fungerar, kan missbruksproblematiken oftast 

ha olika effekter på den anhörige. Det som kan känneteckna en familj där det 

förekommer missbruk är en miljö präglad av stress, osäkerhet, rädsla och ilska 

(Nordqvist, 2004).  

 

Under uppväxtåren behöver barnen oftast trygga och kärleksfulla föräldrar eller vuxna i 

deras närvaro som bemöter barnens behov. Föräldrarna har som grund att skapa en 

stabil tillvaro för barnen, en del föräldrar kan ha brister i sin föräldraförmåga där en av 

orsakerna är missbruksproblematiken hos en eller båda föräldrarna. Bristerna kan vara 

att föräldrarna sällan ser till att barnens behov blir uppfyllda, vilket kan skapa oro och 

förtvivlan samt att barnen oftast får bära på ett stort ansvar. Fastän det kan finnas en 

förälder som inte har missbruksproblematik, finns det risk att de problem som uppstår 

mellan båda föräldrarna oftast orsakar att barnens tillvaro och behov åsidosätts. Det är 

svårt att identifiera och upptäcka vilka barn som befinner sig i familjer där 

missbruksproblematik kan förekomma, eftersom missbruk är dolt och tabubelagt 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Det finns svårigheter att i ett tidigt skede upptäcka barn till föräldrar som missbrukar. 

Barnen visar sällan tecken på att det finns ett pågående missbruk i familjen. Eftersom 

familjer som har ett pågående missbruk i hemmet oftast har en mängd andra problem, 

leder det till att det kan försvåra identifieringen av missbruksproblemet. 

Missbruksproblematiken kan ändras över tid vilket leder till att barnens reaktioner 

varierar. Reaktionerna visar oftast tecken på koncentrationssvårigheter, trötthet, 

håglöshet och nedstämdhet. I och med att missbruket är varierande kan det vara av stor 

vikt att inte endast ha fokus på det stöd och skydd föräldrarna behöver, utan lika viktigt 

att barnens stöd och skydd beaktas. Även om föräldrar med missbruksproblematik har 

kontakt med Socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, uppmärksammas sällan barnets 

behov förrän de har hamnat i ett eget missbruk (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Vi har valt att inrikta oss på socialarbetares beskrivning i arbetet med barn till föräldrar 

med missbruksproblem, då det har visat sig att den här gruppen av barn har större risk 

att själva utveckla eget missbruk. Som blivande socialpedagoger inom området 

ungdoms- och missbruksvård finner vi därmed ett intresse gällande barn i 

missbruksfamiljer, då barn påverkas av föräldrarnas missbruksproblematik på olika sätt. 

Med tanke på att missbruk är tabubelagt finns det därför svårigheter i att upptäcka dessa 

barn. Vi vill dessutom skaffa en bredare kunskap kring det här ämnet, då 

missbruksproblematik är något vi kommer stöta på inom vårt framtida yrke. Den här 

studien kommer att fokusera på hur socialarbetare upptäcker barn som befinner sig i en 

familj med missbruksproblematik, hur de beskriver barns situation och påverkan. 

Studien kommer även att belysa vilka svårigheter och möjligheter som uppstår i arbetet 

med barn till föräldrar med missbruksproblematik samt samverkan mellan olika aktörer 

som arbetar med barn till föräldrar med missbruksproblematik. 
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1.1 Begreppsdefinitioner 

Missbruk: I studien används begreppet missbruk som innefattar både alkohol- och 

narkotikamissbruk. Författarna definierar ordet missbruk som både skadlig 

bruk/missbruk och beroende av substansen.  

Barn och ungdomar: I studien används ordet barn och ungdomar för individer mellan 

0–18 år.  

Yrkesprofessionella: En gemensam term för socialsekreterare och 

behandlingspedagoger. Termen innefattar även alla som har en profession i arbetet med 

barn.  

Missbruksfamilj/Missbruksmiljö: I studien används ordet missbruksfamilj som syftar 

på familjer där det förekommer ett missbruk av olika substanser (Socialstyrelsen, 

2009)..  
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2 Bakgrund 
 
2.1.1 Risk- och skyddsfaktorer  
 

Ett betydande begrepp för socialtjänsten är risk- och skyddsfaktorer då det är en 

argumentation om risker och skydd som kan användas i flera sammanhang för barnet. 

Begreppet risk innebär omständigheter eller händelser som ökar chansen att något som 

inte är eftersträvansvärt skall inträffa det kan exempelvis vara en social, psykologisk, 

medicinsk eller biologisk faktor som kan orsaka problem för exempelvis hälsan, 

utvecklingen eller beteendet. Oftast beror det på flera olika riskfaktorer än en riskfaktor 

som ökar risken för att ett problem skall uppstå och hur ogynnsamma faktorerna är. Att 

förutspå resultatet av olika riskfaktorer och dess samverkan som kan orsaka ett problem 

kan oftast vara komplicerat dock kan endast en riskfaktor väga mer än flera riskfaktorer.  

Beroende på barns ålder och utveckling skiljer det sig vilken effekt en risk kan ha. 

Risken kan vara dold men kan bryta ut om belastningen ökar vilket kan medföra att en 

oviktig händelse kan sätta igång en kraftig reaktion. Det är vanligt att ingen störning 

märks om en risk är oviktig dock ökar risken om påfrestningarna inom familjen blir 

storartad. I vilken utsträckning barnets sårbarhet sträcker sig kan bero på kön, psykiskt 

hälsa eller tidigare erfarenheter. Risk- och skyddsfaktorer samspelar vilket innebär att 

skyddsfaktorer är avgörande vid risker eftersom det kan neutralisera eller dämpa om 

risken är hög (Lagerberg & Sundelin, 2000). 

 

Då det har visat att barn i missbruksfamiljer påverkas på olika sätt, är det väsentligt att 

ha kännedom om hur en riskfaktor som i det här fallet är missbruksproblematik bör 

hanteras. Det skall även finnas kännedom om de betydelsefulla skyddsfaktorer som 

finns och dess effektivitet för barnen. Några exempel på de grundläggande 

skyddsfaktorerna som finns för att minska barns påverkan av föräldrarnas 

missbruksproblematik är att erbjuda föräldrarna det stöd de behöver, att det skall finnas 

vuxna runt barnet både inom och utanför skolan, att barnet har ett gott och stabilt 

nätverk samt att barnet på egen hand skall kunna hantera en situation (Niska och 

Olofsson, 2016). 

 

Natti och Ronit (2010) menar att riskfaktorerna som är relaterade till föräldrarnas 

missbruksproblematik ökar sannolikheten för barn att i efterhand utveckla olika 

beteendemässiga problem, inklusive användningen av narkotika. Dessutom är nivån på 

narkotikamissbruk bland unga vuxna som tidigare har varit barn till minst en förälder 

med missbruksproblematik betydligt högre än för barn till frånvarande föräldrar. För att 

kunna motstå påverkan av riskfaktorerna bör det finnas beståndsdelar som fungerar som 

skyddsfaktorer. Skyddsfaktorerna kan exempelvis innefatta att barnen har ett hållbart 

temperament, realistisk miljöbedömning, sociala problemlösningsförmågor och stark 

självkänsla. Det här kan vara faktorer som kan hjälpa individer att motstå effekterna av 

deras personliga sårbarhet och olika sociala och miljömässiga faror.  

 
2.1.2 Föräldrars missbruk och dess påverkan på barnen  

 

Arnell och Ekbom (1996) menar att barn som växer upp in en familj där det 

förekommer missbruk påverkas olika. Bland annat är det barnets utvecklingsnivå, 

personlighet som fastlägger hur ett barn kan fara illa, när missbruksproblematiken 

uppkommer och vilken förälder det är som missbrukar. Missbrukandet kan leda till att 

föräldrarna växlar mellan att vara tillgängliga och avvisande, vilket också kan orsaka att 
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skada barns utveckling. Många barn i den här situationen känner sig åsidosatta och 

oönskade. När föräldrarna är påverkade av berusningsmedel upplever barnen en 

personlighetsförändring hos sina föräldrar, vilket skapar ångest och förvirring hos 

barnen. Beroende på barns ålder kan det vara svårt att begripa vad det är som har hänt. I 

missbruksfamiljer brister det oftast på struktur och ordning, levnadssättet är oberäknelig 

även om något är planerat kan det plötsligt inte bli av. De här omständigheterna leder 

till att barnen känner en stor besvikelse och att tilliten till föräldrarna försämras.  

 

När barn är medvetna om att mamma eller pappa har missbruksproblematik, tar de 

oftast på sig skulden och även för andra problem som uppstår i hemmet. Det är 

väsentligt att barn, särskilt små barn har stabilitet, regelbundenhet och kontinuitet i sin 

närmiljö för att kunna utveckla goda och hållbara relationer till sin omgivning. Barnen 

ska kunna begripa sig på verkligheten så att de kan vara beredda på vad som kan hända, 

den bristande kontinuitet som kan uppstå i en familj med missbruksproblematik kan 

försämra barns psykiska och fysiska mognad. Förnekandet av missbruket i familjen 

präglar rollen som föräldrarna har, vilket kan vara lögner, bortförklaringar för hur 

mycket föräldrar missbrukar och att situationen i hemmet inte blir omtalad.  Det skapas 

regler om vad som ska talas om och inte, lögnen om att det inte finns missbruk i 

hemmet kan orsaka att barnen börjar ljuga om småsaker men även stora med tiden 

(Arnell och Ekbom, 1996). 

 

I familjer där missbruk förekommer hos en förälder eller båda, är det oftast missbruket 

som är orsaken till att föräldrarna varken orkar, kan se eller möta barnens behov. 

Bekräftelsen fallerar eftersom barnen inte får den centrala plats de behöver. Barnen 

känner att deras föräldrar alltid ersätter de med alkoholen eller drogerna. På grund av att 

barnens behov eller känslor inte blir bekräftade eller tillfredsställda under deras uppväxt 

i en sådan livssituation, kan de ha svårt för att känna igen eller sätta ord på olika känslor 

de upplever. Det kan vara att de känner sig ledsna eller till och med deprimerade utan 

att de begriper varför de känner så. Det kan även leda till att barnen stänger av eller 

förnekar sina känslor vilket kan resultera i att barnen blir onåbara. Barn som inte får 

sätta ord på det som händer i sin omgivning känner sig ensamma och övergivna, det här 

kan bli värre under skolåren då de känner svårigheter i att uttrycka sina känslor och 

skapa sociala relationer. Barnen känner rädsla inför att behöva skämmas om mamma 

eller pappa skulle vara berusade när de kommer hem med kompisar, av den orsaken 

finner de svårigheter i att bjuda hem någon (Arnell och Ekbom, 1996). 

 
2.1.3 Stöd och insatser 

Redan vid början på 1900-talet uppmärksammade forskare att dödligheten hos barn till 

föräldrar med missbruksproblematik ökade, dock var det inte förrän 1940-talet som 

forskningen började uppmärksamma barn som befinner sig i familjer med 

missbruksproblematik (Larm 2012).  

 

Wannberg (2016) presenterar en studie som handlar om en kartläggning av barn till 

föräldrar med missbruksproblematik, om hur de mår och vilket stöd de får. Studien har 

visat att alla grupper av barn till föräldrar inom missbruks- och beroendevården bör 

betraktas som en riskgrupp, oavsett ålder och om problemen hos barnen är tydliga eller 

inte. Studien visar att det är betydelsefullt att agera i ett tidigt skede, i studien 

presenteras även att barnperspektivet förstärktes år 2010 inom Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Det innebär att barn som är anhöriga till bland annat föräldrar 

med missbruksproblematik har rätt till lagstadgad information och stöd.  
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För att ge stöd till barn som far illa finns det samverkansplikt från skolverket som 

innebär att alla som arbetar med barn och unga har skyldighet att samverka med andra 

aktörer. Det gäller även barn och unga som betraktas befinna sig i en riskzon. De 

aktörer som skolan och förskolan behöver samverka med är bland annat socialtjänsten, 

polisen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och barn- och ungdomshabiliteringen. 

Genom en god samverkan kan aktörerna tillsammans på ett bättre sätt reda ut 

komplicerade problem (Skolverket, 2017).  

 

På senare år har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att tillsammans med 

Socialstyrelsen och olika kommuner och landsting arbeta för att få en djupare kunskap 

om stöd till barn i familjer med missbruksproblematik (Niska och Olofsson, 2016). 

 

Under ett projekt som folkhälsomyndigheten genomförde som fördjupade sig i frågor 

om föräldrar som har eller haft ett missbruk samt barn i familjer med 

missbruksproblematik. Under det här projektet framkom det att både barn och föräldrar 

hade som önskemål att problemet hade upptäcks i ett tidigare skede trots att problemet 

är ett svårt ämne att prata öppet om i början. Det visade sig även vara betydelsefullt att 

erbjuda hjälp till den vuxne med missbruksproblem så fort missbruket hade upptäckts 

då motivationen till en förändring är hög. Barn och föräldrar som deltog i projektet hade 

som önskemål att få bättre information från de olika myndigheterna exempelvis 

socialtjänsten, då missbruket hade uppmärksammats. Eftersom att brist på information 

kan orsaka oro för både barn och föräldrar, då båda parter vill ha kännedom om 

varandras tillstånd. I projektet tar föräldrarna och barnen upp erfarenheter som de har 

stött på i mötet med socialtjänsten, de upplever att socialtjänsten har haft större fokus på 

föräldrarnas berättelser. Att enbart fokusera på föräldrarna kan orsaka negativa 

konsekvenser för barn, då de också behöver likvärdigt stöd och hjälp. Projektets slutsats 

blev att ge stöd i form av barnperspektivet, vuxenperspektivet, föräldraperspektivet och 

familjeperspektivet samt att utföra de under en längre period (Niska och Olofsson, 

2016).  

 

Som det har nämnts tidigare är det få barn som får det stöd och den hjälp de behöver då 

de inte uppmärksammas av samhället. Trots att förskolan och skolan har 

anmälningsskyldighet vid oro för att ett barn far illa finns det dock svårigheter för 

socialtjänsten att få kännedom om de här barnen (Alexandersson & Näsman, 2015) 

Enligt socialtjänstlagen, SoL, kap 14 §1 (2001:453) och §1c (2012:776) har 

myndigheter, yrkesprofessionella och privatpersoner en skyldighet att anmäla om det 

finns misstanke om att ett barn far illa (Fahlberg & Larsson, 2016).  

 

Gustafsson (1996) påstår att det inte var förrän under 1990-talet som barn i Sverige 

erbjöds särskilda och riktade insatser. Författaren skriver att Folkhälsoinstitutets mål är 

att tidigt upptäcka barn till missbrukare och ge stöd inom förskola, skola och 

fritidsverksamheter inom kommunerna. Ytterligare ett mål är att verksamheterna skall 

ha kunskap och resurser så att barnen får det stöd och hjälp de behöver. Socialstyrelsen 

har som uppgift att se till att hela befolkningen får en likvärdig vård och omsorg. 

Folkhälsoinstitutet och socialstyrelsen har haft ett samarbete om olika satsningar för 

barn till föräldrar med missbruksproblematik. Samarbetet går ut på att de tillsammans 

med Rädda barnen införskaffar utbildning till personalen. När förebyggande arbete 

kommer på tal är det primär- och sekundärpreventiva insatser som fokus ligger på. 

Folkhälsoinstitutets primärpreventiva insatser går ut på att utveckla kunskap och 

kompetens hos personalgrupper. Folkhälsoinstitutet har även tillsammans med 
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socialstyrelsen ansvar för de sekundärpreventiva insatserna som vänder sig till individer 

som har stor risk för ohälsa, där missbruk ingår.  

 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) kap 5 §1 finns det en skyldighet att se till att barn 

och ungdomar har en trygg uppväxt med goda förhållanden samt att ge det skydd och 

stöd som de är i behov av (Fahlberg och Larsson, 2016). Några verksamheter som har 

kritiserats för att inte ha uppmärksammat barnen och deras behov när misstankar om 

föräldrarnas missbruksproblematik konstaterats är, individ- och familjeomsorgen, 

alkoholmottagningar och rådgivningsbyråer. Paradoxen är att fastän föräldrarna har en 

känd missbruksproblematik skall barnet visa egna symptom på dåliga 

levnadsförhållanden för att de skall få hjälp. Det finns svårigheter att observera barnets 

behov om inget avvikande beteende framkommer. Det är dessutom omöjligt att 

upptäcka föräldrarnas missbruksproblematik som en orsak trots att barnet visar 

avvikande beteende (Gustafsson, 1996). Författaren beskriver även att det är brist på 

kunskap och erfarenheter i samhället gällande barn i missbruksfamiljer, vilket försvårar 

upptäckandet av barnen. En annan besvärande faktor är förnekelsen hos den som har en 

dold missbruksproblematik.  

 
2.1.4 Tidigare forskning 

 

För att studie ska vara relevant har litteratur och tidigare forskning valts ut utifrån olika 

elektroniska databaser: PsycINFO, Swepub, Social Services Abstract. Genom att söka i 

de olika databaserna gjordes en avgränsning som kallas för peer-review, det innebär att 

texten som dyker upp och anses vara relevant för den här studien är granskad och 

bedömd av tidigare forskare innan den publiceras. För att hitta relevant tidigare 

forskning i de olika databaserna har följande sökord använts, Children of addicted 

parents, föräldraskap, missbruk, föräldrar, barn, stöd. 

 

Enligt Jäkerstig Berggren och Hanson (2016) har en svensk kartläggning visat att 15,3 

% av barn som är födda år 1987–1989 har en förälder som har visat tecken på 

missbruksproblematik gällande alkohol eller narkotika. Det handlar alltså om att många 

barns uppväxt drabbas av föräldrarnas missbruksproblematik vilket leder till att barnen 

senare i vuxen ålder måste handskas med konsekvenserna som deras barndom präglats 

av.   

 

Forskningen har visat att barn är som mest utsatta under tonårstiden då föräldrarnas 

missbruksproblematik har pågått under en längre tid. Den känslomässiga eller 

beteendemässiga problematiken som har visat sig under barndomen, har en tendens att 

öka under tonåren. På grund av det här uppstår svårigheter i att bygga upp ett 

självständigt liv i vuxen ålder (Järkestig Berggren och Hanson, 2016).  

 

Järkestig Berggren och Hanson (2016) presenterar även en svensk studie som har visat 

att mer än hälften av unga vuxna mellan åldrarna 18 till 35 har större risk  att hamna i 

dödsfall på grund av självmord, olyckor och våld samt missbruksproblematik. Det har 

visat sig att eget missbruk hos de unga vuxna som har föräldrar med 

missbruksproblematik är fyra till sju gånger så hög. Park och Schepp (2014) presenterar 

en granskning i sin forskning om barn till föräldrar med missbruksproblematik och 

deras inre sårbarhet. Studien har visat att barn med två föräldrar som missbrukar, har 

högre risk för att utveckla utåtagerande beteenden. Park och Schepp (2014) styrker 

Järkestig Berggren och Hanson (2016) när det gäller våldsolyckor hos de här barnen. De 

menar att barn i missbruksfamiljer kan utveckla psykiska störningar som kan orsaka 
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förändrade tankar, känslor och beteenden som i sin tur leder till våldsolyckor, 

självmord, depression, alkohol och drogmissbruk med mera. 

 

En studie som utfördes av Natti och Ronit (2010) i Israel där barn och ungdomar 

intervjuats om deras erfarenheter av att växa upp i ett hem där en eller båda föräldrar 

missbrukar, undersökte hur de upplever vissa aspekter av deras familjeförhållanden. 

Enligt barnens uppfattningar, har denna erfarenhet påverkat antingen negativt på så sätt 

att de har gått i föräldrarnas fotspår eller att missbruksproblematiken hos föräldrar har 

orsakat att barnen har haft svårigheter i att utveckla ett normalt liv.  

 

Barn och ungdomar som växer upp i ett hem där en eller båda föräldrarna har 

missbruksproblematik hamnar oftast i besvärliga livsvillkor. De upplever vanligtvis 

känslomässiga, kognitiva, sociala och beteendemässiga svårigheter och därmed riskerar 

att försämra det antisociala beteendet och att själva utveckla ett substansmissbruk. Att 

växa upp i en sådan miljö har även visat sig vara en stark riskfaktor för barnen, 

missbruksproblematiken påverkar familjen som helhet såväl som var och en av de här 

individerna. Familjen kring personen med missbruksproblematiken betraktas som ett 

slutet socialt system, vilket ofta utgör en betydande källa till kroniska spänningar och 

oro. Det har visat sig finnas regelbundna konflikter, svaga familjehanteringsfärdigheter, 

svag sammanhållning och andra sårbarheter i en familj där föräldrarna har 

missbruksproblematik. Vissa faktorer som finns och kan orsaka ett missbruk i de här 

familjerna kan vara det socioekonomiska problemet, psykiska och fysiska sjukdomar, 

problem med lagen, och låg skolprestation hos barnen med fler. Ett av de främsta 

problemen som uppstår på grund av alkoholkonsumtion eller missbruk av narkotika är 

våldsbrott (Natti & Ronit, 2010).  

 

 

Alexandersson och Näsman (2015) talar om i sin studie att föräldrar med 

missbruksproblematik är fysiskt frånvarande, vilket beror på att de planerar tillfällen för 

att missbruka utan barnens närvaro. Föräldrarnas frånvaro är varierande i familjerna och 

mellan syskonen, i studien framkommer även att föräldern upprepade gånger lämnat de 

yngsta barnen ensamma. Föräldrarnas frånvaro kan även orsakas av andra faktorer som 

exempelvis krav på nykterhet som inte kunde uppfyllas.  

 

Hall och Webster (2007) presenterar i sin studie att upptäckandet av barn i 

missbruksfamiljer försvåras då det finns självuppsatta regler inom familjerna. Reglerna 

går ut på att missbruket skall hemlighetshållas inom familjerna. Familjerna har någon 

slags oskriven regel att inte dela med sina av sina problem till utomstående. Barn till 

föräldrar med missbruksproblematik har en press på sig att alltid visa ett normaltillstånd 

både i hemmet och ute i samhället. Studien beskriver även att barn har ett annorlunda 

sätt att uppfatta föräldrarnas beteende som orsakas av missbruket, barnen tror oftast att 

de har orsakat konsekvenserna som har uppstått i familjen. De här barnen har också en 

viss tendens att inte sätta ord på sina känslor och ha ett avvikande beteende. Studien 

visar att barn i missbruksmiljö lär sig redan i ett tidigt skede att inte lita på någon och att 

bevara hemligheter. De lär sig även att inte prata öppet om sina känslor men däremot 

skall de kunna ta hand om sina föräldrar som befinner sig i ett missbruk.  

 

Det framkommer i tidigare forskning att samverkan beskrivs som en fördel för de olika 

aktörerna, men samverkan kan också vara problematisk på olika sätt eftersom det kan ta 

mycket tid vilket leder till att det drabbar arbetet med klienterna. Samverkan framställs 

som något som inträffar mellan de olika aktörerna där klienten inte involveras i 
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samarbetet då myndighetspersoner kämpar för sina egna organisatoriska och personliga 

intressen. Det framkommer även att samverkan mellan socialtjänsten och Statens 

institutionsstyrelse utformar sig sällan gemensamt. Anställda inom socialtjänsten likaså 

institutionspersonal berättar att det finns hinder i samverkan. Det finns en lagstadgad 

skyldighet att alla myndigheter skall samarbeta tillsammans och även agera i frågor som 

gäller barn som befinner sig i riskzonen. Författaren menar att det är socialnämndens 

skyldighet att se till att det finns en samverkan och att det inte endast är myndigheter 

som skall samverka med varandra därmed skall fritidsgårdar och ideella organisationer 

också ha ett samarbete (Basic, 2012).  

 
2.1.5 Teoretiskt övervägande 

 

Payne (2014) förklarar att det finns olika teorier som hjälper oss att utföra och förstå 

innebörden av socialt arbete. Några exempel som tas upp på huvudsakliga 

användningsområden för teori är att, teori ger oss förklaringar och förståelse för hur en 

socialarbetare skall agera i hantering av komplexa mänskliga beteenden och 

omständigheter.  Teorin erbjuder en referensram som innehåller råd och vägledning som 

socialarbetaren kan arbeta utifrån i komplicerade situationer. Med hjälp av teorin kan vi 

dessutom i vårt professionella förhållningssätt känna oss ansvariga och 

självdisciplinerade.  

 
2.1.5.1  Det socialpedagogiska perspektivet 

Cederlund och Berglund (2017) klargör att det socialpedagogiska förhållningssättet 

utgår ifrån att upptäcka och fokusera på det friska hos individen, utöver detta skall 

socialt arbete vara nyckeln till att individen skall kunna utveckla egna resurser . En 

viktig del i det socialpedagogiska förhållningssättet är att se till att individens egna väg 

inte blir avvikande då det kan ha en påverkan på både individen och hens omgivning. 

Vidare skriver Cederlund och Berglund (2017) att individen skall gå upptäcktens väg 

för att uppnå empowerment som innebär att individen har makt över sin egen situation. 

Empowerment används även för att lyfta fram individens sätt att skapa möjligheter. 

Socialarbetarens uppgift utifrån det socialpedagogiska förhållningssättet är att 

identifiera hinder och möjligheter för att kunna hitta potentiella vägar för individen. 

Med tanke på det här är individens centrala område att ha en ökad självkännedom då det 

vardagliga livet styrs av sociala bekräftelser och sociala samspel. Det socialpedagogiska 

synsättet är sammankopplad med människor vilja att förändra sin livssituation som kan 

handla om individens egna önskan om förändring eller samhällets krav till förändring. 

Upptäcktens väg begär elementära och vardagsmänskliga egenskaper i det 

professionella bemötande, egenskaperna innefattar lyhördhet, respekt, optimism och 

vänlighet. Genom det ovan nämna professionella bemötandet och det socialpedagogiska 

förhållningssättet kan goda möten samt förändringar utvecklas. Ur 

det  socialpedagogiska perspektivet är det av stor vikt att utgå ifrån interaktionismen 

som fokuserar och synliggör betydelsen av det vardagliga livet samt de sociala 

interaktioner som påvisar hur individen agerar och fungerar. En annan viktig del inom 

socialpedagogiken är gemenskapen som beskrivs vara  en känsla av individens 

tillhörighet och delaktighet vilket är baserad på individens egna erfarenheter. 

Författaren menar även att de sociala sammanhangen och samspel med andra 
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medmänniskor är en viktig faktor som kan leda till förändring (Cederlund och Berglund 

2017). 

Cederlund och Berglund (2017) påstår att det är viktigt att som socialarbetare har i 

åtanke att alla barn och ungdomar som växer upp i svåra miljöer inte utvecklar 

avvikande eller problematiska beteenden. Dessutom är det av stor vikt att mänskliggöra 

människan för att kunna ha förståelse för människans upplevelser och känslor. 

’’Bemötande, relationer och relationsspel har avgörande betydelser i våra liv. 

Inspiration, känslor, vilja, stöd och vänskap vrider och vänder på vardagslivets 

utformning och alla de möjligheter man upplever som möjliga.’’ (Cederlund och 

Berglund 2017, sid. 93). 

Avslutningsvis framkommer det att kompetens inom socialpedagogiskt arbete präglas 

av kunskap, erfarenhet och omdöme, utöver det här krävs det att den professionella 

vågar tänka kreativt och prövar nya handlingsstrategier utöver de befintliga. Den 

professionella bör vara medveten om hinder som kan uppstå i arbetet från den 

hjälpsökande och dennes omgivning samt kollegor inom organisationen. Det här syftar 

till att underlätta den professionelles sätt att våga testa andra handlingsstrategier 

(Cederlund och Berglund 2017).   

 

 
2.1.6 Syfte och problemformulering  

Syftet med studien är att ur ett socialpedagogiskt perspektiv belysa, få en ökad kunskap 

och förståelse för hur yrkesprofessionella från olika verksamheter beskriver sitt arbete 

med barn till föräldrar med missbruksproblematik och de hinder och utmaningar de se i 

arbetet.  Frågeställningar är:  

 

1. Hur beskriver de yrkesprofessionella barn till föräldrar med 

missbruksproblematik och sitt arbete med de? 

 

2.  Vilka svårigheter och möjligheter ser de i sitt arbete?  

 

3. Hur ser de på samverkan med andra yrkesgrupper när det gäller barn till 

föräldrar med missbruksproblematik?  

 

3 Metod 
I den här delen av studien presenteras studiens metodologiska utgångspunkt och det 

vetenskapliga förhållningsättet som studien har grundats på samt tillvägagångsättet för 

studien. Presentationen kommer att bestå av studiens urval, datainsamling, 

databearbetning och anlys under rubriken planering och genomförande.  

 

3.1 Metodologiska utgångspunkter  

Den här studien innefattar metodologiska utgångspunkter utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. Utgångspunkten har varit av en kvalitativ ansats som genomfördes i form av 

kvalitativa intervjuer, som har beskrivs av Bryman (2011), Patel och Davidsson (2003) 

och Thurén (2007).  
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3.1.1 Hermeneutik 

Enligt Thurén (2007) grundar sig hermeneutiken på den kvalitativa förståelsen och 

tolkningssystemet. Det innebär att människan kan tolkas genom deras personligheter, 

handlingar och resultaten av deras handlingar. Studien har utgått ifrån hermeneutiken, 

då syftet med studien har varit att få en fördjupad förståelse och inte endast begripa det 

som har studerats. Hermeneutiken betonar att människan går miste om något viktigt om 

en individ inte försöker att förstå och tolka det som kommer fram i en studie. En tredje 

kunskapskälla som hermeneutiken utgår ifrån är lyhördhet eller empati.  

 
3.1.2 Kvalitativ ansats  

Bryman (2011) förklarar att den kvalitativa ansatsen är en samhällsvetenskaplig 

forskning som grundas i hermeneutiken och innehåller databaser som består av tolkande 

och verbala analyser. Vid användning av en kvalitativ ansats kan det uppstå svårigheter 

eftersom det kan besvära databasen, då forskaren tolkar informanten utifrån sina egna 

erfarenheter. Det kan leda till att det blir svårt att få fram samma resultat vid en ny 

studie. Kvalitativ ansats är tids- och arbetskrävande, att vara öppen, nyfiken och lyhörd 

under en intervju är viktiga verktyg att ha som forskare för att få ett tillförlitligt resultat.  

 
3.1.3 Kvalitetskriterier  

Inom forskningen finns det två grundläggande begrepp som är väsentliga att utgå ifrån, 

reliabilitet och validitet som är särskilt centrala i den kvalitativa metoden. Reliabilitet 

som även kallas för tillförlitlighet visar om resultatet stämmer överens vid en ny studie 

och går även ut på att undersöka om studien är utförd på rätt sätt. Validiteten ifrågasätter 

och bedömer om de slutsatserna som framställs i en undersökning hänger ihop eller inte 

med det som har undersökts (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman 

(2011) menar dock att forskare bör ha andra kvalitetskriterier än reliabilitet och 

validitet. Då de två begreppen är mer relevanta i den kvantitativa metoden och medför 

svårigheter i att mäta den absoluta sanningen om den sociala verkligheten som lyfts 

fram i den kvalitativa undersökningen. 

 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att utgå ifrån fyra kvalitetskriterier som är 

användbara i den kvalitativa undersökningen för att kunna bedöma tillförlitligheten i en 

studies resultat. Kvalitetskriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Trovärdighet innebär hur rimligt studiens resultat är och om studien har 

utförts enligt de forskningsregler som finns. Överförbarhet handlar om att forskaren 

skall uppnå detaljerade redogörelser för att resultatet skall kunna tillämpas i andra 

sammanhang. Pålitlighet är det tredje kvalitetskriteriet som påminner om reliabiliteten 

där resultatet blir liknande vid en studie. Det innebär även att forskaren garanterar att 

det ska finnas en fullständig och tillgänglig beskrivning av studiens forskningsprocess. 

Det sista kvalitetskriteriet är konfirmering där forskaren skall ha kontroll över sina egna 

värderingar och åsikter så att undersökningen och slutsatserna inte skall påverkas på 

något avgörande sätt.  

 

För att säkerställa den här studiens resultat är det viktigt att vi som har författat studien 

har kunskap om studien och även de olika kvalitetskriterierna. Genom att tillämpa 

trovärdigheten för studien har vi tillsammans gått igenom den insamlade 

transkiberingen för att fastlägga vår tolkning av det insamlade materialet. Vi har för 

trovärdighetens skull tillämpat en intervjuguide (se BILAGA B) som skall 

säkerhetsställa att syftet besvaras och att samtliga intervjuer är relevanta. Under studiens 

gång har syftet och frågeställningarna ändrats upprepade gånger för att förbättra 

studiens undersökningsområde så att överförbarheten uppnås. Studiens pålitlighet har 
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granskats upprepade gånger av studiens författare och med hjälp av handledartillfällen 

samt vid seminariums tillfälle. För att styrka och konfirmera studien valde vi ett 

målstyrt urval, dock bestod vår intervjuguide av öppnafrågor vilket underlättade vårt 

förhållningssätt under intervjuernas gång. Det här ledde till att informanterna inte blev 

styrda till att ge specifika svar. Resultatet bygger främst på de citat som har framkommit 

i intervjuerna av våra informanter vilket påvisar att våra personliga åsikter inte har 

framkommit.  

 
3.1.4 Forskningsetiska överväganden  

För att kunna få fram en tillförlitlig kunskap i vårt forskningsfält har det varit 

betydelsefullt för våra informanter att vara medvetna om deras rättigheter i 

medverkandet. Vi har skickat de olika forskningsetiska principerna (se BILAGA A) via 

mail i samband med vårt missiv brev och intervjuguide, vi har även gått igenom de här 

principerna innan intervjun med varje informant för att säkerhetsställa att de har läst och 

förstår deras rättigheter eller om det är något de undrar över.  

 

Inom forskningen finns det fyra etiska riktlinjer som är viktiga att utgå ifrån för att 

skydda deltagarna att komma till skada under studiens gång. De etiska riktlinjerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011).  

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar de personerna som medverkar om 

studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det här uppfyllde vi 

genom att skicka missiv brevet (se BILAGA A). Det var viktigt för oss att förklara till 

de deltagande om deras frivillighet i att medverka och att de har all rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjuns gång. Deltagarna informerades även om att 

uppgifterna som samlades in inte skall användas eller delas på något annat sätt än för 

forskningens syfte.  

 

Det som menas med samtyckeskravet är att forskaren tillägnar sig av deltagarnas 

samtycke, där deltagarna själva känner att de bestämmer över sin medverkan i studien. 

Efter vår förfrågan om medverkan till deltagarna och den skickade informationen om 

studien, deltagarna godkände därefter sin medverkan. Grunden i samtyckeskravet är att 

informanterna skall få så mycket information som möjligt för att kunna ge godkännande 

eller neka att medverka i intervjun.  Informanterna skall även få komplett information 

om studiens syfte och uppläggning. De kan även när som helst under studiens gång neka 

till deltagande av studien.  

 

Konfidentialitetskravet går ut på att forskarna tar hänsyn till och respekterar de som 

medverkar i studien och att de skall vara säkra på att personliga uppgifter förvaras på så 

sätt att obehöriga inte kan ta del av de. Identifieringen av de som medverkar skall inte 

kunna förekomma av utomstående. Framförallt är det viktigaste att ta hänsyn till vad 

medverkarna anser var etiskt känsligt om de delade uppgifterna.  Det var av stor vikt att 

tydliggöra för informanterna att de skulle förbli anonyma och att deras namn, 

verksamhet och kommun inte skulle påtalas i studien samt om det var något som de 

absolut inte ville skulle komma med i studien skulle omedelbart tas bort.   

 

Det var av stor viktig som författare att förhåller sig till Nyttjandekravet som syftar på 

att det insamlade materialet endast skall användas i forskningssyfte, det här uppfyllde vi 

oxkså genom att berätta för alla informanter, då det här kravet strävar efter att skydda 
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och minska risker som kan orsaka konsekvenser för informanterna. Det grundläggande i 

det här kravet är att informanterna inte får komma till skada (Bryman 2011). 

 

3.2 Planering och genomförande 

I det här avsnittet ska studiens urval, bearbetning och analys av den data som har 

framkommit presenteras.  

 
3.2.1 Urval  

Enligt Bryman (2011) innebär målstyrt urval att individer och enheter väljs ut utifrån 

studiens problemformulering. Vi valt ut intervjupersoner som jobbar just med barn  till 

föräldrar med missbruksproblematik och föräldrar med missbruksproblematik. Genom 

det här urvalet kommer det att underlätta att uppnå syftet med studien och därmed 

kommer problemformuleringen att besvaras på ett relevant sätt.  

 

I den här studien har tre socialsekreterare, en som jobbar på vuxenenheten och resten 

med barn- och familjeenheten och två behandlingspedagoger som jobbar på två olika 

familjehus intervjuats, vilket innebär att sammanlagt fem intervjuer har utförts enskilt 

på tre olika verksamheter i två olika kommuner i södra Sverige. Intervjuerna har 

inträffat vid tre olika tillfällen. För att komma i kontakt med informanterna har vi i 

första hand kontaktat de via telefon där vi berättade om studiens syfte och bokade sedan 

träff för en intervju. Informanterna på familjehuset fick vi direkt kontakt med medan vi 

inom socialtjänsten kom i kontakt med förmedlare som vidare hänvisade vår förfrågan. 

 
3.2.2 Datainsamling  

 

När de olika informanter godkände vår förfrågan skickade vi därefter ett skriftligt brev 

till informanterna, även kallat för missivbrev (Bilaga A). Missivbrevet innefattade syftet 

med studien och informanternas rättigheter enligt de etiska principerna. Syftet med 

missivbrevet var att ge intervjupersonerna en inblick i vad vårt uppsatsarbete kommer 

att utgå ifrån med hjälp av studiens syfte och frågeställningar. 

 

Inom den kvalitativa ansatsen finns det två olika varianter av intervjuer, ostrukturerad 

och semistrukturerad intervju. Den ostrukturerade intervjun innebär att forskaren 

använder sig utav ett PM som fungerar som underlag under intervjun. Vi valde i vår 

studie utgår ifrån semistrukturerade intervjuer förberedde vi frågor som ställdes till 

informanterna under intervjun. Intervjun spelades in med godkännande ifrån 

intervjupersonerna. Den semistrukturerade intervjun utgår ifrån specifika teman som 

även kallas för en intervjuguide (Bilaga B). Intervjun består av frågor som inte behöver 

vara detaljerade och är öppna samt ger utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor 

(Braman, 2011). Intervjuguiden skickades också i förväg till de olika informanterna, då 

vårt fokus var att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma när det var intervjudags.  

Den här studien har tillämpats av en semistrukturerad intervju, som har innefattat ett 

förbestämt tema. Under intervjun har vi lyssnat aktivt, spelat in via en Ipad samt ställt 

följdfrågor när utrymmet fanns.   

 

3.2.3 Databearbetning och analys  

Efter genomförandet av intervjuerna har transkribering och bearbetning av insamlad 

data utförts. Under transkriberingen var det viktigt att fokusera på vem som sa vad och 

sedan skriva ner informanternas exakta ord. Transkriberingen utfördes direkt efter 

intervjun med informanterna vilket underlättade då minnet fortfarande var färskt. 
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Eftersom intervjuerna utfördes med en informant åt gången har det underlättat 

transkriberingen, då fokus har varit på endast en person under transkriberingens gång. 

Braman (2011) menar att en transkribering bör utföras strax efter intervjun, då både 

intervjun och minnet fortfarande är färskt. Eftersom den här studien har tillämpats av 

semistrukturerade intervjuer där teman har skapats, har transkriberingen också innefattat 

olika teman. Med hjälp av teman har tillförlitligheten av resultatet som framkommer 

underlättats (Bryman, 2011 och Kvale & Brinkmann, 2014). Efter genomförandet av 

alla intervjuer sammanställdes all transkribering och tematiseringen underlättade en 

genomgång av vårt insamlade material samt att det har bidragit till en mer rättvis 

förståelse av informanternas berättelser. 

 

För kunna utföra en analysmetod har vi att använt oss utav tematisk analys. Vid en 

tematisk analys finns bland annat framework som är en metod att utgå ifrån, metoden 

beskrivs som en mall för att kunna ordna och framställa data. De teman och underteman 

som framkommer utformas i datainsamlingen (Bryman, 2011). Utifrån de teman som 

studien utgår ifrån studerades och granskades de transkriberade intervjuerna ytterligare, 

med en tydligare utgångspunkt i våra frågeställningar. En sammanställning av teman 

och studiens teoretiska utgångspunkt som är det socialpedagogiska perspektivet samt 

där informanternas centrala delar i intervjuerna tolkades. 

 

4 Resultat 
I den här delen redovisas studiens resultat som utgår ifrån informanternas egna 

erfarenheter. Intervjuerna delades upp i olika teman som består av; upptäckandet av 

barn till föräldrar med missbruksproblematik, barns påverkan av föräldrarnas missbruk 

och samverkan mellan olika yrkeskategorier. Det resulterar i att den här delen av 

studien kommer att redovisas utifrån ovannämnda teman. Resultatet baseras på fem 

intervjuer med informanter som arbetar med barn och familj och som är verksamma 

inom socialtjänsten och Familjehus i olika kommuner i södra Sverige. Vi har valt att 

utgå ifrån konfindentialitetskravet och därmed inte göra någon djupare beskrivning av 

verksamheterna och gav informanterna fiktiva namn för att skydda deras identitet. De 

olika metoderna som tas upp i den här delen av resultatet kommer att beskrivas utförligt 

se (Bilaga C).  

 

Namn Yrkeserfarenhet Yrkesroll/Befattning 

Diana 12 år Socialsekreterare/ barn och familjeenheten 

Niklas 12 år Socialsekreterare/ barn och familjeenheten 

Nikki 13 år Socialsekreterare (IKM+social och förvaltningsrätt) / vuxenenheten 

Claes 15 år Behandlingspedagog/ familjeterapeut 

Petra 20 år Behandlingspedagog  

 

 

 

4.1 Hur vi upptäcker barn till föräldrar med missbruksproblematik  

 

En informant från socialtjänsten berättade att de upptäcker barnen genom 

orosanmälningar som kommer in ifrån privatpersoner, förskolan och skolan samt andra 
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myndigheter som kommer i kontakt med föräldrar och barn. Informanten nämnde även 

att det är sällan barn söker hjälp på egen hand, däremot förekommer det att föräldrarna 

söker hjälp på egen hand för sin missbruksproblematik. Ytterligare en informant från 

socialtjänsten nämnde att barnets nätverk är en betydande faktor i upptäckandet av 

barnet, vilket är relativt vanligt att behålla en kontinuerlig kontakt med barnens och 

familjens nätverk. En annan informant från Familjehuset där de inte jobbar med 

utredning menade att kontakten med familjens nätverk begränsas, eftersom kontakten 

inte kan ske utan familjens godkännande. Däremot kan familjerna bjuda med oss in på 

SIP (samordnad individuell plan) möten.  

 

Ofta får vi in anmälningar ifrån polisen, det kan exempelvis vara vid 

LOB:ar (lagen om omhändertagande av berusade personer) då 

föräldrarna har blivit stoppade när de kört bil eller en annan misstanke 

om brott. Det kan även vara privatpersoner eller annan myndighet som 

anmäler oro men det är inte lika vanligt. Det förekommer ju att 

föräldrarna söker hjälp för sitt missbruk och på så sätt kan vi upptäcka 

om det är barn inblandat (Diana).   

 

Vi tycker att det är viktigt att jobba mer aktivt med att samla och få med 

nätverket runt barnet och familjen. Oftast har vi märkt att barn i 

missbruksfamiljer har ett begränsat nätverk och har svårt att skapa 

sociala kontakter eller kompisar, därför kan vi ha ett begränsat nätverk att 

ha kontakt med vilket också försvårar upptäckandet av de här barn 

(Niklas).   

 

 

Däremot berättade informanter från Familjehuset att de kommer i kontakt med barnen 

när socialtjänsten har fått in en orosanmälan och gjort en utredning. Därefter placeras 

familjerna på Familjehuset på uppdrag ifrån socialtjänsten, där det bland annat kan 

handla om att föräldrarna har en missbruksproblematik. Informanterna på ett annat 

Familjehus som inte arbetar med utredning, berättade att de kommer i kontakt med 

familjer som socialtjänsten redan har utfört en utredning på och därmed upptäckt 

föräldrarnas missbruksproblematik. 

 

Eftersom vi inte är socialtjänsten och inte har någon uppsökande 

verksamhet så kommer det in orosanmälan till socialtjänsten, det kan vara 

så pass allvarligt att man misstänker att barnen är utsatta för fara och då 

ringer dom och frågar om det finns någon akutplats tillgänglig hos oss. Vi 

har även upptäckt missbruksproblematiken i efterhand hos vissa föräldrar 

som har varit placerade här av andra skäl (Petra).  

 

Alltså oftast så är det ju som sagt familjerna på uppdrag så att man har ju 

redan upptäckt missbruk redan när socialsekreterarna har gjort en 

utredning, det är oftast uttalat. Det är väldigt sällan som vi själva 

upptäcker problemet eftersom det redan finns på bordet (Claes).  

 

Niklas från socialtjänsten poängterade att det föreligger en hjälplöshet i att få in 

anmälningar för att synliggöra de här barnen. Informanten menade att även om 

anmälningar kommer in kan det finnas svårigheter i att få fram konkreta uppgifter som 

gör att ärendet inte kan fullföljas. En annan svårighet som togs upp är att familjerna 
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oftast sluter sig samman och blir därmed onåbara och likaså uppgifterna kring 

familjerna. 

 
4.1.1 Föräldrar och barns uppsökande efter hjälp 

Informanterna var eniga om att det är ytterst sällan föräldrar och barn söker hjälp på 

egen hand. Petra och Claes som arbetar inom Familjehuset har någon gång varit med 

om när barn eller föräldrar sökt hjälp på egen hand där familjen har slussats vidare till 

socialtjänsten. Petra förklarade vidare att föräldrar inte får söka hjälp för sitt missbruk 

på Familjehuset dock kan de söka hjälp om ett barn är inblandat. De ärenden som 

kommer in till Familjehuset är alltid ifrån socialtjänsten. Informanterna från 

socialtjänsten berättade att barn oftast anförtror sig till en vuxen och pratar med en 

lärare, kurator eller skolskötersk på skolan. Informanterna berättade vidare att de får 

kännedom om barnens situation genom att skolan gör en orosanmälan till socialtjänsten 

eftersom skolan har en anmälningsskyldighet.  

 

 

Det händer att föräldrar söker hjälp hos oss på avdelning vuxna men det 

är inte så vanligt. De som kommer till avdelning vuxna är ofta nere i en 

tyngre missbruksproblematik än vad till exempel vårdcentralerna och 

alkohol- och narkotikamottagningar får ta emot. Det är ett vanligt 

förekommande att en kontakt börjar med en anmälan för att senare övergå 

till en ansökan om stöd (Nikki).   

 

[…] ibland tar barn kontakt med oss själv, oftast ungdomar då vilket är 

dock sällan. Barn är för det mesta lojala mot sina föräldrar (Niklas).  

 

En utav informanterna berättade att deras utredningar utgår ifrån barns behov i centrum 

(BBIC). Utredningen sker genom att det tittas närmre på risk- och skyddsfaktorer i 

familjen och hos barnet. Utifrån BBIC är det viktigt att beskåda familjens historik, 

sociala arv, boende och ekonomi samt nätverk. Andra aspekter som också beskådas är 

barnets hälsa, känslomässiga beteenden, utvecklings- och sociala förmåga. Informanten 

förklarade att BBIC inte riktigt visar om den ena förmågan är bättre än den andra. 

Däremot berättade Petra att ESTER som står för Evidensbaserad strukturerad 

bedömning av risk och skyddsfaktorer har en högre koefficient på barn som exempelvis 

har en bra skolgång och ligger bra till i genomsnitt. Det är även viktigt att under 

utredningar titta närmre på föräldrarnas förmåga både i hälsa och känslomässiga 

beteenden. Petra tog upp ekonomi och boende som hon ansåg vara basen hos familjerna. 

De två grundläggande faktorerna går att täppa igen snabbt med hjälp av ekonomisk 

bistånd eller att det anordnas boende till familjen. En annan informant påstod att alla 

uppgifter som rör barnets helhetssituation är lika viktiga under utredningar. Det är av 

stor vikt att iaktta både risk- och skyddsfaktorer.   

 

Det är viktigt att få med barnet och det är utifrån barnets perspektiv. Hur 

påverkar föräldrarnas problematik barnet? Vilka är riskerna och finns det 

aktivt skydd runt barnet som det är? Går det att aktivera ytterligare 

nätverk runt barnet? Vad behöver hända för att det inte ska finnas någon 

mer oro som föranleder kontakt med Socialtjänsten? (Niklas). 

 

Alla uppgifter som säger något om barnets helhetssituation […] svagheter 

liksom styrkor och tillgångar behöver bli synliggjorda (Diana).  
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4.2 Vår beskrivning av barns påverkan av föräldrarnas missbruk 

Samtliga informanter från socialtjänsten var överens om att barnen påverkas av 

föräldrarnas missbruk i ett tidigt skede. Då barnen ser och förstår att föräldrarna har 

blivit annorlunda vid intag av narkotika och alkohol, blir det skrämmande för vissa barn 

vilket leder till att de går in i olika försvar. Eftersom barn reagerar olika kan det finnas 

de som agerar ut problemen eller blir ansvarstagande för sina föräldrar. Barnen påverkas 

negativt på grund av att de inte längre är i fokus när föräldrarna missbrukar. Andra 

informanter från Familjehuset var eniga om att påverkan på barnet är individuellt 

beroende på vilket skydd barnet har, vad de har gått igenom och föräldrarnas hantering 

av sitt missbruk. De påstod att även sårbarheten hos de här barnen är individuella 

beroende på vad de har för personligheter.  

 

 Missbruket är olika, då det finns föräldrar som ser till att barnen kommer 

till skolan och är känslomässigt närvarande för sina barn. Det finns de 

som skiter i allt så att barnen istället får ta hand om föräldrarna och 

hemmet. Det finns maskrosbarn som har klarat sig bra trots 

katastrofuppväxt (Claes).  

 

Niklas beskrev att när föräldrarnas missbruksproblematik blir så pass allvarligt är det 

den delen som alltid i första hand skall tillfredsställas. Det här leder till att alla andra 

delar som exempelvis barn, relationer och ekonomi hamnar långt ner i 

prioriteringslistan. Barn påverkas negativt genom att exempelvis se sina föräldrar 

personlighetsförändras av substanserna varje helg.  

  

Barn påverkas ju alltid av föräldrarnas missbruk tänker jag. Jag tänker 

speciellt på en familj som jag arbetade med som hade en pojk och en 

flicka. Pojken var väldigt lillgammal och han kunde verkligen uttrycka sig 

känslomässigt när man hade ett samtal med honom, medans tjejen var 

extremt tjejig och det hade hon som skydd. Vi har en modell som vi 

använder med barn där vi bygger tre hus så pratar barnen om sitt 

önskehus, det glada huset och problemhuset. Man frågar då hur det är i 

problemhuset och då var pojken väldigt duktig på att uttrycka sig och 

pratade om att han var orolig för mamma medan flickan tänkte på rosa 

tapeter och sjuttio kramdjur. Barn är så kloka, trots att flickan hade svårt 

att uttrycka sig sa hon helt plötsligt ”mamma tål ju inte att dricka vin så 

varför gör hon det?’’(Niklas).  

 

När författarna lyfte fram frågan om när informanterna från socialtjänsten anser att ett 

barn far illa, tydliggjorde informanterna att barn far illa när det finns riskfaktorer i deras 

liv och när skyddsfaktorerna inte kan väga upp riskerna. Dem ansåg att föräldrarnas 

missbruksproblematik är en riskfaktor för barnen trots att vissa föräldrar har goda 

resurser och en god relation till sina barn.  

 

Barn far alltid illa när föräldrarna missbrukar, oftast berättar barn att 

deras pappor blir sura och att de ibland får stryk när de har druckit. 

Barnen förstår då att något är fel och att det kanske kan vara deras fel att 

pappa är sur. Vi får oftast information från skolan om de här barnen, dels 

att de sover under lektionerna, inte orkar hänga med och att 

skolfrånvaron är hög (Diana).  
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Informanterna från socialtjänsten berättade att deras förhållningssätt kring barn som far 

illa är att utreda, besluta om insatser och att de ibland är tvungna till att besluta om 

tvångsinsatser. Däremot försäkrade informanterna att det viktigaste när de jobbar med 

de här familjerna är att få föräldrarna att se sina svårigheter och sin problematik samt de 

stora möjligheterna till förändring. En annan informant från Familjehuset förklarade att 

när de ser att ett barn far illa är deras uppgift att ta kontakt med socialtjänsten och 

rekommendera dem att avsluta utredningen på Familjehuset. Familjehuset föreslår att 

barnen skall familjehemsplaceras. Informanterna var eniga om att en bra relation till 

föräldrarna är betydande för en fungerande kommunikation som kan leda till en bra 

behandling för familjerna.  

Det är absolut inte skäl för att omhänderta barn ifrån deras  föräldrar och 

placera dem, och vi stötter på problem ibland när vi besluter att sära på 

familjerna. Men då behöver man se till att stötta upp föräldern och 

hemmet för att trygga barnet (Niklas).  

 

Ibland far barn så pass illa att vi blir tvungna till att lyfta ut föräldrarna 

och låter barnen vara kvar här hos oss. Vi försöker hela tiden att ha en 

bra relation till föräldrarna så att vi kan prata om det, [...]det är inte helt 

ovanligt att vi har polis här ibland (Petra).  

 

  

När det kommer till att upptäcka barns påverkan av föräldrarnas missbruksproblematik, 

berättade informanterna från Familjehuset att det finns svårigheter i upptäckandet då 

barnen oftast hemlighetshåller föräldrarnas missbruk. Barnen är oftast tillbakadragna 

och tystlåtna när föräldrarna är med vid samtal dock händer det att barn råkar försäga 

sig vid samtal utan föräldrarnas närvaro. Informanterna instämde med varandra om att 

föräldrarnas missbrukspåverkan på barnen är som jobbigast enligt barnen, när de 

exempelvis inte får ta hem kompisar. Barnen blir även tvungna till att hitta på ursäkter 

för att inte ta hem kompisar då det finns oro över hur hemmiljön ser ut och i vilket skick 

föräldrarna är i. En del barn går in i olika roller och tappar egna behov och gränser, de 

blir ansvarstagande för sina föräldrar och hemmet samt sina syskon.  

 

En del barn blir introverta, blyga och andra blir utagerande. Många barn 

blir mycket självgående och axlar mycket ansvar för hela familjen. […] 

sen blir livet i en familj med missbruksproblematik mycket oförutsägbart. 

Att förhålla sig till ens föräldrar som kraftigt pendlar mellan olika 

personligheter och humör, att aldrig ha pengar och att inte kunna ta hem 

kompisar. Barnen finner det besvärligt att hela tiden ta ett stort ansar för 

sina föräldrar vilket leder till att de till slut får ta föräldrarollen (Claes).  

 
4.2.1 Hinder och möjligheter   

När författarna lyfte upp frågan om vilka besvär barn i missbruksfamiljer upplever, 

framkom det i undersökningen att både föräldrar och barn känner skam och skuld. 

Informanterna berättade även att många av föräldrarna känner skam och skuld eftersom 

de känner att missbruket belastar barnen och en annan faktor kan vara kontakten med 

socialtjänsten. En av informanterna lyfte fram hinder som socialtjänsten upplever finns i 

arbetet med familjer där föräldrarna har en missbruksproblematik. Ett hinder som bland 

annat togs upp var att missbruk är tabubelagd och därmed inte pratas öppet om.  

 

Det gör att man inte vågar fråga sin patient eller bekant om hur det ligger 

till med alkohol eller droger. Ibland tänker man att barns beteende kan 
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bero på till exempel diagnoser. Det kan istället handla om att det är 

stökigt hemma av någon anledning vilket kan resultera i liknande symtom. 

Ibland kan man som myndighet känna någon slags maktlöshet över att inte 

kunna få barnet att inte känna skuld över föräldrarnas 

missbruksproblematik (Nikki).  

 

Diana konstaterade att det finns hinder och möjligheter i arbetet med de familjer som de 

möter. Med tanke på att alla familjer är olika kan något som är en fördel för en familj 

vara en nackdel för en annan, på så sätt kan det vara av stor vikt att ha en stor 

verktygslåda med flera alternativ för familjerna. Informanterna berättade att det inte 

uppstår några problem i början av upptäckandet, däremot uppstår hinder när barnen har 

berättat om problematiken i hemmet. Det här leder till att föräldrarna som är medvetna 

om att socialtjänsten har fått kännedom om deras missbruksproblematik försöker att 

dölja problematiken.  

 

Barn är ju väldigt lojala mot sina föräldrar, för de flesta familjerna är inte 

det här första insatsen. De här familjerna har varit inom olika 

institutioner en längre period, de har provat alla olika sorters insatser 

som inte har fungerat. Barnen vet precis vad de ska säga (Petra).  

 

 

Informanterna var överens om att de flesta barnen är lojala mot sina föräldrar och 

hemlighetshåller föräldrarnas missbruksproblematik. Med tanke på barnens lojalitet till 

sina föräldrar förekommer det svårigheter i att få barnen att genomföra de insatser som 

erbjuds för barn i missbruksfamiljer. Informanterna menade även att barnen sällan deltar 

i olika stödgrupper då de känner en rädsla över att göra sina föräldrar besvikna vilket 

leder till att de lätt hamnar i ett medberoende. De hinder som informanterna upplevde i 

arbetet med de här familjerna är att en del föräldrar avbryter sin behandling, då de inte 

känner sig klara med missbruket och inte är villiga att se sin situation.  

 

Det som barn upplever som besvärligt i en familj där det förekommer 

missbruk är att alltid skydda föräldern som missbrukar. De bevarar den 

hemligheten och går in i något slags medberoende. […] visst har vi de 

familjer som skriker och gapar, det kan exempelvis bero på att de inte vill 

vara här på samtal (Claes).  

 

I många fall är barnen en drivkraft för föräldrarnas rop på hjälp och viljan till 

förändring. När det gäller vuxna med missbruksproblematik där det inte finns barn 

inblandat är motivationen till förändring minimal. Informanterna berättade vidare att de 

goda möjligheterna i arbetet med de här familjerna är att hjälpa barn, partner och 

föräldrar vid samma tillfälle.  

  

Att jobba med familjer är fördelen att de har motivationen till sina barn, 

det är moroten de har. De flesta föräldrar vill ju behålla sina barn. Det är 

skillnad när man jobbar med ensamma vuxna vid missbruksvård (Diana).  

 

Samtliga informanter påstod att missbruksproblematiken även kan drabba den nyktra 

föräldern genom att utveckla ett medberoende, då de förnekar den andra förälderns 

missbruksproblematik. Den partnern som har gått in i ett medberoende förhindrar den 

hjälp som erbjuds vilket också försvårar upptäckandet av de här barnen. Informanterna 

förklarade även att de besvär som missbruket orsakar är att den nyktra föräldern och 
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barnen utvecklar psykiska och fysiska problem. Det är även vanligt förekommande att 

den föräldern med missbruksproblematik kan få den nyktra föräldern att medverka i att 

utveckla ett eget missbruk. Det är också vanligt förekommande att barn i 

missbruksmiljöer utvecklar egen missbruksproblematik.  

 

[…] barn har lättare till att vända sig till den nyktra föräldern vilket också 

innebär att den nyktra föräldern får dra det tyngsta lasset. Den nyktra 

föräldern blir ju då tvungen att ta ansvar över hemmet (Niklas).  

 

 

4.3 Samverkan och stöd 

Informanterna framförde att socialtjänsten har som uppgift att utreda familjer med 

missbruksproblematik för att kunna ge stöd och hjälp. Utifrån utredningen införskaffas 

information från familjens omgivning och från de delar av samhället som anses ha 

lämplig information kring barnen och familjerna. Socialtjänsten anser att missbruk är en 

viktig riskfaktor att identifiera eftersom missbruket medför andra riskfaktorer som 

påverkar barns hälsa och utveckling. Informanterna menade även på att riskfaktorerna 

kan utveckla ett normbrytande beteende hos barnen.  

 

Alltså i de här familjerna saknas det oftast trygga relationer, särskilt att 

barnen saknar något slags stöd av en vuxen i hemmet. Det viktigaste 

stödet vi kan ge är att framförallt hjälpa föräldrarna med sitt föräldraskap 

i första hand. Föräldrarna behöver en insikt i deras barns behov (Nikki). 

 

Informanterna var överens om att en utredning är en början på en insats då det är en 

process som kan leda till en förändring. Trots att vissa insatser kan vara verksamma 

finns det även de som inte hjälper alls. Informanterna var eniga om att alltid försöka 

vara till hjälp och att alltid se till att lyssna och se barnens behov.   

 

Vi tycker att fler delar av samhället borde hjälpas åt mer för att kunna se 

barnen ur olika perspektiv och därmed ge den stöd och hjälp som behövs. 

Barnomsorg och skola har otroligt viktiga roller som kan framföra viktig 

information till oss på socialtjänsten för att vi ska kunna införa mer 

förebyggande insatser (Niklas).  

 

Samtliga informanter från socialtjänsten menade på att samverkan med olika aktörer är 

avgörande särskilt inom socialt arbete. De menade även att samverkan mellan de olika 

enheterna inom socialtjänsten också behövs vid upptäckandet av barn i 

missbruksfamiljer. Informanterna från socialtjänsten konstaterade att vuxenenheten och 

familj- och barnenheten har ett samarbete.  

 

Det är viktigt att vi samarbetar här med de andra på socialtjänsten, det är 

ju viktigt för oss som träffar de här familjerna att byta kunskap och 

erfarenheter med varandra (Diana).  

 

Vidare berättade informanterna från socialtjänsten att det finns en skyldighet att alla 

myndigheter skall ha en samverkan när det gäller barn som far illa. Socialsekreterarna 

nämnde att ett samarbete fungerar bättre genom tydligare rutiner, vilket underlättar 

arbetssättet i att uppmärksamma barn i familjer med missbruksproblematik. Med tanke 

på att missbruk är en situation som snabbt kan förändras till ett sämre tillstånd, är det 
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viktigt att ett samarbete med andra aktörer sker omedelbart och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

 

De myndigheter som vi samarbetar med när det gäller barn i familjer med 

missbruksproblematik är förskola, skola, sjukvård, polis, psykiatrin, 

familjefrid, beroendemottagningen och även somatikern ibland (Niklas).  

 

Informanten från Familjehuset som inte arbetar med utredning berättade att deras 

samverkan sker där det finns ett syfte eftersom kontakten med de är frivilligt och måste 

därmed godkännas av familjerna i förväg. Samtliga informanter från Familjehuset 

konstaterade att de har ett samarbete med socialtjänsten oavsett. Men utöver 

socialtjänsten sker en samverkan med förskolan, skolan, BUP, migrationsverket, 

psykiatrin och boendestödjare.  

 

[…] Eftersom vi har familjer som bor hos oss har vi tätt samarbete med 

LARO- mottagningar eftersom vi har föräldrar som går på SUBUTEX och 

vi får även i uppdrag att ta ut mediciner från apoteket. Vi tar även 

drogtester och lämnar på labb, labbsvaren är en fördel för de som vill ta 

körkort då svaren är mer trovärdiga (Petra).  

 

Petra från Familjehuset berättade att det stöd som erbjuds är att de bland annat jobbar 

mycket med samspel och även gör olika bedömningar av risk- och skyddsfaktorer. De 

bedömningar som utförs beslutar vilka insatser som bör sättas in till både barnen och 

föräldrarna. Barnverksamheten är ett av de olika stöd som erbjuds där de jobbar med 

barnen i lek och aktiviteter några dagar i veckan. Det utförs även ASQ (attachment style 

questionnaire) (Se BILAGA C) som är en utvecklingsbedömning, bedömningen görs på 

barn från två månader upp till fem år för att ge stöd och råd till föräldrarna. Stödet går ut 

på att föräldrarna skall förbättra sitt föräldraskap genom att bemöta och aktivera sina 

barn. Ytterligare insatser som erbjuds till familjerna är ESTER ( som är risk- och 

skyddsfaktorer), BOF (barnorienterad familjeterapi), Tejping, CRA (Community 

reinforcement approach), Trappan, MI (motiverande samtal) och IDS 100 (se BILAGA 

C).   

 

Det viktigaste i våra insatser är att förbättra relationen mellan 

föräldrarna och deras barn, föräldrarna ska lära sig och klara av att ta 

hand om sina barn. Vi jobbar mycket med medlevandeskap och träffar 

familjer dygnet runt då de bor här, det är därför viktigt för oss att jobba 

extra mycket med relationen i alla insatser vi jobbar med och vi tycker 

även att matchningen är viktigt då vi vill att det ska vara rätt person till 

rätt klienter (Petra). 

 

En informant på avdelning vuxna från socialtjänsten berättade att deras insatser 

innehåller bland annat anhörigsamtal och familjeterapi som berör hela familjen. När det 

gäller klienten själv finns det bland annat samtal, gruppbehandling, stödboende och 

HVB-placeringar. Informanterna från barn och familj inom socialtjänsten nämnde olika 

insatser som de erbjuder exempelvis samtalsstöd i familjerna, stödgrupper för barn som 

har föräldrar med missbruksproblematik och familjebehandling.   

 

Vi kan tvingas till externa placeringar för både barn och vuxna. Vi strävar 

även efter gen hjälp för föräldrarnas missbruk genom de insatser vi har. 

Vi vill ju då att föräldraförmågan ska stärkas genom att vi hjälper de med 
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sina problem och ger stöd i deras vardag. Men vi tycker ju också att det 

bästa för barnet är att få en förståelse av vad som pågår och alla 

förändringar de går igenom (Diana).  

 

 
4.3.1 Samhällets kunskap om barn i missbruksfamiljer 

Samtliga informanter var eniga om att kunskap är bra att ha. Författarna valde att fråga 

om barn i missbruksfamiljer hade fått mer hjälp om samhället hade mer kunskap.  

 

Några av informanterna menade att barn i missbruksfamiljer hade fått mer hjälp om fler 

agerade och vågade anmäla. De menade även att skolan har mer ansvar och kunskap då 

de kommer i kontakt med de här barnen kontinuerligt. Vårdcentral och grannar har 

också en stor inverkan på att orosanmäla till socialtjänsten. En annan informant 

påpekade att det handlar mycket om politiska beslut då budgeten på missbruksvården 

har dragits ner och att resurserna inte räcker till. Informanten menade att kunskapen 

finns, dock handlar det mycket om vad som prioriteras och vad pengarna går till.  

 

Bättre att våga anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Sen tror 

jag även att det beror på att det inte är lätt att vara vittne i domstol idag, 

vittnesskyddet funkar inte, det är den biten och inte kunskapen (Petra).  

 

Andra informanter tyckte att kunskap kan ge en ökad förståelse om barn som befinner 

sig i missbruksfamiljer vilket i sin tur skulle leda till ett bättre förhållningssätt kring de 

här familjerna. Med tanke på att missbruksproblematiken är skambelagd blir det oftast 

ett större problem utifrån samhällets synvinkel. Vidare utvecklade informanterna att 

skam och skuld kring missbruk hade minskat om samhället var mer fördomsfritt och 

därmed skulle barnen få snabbare hjälp.  

 

Vi tror faktiskt att det fortfarande är obekvämt att fråga frågor kring 

alkohol och droger. Sen tror vi även att många faktiskt tvekar på att göra 

en orosanmälan på dessa barn för de tror ju att vi ska ta barnen ifrån sina 

föräldrar. Samhället behöver självklart få mer kunskap om missbruk och 

dess inverkan på både individ och familjenivå (Diana).  

I undersökningen kom orden skam och skuld på tal vid flera tillfällen vilket visade att 

informanterna var överens om att samhället bör prata mer öppet om missbruk. På så sätt 

skulle det leda till en förminskad känsla av skam och skuld hos barnen och föräldrarna.  

Alltså jag tänker ju att sociala medier är en stor del i dagens samhälle, 

där man både kan nå fram till dessa barn, föräldrar, politiker och även 

privatpersoner. Och jag tror ju att det skulle öppna mångas ögon och 

ändra deras syn på missbruk och kanske skulle de våga att agera då. Jag 

tror också att det skulle underlätta vårt jobb och att fler människor skulle 

vara mer förstående. Det skulle också underlätta om folk förstod att vi inte 

tar barnen ifrån deras föräldrar det första vi gör (Niklas).  

 



  
 

- 22 - 

4.4 Sammanfattning av resultat  

Sammantaget kan vi konstatera att informanterna i studien var eniga om att 

upptäckandet av barn i missbruksfamiljer oftast sker via orosanmälningar. Det framkom 

även att barn sällan söker hjälp på egen hand, men att det däremot sker ett upptäckande 

av de här barnen genom att föräldrarna söker hjälp för sin missbruksproblematik. 

Informanterna beskrev även att nätverket runt barn och föräldrar har en betydande roll i 

att uppmärksamma familjer och framförallt barn i missbruksmiljö. Samtliga informanter 

menade att förnekelsen om missbruksproblematiken hos föräldrarna leder till en 

svårighet i att upptäcka barnen. Samhället bör öka kunskapen om barn i 

missbruksfamiljer för att förenkla upptäckandet av de här barnen. Genom mer kunskap 

förminskas även känslan av skam och skuld bland både barn och föräldrar. 

Informanterna menade att upptäckande i ett tidigt skede kan leda till snabbare stöd och 

hjälp samt minska konsekvenserna som kan orsakas av föräldrarnas 

missbruksproblematik.  

 

Samtliga informanter var överens om att barn alltid påverkas av föräldrarnas 

missbruksproblematik, men att barnen däremot påverkas olika. Informanterna påpekade 

även att när barn reagerar på föräldrarnas missbruksproblematik går de oftast in i olika 

försvar. Barnen blir oftast åsidosatta av föräldrarna eftersom de känner att deras 

föräldrar oftast prioriterar missbruket, att barnen känner sig åsidosatt kan i efterhand 

leda till att barnen utvecklar egna psykiska och fysiska besvär samt egen 

missbruksproblematik. I vår undersökning var alla informanter överens om att i första 

hand kunna identifiera barnens risk- och skyddsfaktorer för att kunna sätta in rätt stöd, 

de konstaterade även att ett samarbete med olika myndigheter underlättar arbetet med 

barn och familjer i missbruksmiljö.  

 

4.5 Teoretisk analys 

I den här delen av studien kommer vi att belysa den valda teoretiska utgångspunkten i 

förhållande till studiens resultat.   

 

Den valda teoretiska utgångspunkten är det socialpedagogiska perspektivet. Utifrån 

Cederlund och Berglund (2017) är det inom det socialpedagogiska perspektivet av stor 

vikt att barnen är i fokus när det gäller föräldrar med missbruksproblematik. Ur det 

socialpedagogiska perspektivet är det även viktigt att synliggöra och underlätta barns 

situation genom att prata öppet om missbruk vilket kan möjliggöra rätt hjälp. Resultatet 

påvisar också att prata öppet om missbruksproblematik underlättar upptäckandet av barn 

till föräldrar med missbruksproblematik. Utifrån det socialpedagogiska perspektivet 

skall yrkesprofessionella inom socialt arbete ha goda kunskaper om missbruk för att få 

en utökad förståelse som möjliggör ett gott bemötande till sina klienter. I arbetet med 

barn till föräldrar med missbruksproblematik är det även avsevärt att kunna ha en bra 

relation till föräldrarna och samtidigt ha en förståelse för föräldrarnas problematik. 

Cederlund och Berglund (2017) betonar det grundläggande inom socialt arbete vilket är 

att se individen bakom problemet och fokusera på det goda i förändringsprocessen.   

 

I intervjuerna framkommer det att informanterna arbetar utifrån det socialpedagogiska 

perspektivet genom att de träffar föräldrar med missbruksproblematik och deras barn, 

som är i behov av en förändring. Utifrån det socialpedagogiska perspektivet arbetar 

informanterna mycket med olika samtal med både barn och föräldrar för att bygga på en 

god relation.  
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Informanterna berättar att de jobbar mycket med föräldrarskapet då det oftast är där det 

brister, de anser även att det är en betydande faktor att jobba med under en 

förändringsprocess. Som det framkommer i Cederlund och Berglund (2017) finns det en 

viktig del inom det socialpedagogiska perspektivet vilket är empowerment som syftar 

till att individen skall få en möjlighet att förbättra sin situation på egen hand. I resultatet 

framkommer det att barnen oftast är en motivationsfaktor till varför föräldrarna är 

villiga till en förändring. Det här är också en viktig del i varför föräldrarna vill 

genomföra sin behandling utan att avbryta den.  

 

 

5 Diskussion 
Den här delen kommer att presenteras utifrån tre olika huvudrubriker som är 

metoddiskussion, resultatdiskussion och slutsatser samt implikationer. Vidare diskuteras 

för- och nackdelar med metoden som har valts och den teoretiska utgångspunkten i den 

här studien. Resultatdiskussionen kommer att presenteras efter de olika teman som 

framfördes i resultatet med koppling till tidigare forskning. Avslutningsvis kommer 

studiens slutsatser och implikationer att framföras samt att författarna ger förslag till 

framtida forskning. 

 

5.1 Metoddiskussion 
  
5.1.1 Metodologiska utgångspunkter 

En kvalitativ metod valdes utifrån studiens frågeställningar som metodologisk 

utgångspunkt. Den kvalitativa ansatsen bygger på en samhällsvetenskaplig forskning 

och grundar sig i hermeneutiken, vilket underlättar förståelsen och tolkningen av 

informanternas erfarenheter, berättelser och upplevelser inom området (Bryman, 2011). 

Vi anser därför att den här metoden har belyst vårt problemområde och besvarat vår 

undersökning kring barn i missbruksfamiljer. I tidigare forskning har vi använt oss utav 

den redan befintliga litteraturen och den insamlade data som sedan har jämförts med de 

kvalitativa intervjuerna som har utförts. Vår förhoppning var att kunna koppla ihop den 

valda teorin, tidigare forskning och de berättelser som vi har samlat in från våra 

informanter. Hermeneutiken ger även utrymme för informanterna att öppna upp och 

med större frihet kunna uttrycka sin kunskap (Kvale, Brinkmann, 2014). Hade vi valt att 

utgå ifrån en kvantitativ metod skulle studiens resultat varit generaliserbar, vi hade även 

gått miste om informanternas egna upplevelser och erfarenheter.  

 
5.1.2 Urval 

För att på bästa möjliga sätt få svar på studiens frågeställningar och syfte har vi haft ett 

målstyrt urval där informanterna var verksamma inom studiens området och syfte. Att 

finna relevanta informanter var inte problematiskt, då vi redan hade skaffat oss kunskap 

om vilka yrkesgrupper som var verksamma inom arbetet med barn till föräldrar med 

missbruksproblematik. Ett problem som uppstod under studiens gång var att vi inte fick 

direktkontakt med informanterna, vi blev tvungna till att kontakta en förmedlare som 

sedan skulle föra vidare vår förfrågan om intervjuer. Det här medförde en fördröjning 

för vårt arbete. Under studiens gång tog vi kontakt med fler informanter än de 

intervjuade, anledningen till att studien har fem informanter är på grund av att vissa inte 

återkopplade eller var åtkomliga.  

 

Om verksamheterna som inte var åtkomliga hade återkopplat hade vi troligen fått större 

mängd data till studien och det hade även varit till en fördel med fler informanter. Fler 
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informanter hade kunnat bidra till ett mer tillförlitligt resultat. Med tanke på att tre av 

våra fem informanter var från samma verksamhet kan deras svar ha präglats av 

varandra. För att nå en teoretisk mättnad kan det vara problematiskt för forskarna att 

veta exakt hur många intervjuer som behövs (Bryman, 2011).  

 

En tumregel kan dock vara att ju bredare omfattning en kvalitativ studie 

har och ju fler jämförelser mellan olika grupper i urvalet som krävs, desto 

fler intervjuer behöver man göra (Bryman 2011, sid.436). 

  

Trots den ovannämnda informationen anser vi att de informanterna som intervjuades 

besvarade studiens problemformuleringar då deras kunskaper och erfarenheter inom det 

undersökta området. Det här gjorde även att vår studie fick tillräckligt med tillförlitlig 

data till resultatet. 

 
5.1.3  Datainsamling 

 

I början av studiens datainsamling användes olika artiklar och läroböcker för att skaffa 

en djupare kunskap om det valda området. Utifrån de sökorden som användes upplevde 

vi svårigheter i att hitta tillräckligt med data, det kanske hade underlättat med flera eller 

andra sökord. Den data vi fann var begränsad för det valda området, trots svårigheterna 

anser vi att bakgrunden och tidigare forskning är betydande för den här studien.  

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes i form av en intervjuguide (se bilaga B) som 

ledde till att informationen som framfördes av informanterna kunde analyseras och 

tolkas. Intervjuguiden framfördes utav studiens författare och innefattade frågor som var 

uppdelade i olika teman där det även fanns utrymme för följdfrågor under intervjuns 

gång. Intervjuguiden syftade till att underlätta studiens insamling av kvalitativa data, 

relevans och trovärdighet. Studiens författare kom överens om innan att båda två skulle 

lyssna aktivt under intervjuerna och ställa relevanta följdfrågor. Bryman (2011) hävdar 

att semistrukturerade intervjuer ger informanterna en stor frihet att besvara frågorna på 

ett sätt som de upplever vara lämpligt, författarna bör också ställa följdfrågor och vara 

flexibla samt förtydliga om det skulle uppstå otydligheter under intervjuns gång. 

 

Vi valde att inte anteckna för att kunna ha vår uppmärksamhet på informanterna och 

samtalen, så att inte någon av författarna skulle gå miste om viktiga detaljer. 

Anledningen till det här valet var att intervjun skulle vara mer avslappnad och 

samtalsliknande och inte upplevas som något slags förhör. Patel och Davidsson (2003) 

påstår att både informanter och författare tillsammans skapar ett samtal.  

 

I genomförandet av resultatet kunde vi i efterhand se att vissa frågor i intervjuguiden 

hade kunnat placeras under ett  tema som var mer passande än där frågan var placerad i 

början. Under intervjuns gång upptäckte vi att en del av frågorna hunnit besvarats innan 

de ställdes, då många av frågorna gick in i varandra. Vi uppfattade det här som en fördel 

på grund av att vidvissa gånger fick mer utförligt svar om något hade missats. Eftersom 

att de flesta kontaktades via telefonsamtal till en början, fanns det därför ingen 

möjlighet att skicka intervjuguiden i förväg. När informanterna godkände vår förfrågan 

om intervjuerna valde vi då att skicka missivbrevet (se Bilaga A) tillsammans med 

intervjuguiden och de etiska kraven. Vi upplevde informanterna som förberedda och 

förväntansfulla och de gav oss uttömmande svar. I efterhand kan vi konstatera att det 

hade varit intressant att se om vi hade fått annorlunda svar utan att ha skickat 

intervjuguiden i förhand.  
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Valet med att skicka missivbrevet och de etiska kraven i förväg, var för att tydliggöra 

för våra informanter om vilka rättigheter de har. Vid varje intervjutillfälle tog vi även 

med oss missivbrevet, för att säkerhetsställa att alla informanter hade läst igenom det. 

Det visade sig att några informanter hade missat eller inte haft tid med att läsa, därför 

var det en fördel att vi tog med oss det.  

 
5.1.4 Databearbetning och analys   

 

Transkriberingen utfördes direkt efter varje intervjutillfälle, eftersom vi var medvetna 

om att minnet fortfarande är färskt efter en intervju. Vi var även medvetna om att 

transkriberingen skulle vara tidskrävande därför satte vi igång med att transkribera på en 

gång. Under transkriberingen valde vi att tillsammans lyssna på de inspelade 

intervjuerna samtidigt och hjälptes åt att översätta tal till skrift. Kvale och Brinkmann 

(2014) berättar att transkribering kan upplevas stressigt och tidskrävande, med tanke på 

det här var det till en fördel att hjälpas åt och turas om vid transkriberingen. Efter 

bearbetningen av det insamlade materialet, sorterades och omplacerades några delar 

som visade sig passa in i andra teman. Delar av intervjun som inte tillförde något till 

studien togs bort, sedan valde vi att färglägga den data som vi fann intressant för 

studien. Teman namngavs efter de olika färgerna. 

 

Transkribering av vår andra intervju ställde till det för oss och studien, då vi upptäckte 

att hela intervjun var borta precis innan den skulle transkriberas. Vi valde att ta kontakt 

med informanten via mail så fort som möjligt för att förklara situationen och vi föreslog 

en ny intervju eller skriftliga svar på intervjufrågorna. Informanten återkopplade med 

skriftliga svar på intervjufrågorna vilket vi var väldigt tacksamma för, vi har utifrån det 

här problemet förstå mer tydligare att tekniken inte alltid går att lita på. Som tur i oturen 

lyckades vi ordna en intervju till, då vi till en början hade tänkt intervjua fyra 

informanter.  

 

Vi fann svårigheter i att hitta relevanta teoretiska utgångspunkter som vi skulle använda 

oss utav i studien, vilket resulterade i osäkerhet hos författarna kring en tillämpbar teori. 

Till en början var författarna enade om att anknytningsteorin var en lämplig teori. 

Utifrån resultatet visade det sig att det fanns en mer lämplig teori för studien vilket 

resulterade i det socialpedagogiska perspektivet. Flera av respondeterna lyfte fram olika 

aspekter som ingår i det socialpedagogiska perspektivet. Avslutningsvis är vi överens 

om att det möjligtvis kan finnas ytterliggare relevanta teorier för studien.  

 

5.2 Resultatdiskussion  

I den här delen av studien redovisas en diskussion kring resultatet som har framkommit.  

Diskussionen kommer att beröra studiens syfte som var att belysa socialsekreterares och 

behandlingspedagogers egna erfarenheter och upplevelser angående barn till föräldrar 

med missbruksproblematik. Studiens frågeställningar är att belysa hur socialarbetare 

beskriver barn till föräldrar med missbruksproblematik, vilka svårigheter och 

möjligheter de ser i arbetet och samverkan mellan olika yrkesgrupper när det gäller barn 

till föräldrar med missbruksproblematik. Diskussionen kommer att utgå ifrån det 

framställda resultatet och kommer att kopplas tillsammans med bakgrunden samt våra 

egna synpunkter inom de berörda områdena. Då studiens undersökningspersoner består 

av fem informanter kan vi därför inte generalisera studiens resultat. Däremot kan vi 

utifrån informanternas egna erfarenheter och upplevelser få en ökad kunskap och 
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förståelse kring det berörda området. Vi anser även att studien har uppnått ett resultat 

som går att koppla och bekräfta med den tidigare forskningen.   

 
5.2.1 Yrkesprofessionellas beskrivning och upptäckandet av barn till föräldrar 
med missbruksproblematik 

Utifrån informanternas svar framkommer det att upptäckandet av barn i 

missbruksfamiljer sker via orosanmälningar som kommer in till socialtjänsten. 

Orosanmälningar kan bland annat komma ifrån privatpersoner, förskolan, skolan och 

andra myndigheter. Informanterna berättar även om nätverkets roll i upptäckandet av 

barnen, de menar att nätverket är en viktig del då de kan bidra med information om 

barnens situation. Barn i sådana miljöer beskrivs oftast ha ett begränsat nätverk därför 

finns det svårigheter i att få tillräckligt med information, det här kan leda till svårigheter 

i upptäckandet. Arnell och Ekbom (1996) förklarar att barn som befinner sig i 

missbruksmiljö inte känner bekvämlighet i att ta hem kompisar då de inte vill att 

föräldrarnas missbruksproblematik skall upptäckas, av den orsaken försämras barnets 

sociala förmåga och nätverket begränsas.  

 

Vidare beskriver informanterna att barn sällan söker hjälp på egen hand angående 

föräldrarnas missbruksproblematik dock kan det förekomma att föräldrarna söker hjälp 

för sitt missbruk. Barnen anförtror sig oftast till en vuxen i skolan som exempelvis kan 

vara en lärare eller en kurator, vilket leder till ett upptäckande som sedan skall anmälas 

till socialtjänsten. Ett problem som uppstår i upptäckandet av de här barnen är att 

anmälningarna som kommer in inte har så pass mycket information som behövs för att 

förstå familjernas situation. Andra svårigheter kan vara att familjerna håller ihop, är 

hemlighetsfulla och blir därmed onåbara. Hall och Webster (2007) och Arnell och 

Ekbom (1996) bekräftar det här genom att de beskriver barn i missbruksfamiljer som 

hemlighetsfulla. De beskriver även att de här barnen lär sig att inte visa upp några 

känslor och inte vara avslöjande för att minska risken att visa upp några tecken på 

destruktiva hemförhållanden. I studien framkommer ytterligare en svårighet i att 

upptäcka de här barnen då de oftast beskrivs vara lojala mot sina föräldrar och inte vill 

avslöja föräldrarnas missbruksproblematik. Informanterna beskriver också att barnen är 

tystlåtna och reserverade när föräldrarna är närvarande vid samtal.  

 

De yrkesprofessionella inom respektive verksamhet beskriver att alla barn påverkas av 

föräldrarnas missbruksproblematik men att det däremot är individuellt. Det beror oftast 

på vilket skydd barnen har, vad de har gått igenom och sättet föräldrarna hanterar sitt 

missbruk på. Det är även individuellt hur föräldrarna hanterar sitt missbruk med tanke 

på att vissa barn kan bli utåtagerande medan andra får ta föräldrarollen. Barnen kan 

även påverkas negativt då de känner sig ersatta av föräldrarnas missbruk och att få se 

sina föräldrar personlighets förändras vid intag av substanser. Arnell och Ekbom (1996) 

påstår att när föräldrarna personlighetsförändras, skapar det ångest och förvirring hos 

barnen. De menar även att med tanke på att föräldrarna förändras på grund av 

substanserna kan det här skapa att barnen känner en stor besvikelse och förminskad tillit 

till föräldrarna. Författarna beskriver att missbruket oftast är orsaken till att föräldrarna 

inte kan tillgodose barnens behov. 

 

Resultatet påvisar faktorer som indikerar att ett barn far illa när riskfaktorerna väger mer 

än skyddsfaktorerna. Föräldrarnas missbruksproblematik är den främsta riskfaktorn 

även om föräldrarna har goda resurser och relationer till barnet. Det är därför viktigt att 

vara medveten om att missbruket för med sig andra riskfaktorer som kan påverka barns 

hälsa och utveckling samt att ett normbrytande beteende skapas och utvecklas. Natti & 



  
 

- 27 - 

Ronit (2010) stärker det här med att barn i missbruksfamiljer riskerar ett försämrat 

socialt beteende som sedan kan leda till att barnet utvecklar en egen 

missbruksproblematik.  

 

 
5.2.2 Hinder och möjligheter 

I studien tydliggörs yrkesprofessionellas syn på hinder och möjligheter i arbetet med 

barn som befinner sig i missbruksfamiljer, där en eller båda föräldrarna missbrukar.  

 

I resultatet framkommer det att det är viktigt att få med alla aspekter kring barnet för att 

kunna se helheten av barnets situation. Genom att göra en helhetsbedömning kan det 

underlätta utredningen och beslut om insatser som är lämpliga för barnet. En annan 

aspekt som dök upp i resultatet är att möjliggöra för föräldrarna att komma till insikt 

med sina problem för att kunna genomföra en förändring. I arbetet med de här 

familjerna kan det uppstå hinder eftersom missbruksproblematiken är skambelagd, en 

återkommande svårighet är att varken barn eller föräldrar vill prata öppet om missbruket 

som finns i familjen. Arnell och Ekbom (1996) förstärker det här med att lögner och 

bortförklaringar förekommer ofta i sådana familjer, vilket beror på att förhindra 

upptäckten av problematiken.  

 

Informanternas upplevelse av hinder i arbetet med de här familjerna är att vissa 

föräldrar inte känner sig klara med missbruket och därmed avviker från sin behandling. 

Resultatet visar även att de möjligheter i arbetet med barn till föräldrar med 

missbruksproblematik som finns är att barn oftast är motivationen till att föräldrarna vill 

göra en förändring. Barn upplever att det är besvärligt att alltid skydda föräldern med 

missbruksproblematik. Det finns familjer som har varit i kontakt med olika institutioner 

under långa perioder, vilket kan leda till svårigheter i arbetet med familjerna då de har 

kännedom om de olika insatserna som inte har varit verksamma. Ett annat hinder är att 

barnen oftast har kännedom om hur de olika institutionerna fungerar och vet därmed 

precis vad som skall sägas. De möjligheterna som informanterna anser vara goda är att 

jobba med insatser som inkluderar hela familjen. Att barn är lojala mot sina föräldrar är 

något som har återkommit i olika sammanhang i resultatet. Samtidigt som lojalitet hos 

barnen försvårar upptäckandet av missbruket i familjerna förhindrar det också arbetet 

med familjerna då informationen är otillräcklig.  

 
5.2.3 Samverkan mellan olika yrkeskategorier inom och utanför socialtjänsten 

I arbetet med barn som befinner sig i missbruksfamiljer har det framkommit i studiens 

resultat att socialtjänsten har det största ansvaret för att stödja barn och föräldrar. De 

yrkesprofessionella menar att om en insats skall tillsättas bör det i första hand ske en 

utredning. Insatsernas inverkan är varierande då all problematik och alla familjer är 

olika, oavsett problematik är det viktigt att alltid ha barnen och deras behov i fokus. 

Inom socialt arbete är det väsentligt att ha ett samarbete för att kunna införa goda 

resurser, det är även en fördel att olika enheter som arbetar med barn och familjer inom 

socialtjänsten har en samverkan för att kunna erbjuda hjälp på bästa möjliga sätt. När en 

samverkan sker mellan olika myndigheter upplever informanterna att det skapas ett 

utbyte av kunskap och erfarenheter. Det här främjar även upptäckten av barn i familjer 

med missbruksproblematik. Alla myndigheter har en skyldighet att samarbeta när det 

gäller barn som far illa. Basic (2012) framför också att alla myndigheter har i skyldighet 

att samarbeta tillsammans och bör ingripa vid frågor gällande barn i riskzonen, den här 

skyldigheten rör även organisationer som fritidsgårdar och ideella organisationer.  
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Då skolan kommer i kontakt med barn i sådana situationer har de därför mer kunskap 

och skolans ansvar för barnen utvidgas. Vårdcentraler och grannar har oftast kännedom 

om de här barnen vilket också ökar deras inverkan för att ingripa. I resultatet 

konstaterades att skolor ofta besitter viktig information om barn i missbruksfamiljer 

som kan vara till stor hjälp vid införande av insatser. Trots att förskolan och skolan har 

anmälningsplikt brister det fortfarande i informationen om barn till föräldrar med 

missbruksproblematik, det här stärks även av Alexandersson och Näsman (2015).   

 

 

5.3 Slutsatser och implikationer  

Då vi har lyckats besvara studiens frågeställningar kan vi dra slutsatsen om att studiens 

syfte har uppnåtts med hjälp av resultatet och tidigare forskning.  

 

Utifrån resultatet och tidigare forskning kan vi konstatera att upptäckandet av barn till 

föräldrar med missbruksproblematik är problematisk och medför en del olika 

svårigheter. För att underlätta upptäckandet av de här barnen är huvudsaken att 

informera vidare till andra yrkesprofessionella som arbetar med barn, om missbruk i 

familjer och barns situation. Eftersom barn i sådana situationer påverkas olika försvåras 

därmed upptäckten. Studiens författare kan dra en tydlig slutsats genom informanternas 

erfarenheter när det gäller att upptäcka barn i ett tidigt skede, informanter menar då att 

tidig upptäckt kan bidra till snabbare stöd och hjälp samt en förminskning av 

konsekvenser. Risk- och skyddsfaktorer är en stor del i upptäckandet, det framkom även 

i resultatet att det inte finns några specifika anvisningar i att se vilka risk- och 

skyddsfaktorer som finns kring barnet, dock handlar det om att samla in så mycket 

information som möjligt för att kunna identifiera faktorerna. Vi kan konstatera utifrån 

resultatet och tidigare forskning att ett gott nätverk fungerar som en skyddsfaktor hos 

barnet. Alla som arbetar med barn har en skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett 

barn far illa, det påvisas även att alla individer som har kännedom om att ett barn far illa 

bör göra en orosanmälan.  

 

’’[…]Bättre att våga anmäla en gång för mycket än en gång för 

lite.’’(Petra) 

 

Resultatet har visat att de flesta barn och föräldrar känner en oro över att de tas ifrån 

varandra om missbruket aktualiseras. Det här kan också vara en anledning till varför 

övriga individer inte vågar göra en anmälan till socialtjänsten, en annan orsak kan vara 

att privatpersoner inte vill anmäla eftersom att det inte är lätt att vara vittne i domstol 

idag. Informanterna framställde att det aldrig är deras första steg att omhänderta barn 

eller placera de, dock måste en tvångsomhändertagande ske om ett barn far så pass illa. 

 

Det kan också konstateras att många barn och föräldrar känner skam och skuld över 

missbruket, av flera olika skäl. Eftersom missbruket är tabubelagd är det inget som 

pratas öppet om, det här leder till en svårighet i att förstå missbruksproblematik i 

familjer och kunskapen i att identifiera barnen. Det som skulle gynna barn i 

missbruksfamiljer är om samhället utökade sin kunskap och om missbruket blev ett mer 

omtalat ämne. För att identifiera de här barnen är det viktigt att en samverkan finns 

bland olika yrkesutövare inom och utanför socialtjänsten. Resultatet och tidigare 

forskning har visat att förskolan och skolan har största ansvaret i att anmäla barn som 

far illa då de har en vardaglig kontakt med barnen. 
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Utifrån resultatet tolkar vi att det finns svårigheter i att se specificerade faktorer som 

kan förtydliga upptäckten och barns påverkan i missbruksfamiljer. Med tanke på att alla 

barn påverkas olika och att barn är så pass lojala mot sina föräldrar samt täta 

familjeförhållanden leder till svårigheter i arbetet. Studiens resultat visar att samhället 

behöver en ökad kunskap för att på bästa sätt kunna förhålla sig till barn som befinner 

sig i missbruksfamiljer. Genom en ökad kunskap förminskas även samhällets fördomar 

kring missbruk, det här skulle även leda till att fler individer skulle ha mod till att söka 

stöd och hjälp. Känslan av skam och skuld hade förminskats i familjer med missbruk 

med hjälp av ökad kunskap i samhället och om ämnet diskuterades mer och öppet.  

 

 
5.3.1 Förslag till vidare forskning  

Studien belyser svårigheter i att upptäcka barn som befinner sig i missbruksfamiljer, där 

en eller båda föräldrarna har missbruksproblematik. Det är därför av stor vikt att de 

olika yrkesutövarna som har en samverkan skall hålla ihop och ha en ständig kontakt 

där information om barnen överförs de emellan. För fortsatt forskning är det av stor vikt 

att personal på förskolor och skolor har en ökad kunskap om barn till föräldrar med 

missbruksproblematik och ha förståelse för skyldigheten i att anmäla samt att ha ett 

utvecklat samarbete. För fortsatt forskning skulle det vara intressant att se om tydliga 

riktlinjer hade underlättat upptäckandet av barn i missbruksfamiljer. Eftersom att media 

är en stor del av dagens samhälle kan det vara en kommunikationsväg för att 

uppmärksamma området. Forskningen kring området skulle då omdiskuteras och öka 

möjligheten till att fler barn får den hjälp och stöd de behöver samt förbättrade insatser.  
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Bilaga A Missivbrev 
 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid namn Nora och Elvira som läser Behandlingspedagogik med 

inriktning missbruks- och ungdomsvård på Linnéuniversitet i Växjö. Vi är nu inne på 

utbildningens sista termin och är igång med att skriva vårt examensarbete.  

 

Vi har valt att skriva om barn mellan 0 till 18 år i missbruksfamiljer och anledningen till 

att vi kontaktar er är att vi med er hjälp vill ta reda på hur ni som yrkesprofessionella 

beskriver barn som befinner sig i familjer med missbruksproblematik, vilka hinder och 

utmaningar samt möjligheter ni möter ert arbete inom det här området. Vi vill även ta 

reda på vilka insatser ni erbjuder och om ni har samverkan med andra aktörer.  

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva, där vår intervju 

kommer att bestå av nitton frågor.  

 

Informationskravet – Det innebär att du informant skall ha förståelse för studiens syfte 

och de villkor som gäller för dig som deltar i studien. Ditt deltagande är helt frivilligt 

och kan avbrytas när som helst. Du skall även ha information om vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och hur du kan nå oss.  

 

Samtyckeskravet – Det innebär att ditt deltagande i studien bygger på ditt eget 

samtycke. Vi kan utföra intervjun utifrån ditt tyckande eller avsluta den.  

 

Konfidentialitetskravet – Det innebär att endast vi som utför studien kommer att ha 

kännedom om dig som informant och att det är du som har deltagit i studien.  

 

Nyttjandekravet – Det innebär att du ska ha förståelse för vad studien kommer att 

använda till. Du har även rätt till att läsa den slutförda studien innan publicering.  

 

Med vänliga hälsningar 

                                                                                       

Elvira Ngabirano           

Telefon: 0737-286 563. Mail: en222rd@student.lnu.se 

                                                                                            

Nora Noori 

Telefon: 0739-472 273. Mail: cn222jd@student.lnu.se 

 

Handledare: Inger Axelsson  

Telefon: 0470–708 921. Mail: inger.axelsson@lnu.se 

 

Kursansvarig: Mats Anderberg 

Telefon: 0470–708 922. Mail: mats.anderberg@lnu.se 
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Bilaga B 

 
Intervjuguide – Frågor 

Presentation av informanten: 
1. Berätta lite om dig själv, hur det kommer sig att du jobbar inom ditt 

nuvarande yrke och hur länge du har jobbat inom Barn- och familjeenheten?  

2. Vad har Du för grundläggande utbildning? 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter och hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

4. Berätta lite om för- och nackdelar med att jobba inom Barn- och 

familjeenheten?  

Frågor angående upptäckandet av barn till föräldrar med 

missbruksproblematik:  
1. Hur får ni reda på om att ett barn befinner sig i en familj där 

föräldern/föräldrarna har missbruksproblematik? 

2. Förekommer det att ett barn i en sådan situation söker hjälp hos er på egen 

hand? Hur vanligt är det i sådana fall?  

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

4. Vilka myndigheter och andra verksamheter samarbetar ni med i era ärenden 

gällande barn i missbruksfamiljer? 

5. Vilka uppgifter anser ni vara viktiga att få med i en utredning gällande 

barnet (fysiska och psykiska samt den sociala utvecklingen)? 

6. Hur vanligt är det att ni samtalar med barnets nätverk exempelvis skolan, 

grannar, släktingar etc. för att få en bättre uppfattning om barnets situation?  
7. Möter ni hinder i upptäckandet av dessa barn? Vilka i sådana fall? 

Frågor gällande barns påverkan av föräldrarnas missbruk:  
1. När och hur anser ni att barnet påverkas av föräldrarnas missbruk?  
2. När anser ni att ett barn far illa? Hur går ni tillväga i arbetet med barn som 

far illa?   

3. På vilka sätt kan ni upptäcka barnens påverkan av föräldrarnas missbruk och 

hur förhåller ni er till det?  

4. Vad tror ni barn upplever som besvärligt i en familj där det förekommer 

missbruk? 

Frågor gällande insatser:  
1. Vilka insatser erbjuder ni till dessa barn och föräldrarna? Hur tillämpas de 

olika insatserna? Är de insatserna ni erbjuder verksamma? 
2. Vilka hinder och möjligheter framkommer utifrån de insatser ni erbjuder?  

3. Tror ni att barn i missbruksfamiljer skulle få mer hjälp om samhället hade 

mer kunskap om deras situation?  
4. Vilka svårigheter upplever ni när ni samtalar med barn och deras föräldrar 

om missbruk? Blir det svårt att nå fram till de?  

 

Är det något ni vill tillägga?  

Det kan tillkomma följdfrågor under intervjuns gång. 
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Bilaga C 

 

Metoder och dess förklaring 
 
ESTER: står för evidensbaserad strukturerad bedömning av risk och skyddsfaktorer. 

Bedömning är för barn mellan 0–18 år och beslutar vilka insatser som bör sättas in till 

de här barnen och deras familjer samt att den följer upp de risk och skyddsfaktor som 

upptäckts men också insatserna. 

 

ASQ: är för barn från 2 månader upp till 5 år och med hjälp av den bedömning får 

föräldrarna tips och råd. Tipsen kan gälla vad barnet skall kunna visa eller ha utvecklats 

vid en viss ålder men också hur föräldrarna ska bemöta och aktivera sina barn. 

 

BOF: står för barnorienterad familjeterapi, som passar mer för de barn som är i 

lekåldern och har lättare att uttrycka sig i lek än i språk. I samtalet är fokus på att 

familjen är i samhandling och att allt som sker i leken mellan familjen under leken. I 

leken har familjen en sandlåda andra olika föremål framför sig, BOF bidrar med 

lekfullhet i familjen och kreativitet i familjearbetet och syftet med användning av BOF 

är att barnets utveckling främjas samt att på vilket sätt familjen förhåller sig till varandra 

betonas. 

 

Tejping: går på så sätt att familjen visuellt får skapa sitt nätverk, sin livssituation, en 

inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade figurer. Det 

hela utspelar sig på en “scen” som tejpas upp på ett bord. 

 

Trappan: är en metod som är väldigt strukturerad för traumatiserade barn och kan 

användas stegvis och i parallella samtal med både föräldern och barnet. Arbetet 

tillsammans med hela familjen utifrån trappan, sker endast vid sista samtalet.  

 

CRA: community reinforcement approach som är en kognitiv beteende terapeutisk 

baserad behandlingsmetod till föräldrarna med missbruksproblematik. CRA är en 

verktygslåda där det finns olika skalor exempelvis, hur relationen mellan barnen och 

föräldrarna ser ut. 

 

IDS 100: är ett frågeformulär som föräldrarna får svara på, med hjälp av svaren kan 

missbruket synliggöras och även vilka triggers det har med sig. Sociala 

färdighetsträningar är också en del av vad IDS 100 går ut på beroende på om det är 

relationen som orsakar intag av droger eller alkohol eller om det faktiskt är den sociala 

färdigheten. 

 

Återfallsprevention: är en metod som syftar till att ge beteendeinriktade och kognitiva 

förmågor att förebygga återfall i missbruk.  

 

Mi: motiverande samtal är en samtalsmetod som används för motivation till förändring.  


