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Abstrakt 
 

Author: Faysal Al-Tayyar  

Title: Children in families with alcohol abuse: A qualitative study of the collaboration 

between addiction unit and children's unit on the issue of children in families with 

alcohol abuse 

Supervisor: Frans Oddner  

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim of this study was to analyse the experiences of social workers in addiction unit 

have of collaborative work with the children's unit on the issue of children in families 

with alcohol abuse. The method used in this study was a qualitative method and the 

empirical material has been collected through semi-structured interviews with five 

social workers in addiction unit in southern Sweden. The result of this study was 

analysed by framework three different theories: collaboration theory, system theory and 

organization theory. The study also builds on previous research that treated the same 

area. The results of this study show that more knowledge about collaborative work is 

needed. It also appears that there are various factors that hamper the collaborative effort 

between addiction unit and the children's unit regarding children of alcohol-abusing 

parents. This concerns for example, perspective differences, legislation and its 

constraints as well as budget and funding of joint efforts.       

  

Key words: Families with alcohol abuse, children, social services, collaboration.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

Förord 
 

Ett stort tack till samtliga intervjupersoner som deltagit i min studie och har delat med 

sig av sina erfarenheter och kunskaper. Ett stort tack riktas även till min handledare för 

råd, tips och stöd under genomförandet av mitt arbete. Avslutningsvis vill jag tacka min 

fru och mina barn för stöd och tålamod under arbetets gång.   

     

/Faysal  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

I dagens samhälle lever många barn med föräldrar eller andra vuxna som har ett 

alkoholmissbruk. Att växa upp med alkoholmissbruk i familjen innebär ofta en svår 

situation för barnen och kan medföra en ökad risk för en rad olika problem i framtiden 

(Socialstyrelsen 2009). Det krävs därför ett samverkansarbete mellan de olika aktörerna 

inom flera verksamheter för att tillgodose dessa barns olika behov av stöd och insatser 

(Socialstyrelsen 2013). En ändamålsenlig samverkansstruktur kan säkerställas genom 

att ha ett ledningssystem, rutiner och avtal, särskilt när det gäller för de situationer där 

en lagstiftning om samverkan saknas (ibid).        

De professionella som möter föräldrar med alkoholmissbruk och upptäcker att det finns 

ett barn som kan påverkas av alkoholmissbruket bör uppmärksamma hur en samverkan 

med andra aktörer ska gå till (Johansson & Wirbing 2005; Socialstyrelsen 2009). 

Samverkan mellan olika myndigheter och aktörer bidrar till en bredare kunskapsbas i 

utredningsprocessen och barnets situation kan hanteras ur flera olika perspektiv (Kaldal 

et al. 2010). Tidiga insatser som riktar sig till barn i familjer med alkoholmissbruk utgör 

en viktig funktion för att kunna skydda barnets utveckling och hälsa (Barnard & Bain 

2013).      

Tidigare statliga utredningar, regeringsuppdrag och Socialstyrelsens egen kartläggning 

har visat att det finns brister i missbruksvården vad gäller samverkan med barn- och 

ungdomsvården kring barn i familjer med missbruk (Socialstyrelsen 2014). I en studie 

av Taylor och Kroll (2004) upplever de professionella inom missbruksvården en brist på 

en helhetssyn i arbetet med alkoholmissbrukande föräldrar då fokus ligger på den 

vuxnes situation och dennes behov. De lagar och regler som exempelvis reglerar 

sekretessen som finns för att skydda den enskildes privatliv och integritet kan påverka 

samverkansarbetet negativt (ibid). Danermark (2000) och Josefsson (2007) hävdar i sin 

tur att det finns olika faktorer som kan skapa hinder mot ett fungerande 

samverkansarbete. Det gäller att de samverkande verksamheterna har olika regelsystem, 

budgeter, ansvarsområden och administrativa gränsdragningar. Alexanderson och Jess 

(2015) menar att en specialiserad organisation, där varje enhet har en 

prioriteringsprocess och styrs av någon form av lagstiftning, kan försvåra samverkan 

mellan olika enheter inom socialtjänsten.                 
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Enligt Socialstyrelsen (2014) saknas tillförlitlig kunskap om effektiva metoder för stöd 

till barn i familjer med alkoholmissbruk. Det krävs därför ett fortsatt utvecklingsarbete 

inom socialtjänsten för att arbeta samordnat med insatser för hela familjen 

(Socialstyrelsen 2014). Det beskrivs i det följande citatet:     

Socialstyrelsen bedömer att det för likvärdighet i 

socialtjänstens insatser för barn som anhöriga, inte minst i 

familjer med missbruk, krävs ytterligare nationellt stöd för 

att utveckla ett familjeperspektiv och samordnat arbetssätt.  

       (Socialstyrelsen 2014, s.29)       

Utifrån ovanstående information är det möjligt att konstatera en kunskapslucka gällande 

en fungerande samverkan kring barn i familjer med alkoholmissbruk. Jag finner att 

samverkansprocessen kring barn i familjer med alkoholmissbruk behöver belysas mer 

då detta ämne är viktigt att ha kunskap och förståelse om i det kommande yrket som 

socionom. Eftersom jag utförde min praktik på en missbruksenhet har jag funderat över 

när ett barn kan anses fara illa i relation till en förälders alkoholmissbruk. Det väcker 

dessutom funderingar kring i vilket skede socialarbetare inom missbruksenheten anser 

att det behövs en samverkan med barnenheten kring barn i familjer med 

alkoholmissbruk. Utifrån detta blir det intressant att få en ökad förståelse av hur 

samverkan mellan de berörda enheterna fungerar. Därför ämnar denna uppsats att kunna 

bidra med information till kunskapsluckan inom detta område.          

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att analysera vilka erfarenheter socialsekreterare inom 

missbruksenheten har av samverkan med barnenheten i frågan om barn i familjer med 

alkoholmissbruk.     

Frågeställningar:   

1. Vilka faktorer hindrar eller främjar samverkan mellan berörda enheter? 

2. Hur kan samverkan utvecklas mellan berörda enheter?  
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2. Bakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras bakgrundsinformationen för det utforskade ämnet, barn i 

familjer med alkoholmissbruk, för att ge en överblick av ämnet. Avsnittet rubriceras 

med följande rubriker: alkoholmissbruk, barn i familjer med alkoholmissbruk samt 

socialtjänstens arbete med barn och unga.     

 

2.1 Alkoholmissbruk 

   
När en individ konsumerar alkohol i en stor mängd så att det leder till problem eller 

skador för den enskilde uppnås en missbruksnivå som vidare kan utvecklas till ett bero-

ende. Ett beroende kännetecknas av svårigheter att styra känslor samt en oförmåga att 

hantera beteendeproblem där substansberoende prioriteras på bekostnad av exempelvis 

hälsan och barnen (Klefbom 2016). I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) används ofta 

benämningarna missbruk och missbrukare för att beskriva problematiken.  

I Sverige används dock två diagnossystem: International statistical classification of 

diseases and related health problems (ICD) och Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (DSM). ICD används vid diagnostik inom hälso- och sjukvården, 

medan DSM används inom forskning. Numera används det samlade begrep-

pet substansbrukssyndrom för att beskriva missbruk- och beroendediagnoserna (Social-

styrelsen 2017). För en diagnos av alkoholmissbruk krävs det att minst ett av de 

följande kriterierna är uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod: 

 "Upprepad användning av alkohol som leder till 

misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i 

skolan eller i hemmet.   

 Upprepad användning av alkohol i riskfyllda situationer, 

exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet.  

 Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av 

missbruket.  

 Fortsatt användning trots återkommande problem"  

     (Socialstyrelsen 2017, s.120)    
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2.2 Barn i familjer med alkoholmissbruk 

 

Det finns en ökad risk för generationsöverföring av alkoholmissbruk. Det har visat sig 

att barn i familjer med alkoholmissbruk löper 4-10 gånger högre risk att utveckla 

alkoholmissbruk än för barn som växer upp i normala förhållanden. Long-term follow-

up studier, som pågår under 20 år, indikerar att genetiska, könsmässiga och sociala 

faktorer måste beaktas när symptom bland barn i familjer med alkoholmissbruk 

undersöks. En kombination av genetiska och miljömässiga faktorer kan öka risken för 

att utveckla alkoholmissbruk hos dessa barn senare i vuxenlivet (Hansson 2007). På 

grund av föräldrars alkoholmissbruk och alkoholismens stigma kan miljontals barn 

uppleva deras föräldrars sociala, psykologiska och ekonomiska efterdyningar. Barn som 

växer upp i ett hem med alkoholmissbruk kan utsättas för våld och försummelse samt 

utveckla psykiska problem (Wolfe 2016). Barn i familjer med alkoholmissbruk kan vara 

mer mottagliga för specifika besvär såsom huvudvärk och sömnproblem än andra barn 

(Christoffersen & Soothill 2003).        

2.3 Socialtjänstens arbete med barn och unga 

Under denna rubrik redovisas socialtjänstens arbete med barn och unga. Här presenteras 

även begreppen BBIC och barnets bästa.   

2.3.1 BBIC-systemet 

Socialtjänstens utredning gällande barn och ungas ärenden görs ofta enligt 

handläggnings- och dokumentationssystemet, Barns Behov i Centrum (BBIC) 

(Socialstyrelsen 2009). Det är ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

vilket innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av 

myndighetsutövningen. Socialtjänstens arbete med barn och unga utgår från ett flertal 

grundprinciper i BBIC. Det gäller bland annat barns rättigheter, samverkan med andra 

professioner och verksamheter, att följa barns insatser samt att motverka svårigheter och 

förstärka resurser. BBIC syftar till att stärka barns delaktighet och ställning i den sociala 

barnvården (Socialstyrelsen 2015).     

I utredningen bedöms barn och ungas behov till skydd eller stödinsatser för att kunna 

tillgodose deras behov. Vad gäller relationen mellan barn och föräldrar, och hur 

föräldrarnas egna problem som alkoholmissbruk påverkar föräldraförmågan, behöver 

sådana frågor beaktas i utredningen (Socialstyrelsen 2009).   
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2.3.2 Barnets bästa 

FN:s barnkonvention innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 

Sverige ratificerade barnkonventionen år 1990. Det innebär att hela den offentliga 

sektorn och dess anställda ska respektera, skydda och uppfylla barnkonventionen. 

Barnets bästa behandlas i artikel 3 av barnkonventionen där står det att barnets bästa ska 

komma i främsta hand vid alla åtgärder som rör barn (Socialstyrelsen 2012). Principen 

om barnets bästa utgår från "att barn har fullt och lika människovärde och att barn är 

sårbara varelser som behöver särskilt skydd" (Socialdepartementet 1998, s.13).      

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 1 kap. 2 § SoL ska barnets bästa särskilt 

beaktas vid åtgärder som rör barn. Barn avses varje människa under 18 år. Med åtgärder 

avses bland annat utrednings- och behandlingsinsatser (ibid). Det innebär att varje 

beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning om vad som är bäst för just 

det barnet. När en vuxen vänder sig till socialtjänsten för att få bistånd eller något annat 

socialt stöd bör barns situation uppmärksammas där barnets intresse ha företräde 

(Socialstyrelsen 2012).      

3. Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning inom området samverkan kring barn i 

familjer med alkoholmissbruk. För att kunna underlätta läsningen tematiseras tidigare 

forskning under rubrikerna: samverkan hindrande och främjande faktorer, förståelse för 

varandras professioner samt samverkansutbildning. Detta görs för att ge läsaren en bild 

om hur samverkansarbetet mellan olika enheter i socialtjänsten fungerar. I slutet av 

detta avsnitt görs en sammanfattning av tidigare forskning.           

3.1 Samverkan: hindrande och främjande faktorer 

Green, Rockhill och Burrus (2008) undersöker i sin studie samverkan mellan olika 

aktörer inom barns välfärd, tjänsteleverans och domstolssystem. Genom kvalitativa 

intervjuer med representanter av dessa tre system undersöks hur samverkan fungerar, 

samt vilka hinder som kan påverka samverkansarbetet kring familjer med 

alkoholmissbruk. Resultaten visar att samverkan mellan dessa system har minst tre 

huvudfunktioner: att bygga gemensamma värdesystem, att förbättra kommunikationen 

mellan aktörerna och att tillhandahålla ett team för stödinsatser. Det framkommer av 

denna studie att var och en av dessa funktioner leder till olika typer av fördelar för såväl 
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familjer som aktörer och därmed kan det skapa goda omständigheter för effektiva 

stödinsatser. Exempelvis har kommunikation och informationsdelning mellan de olika 

systemen skapat större förståelse om varje systems prioriteringar och erfarenheter. 

Samverkan mellan de olika aktörerna har dessutom förbättrat effektiviteten av tjänster. 

Det kvarstår dock ett problem gällande brist på förståelse för andra systems värderingar, 

mål och perspektiv.  

Resultatet i Kaldals et al. (2010) studie visar att samverkan mellan olika myndigheter 

och aktörer bidrar till en bredare kunskapsbas i utredningsprocessen. Det leder vidare 

till att kunna hantera barnets situation ur flera olika perspektiv. Det framkommer även 

att sekretessregleringen utgör ett generellt hinder mot en fruktbar samverkan mellan 

aktörerna, där kärnan i samverkansarbetet är informationsutbyte mellan de samverkande 

aktörerna.          

Taylor och Kroll (2004) studerar yrkesgruppers upplevelser kring arbetet med vuxna 

missbrukare och barn i det brittiska samhället. Resultatet av denna studie visade att 

beroendevården och barnavården inom socialt arbete är två olika verksamheter med 

egna rutiner och riktlinjer. Det leder till stora brister i arbetet mellan föräldrar som har 

beroendeproblematik och arbetet med barn då det krävs ha samma mål gällande barn i 

familjer med alkoholmissbruk. De professionella upplever en brist på en helhetssyn i 

arbetet med föräldrar som har alkoholmissbruk då fokus ligger på den vuxnes situation 

och dennes behov. Det framkommer även att saknaden av kompetens om hur man ska 

kunna bedöma olika situationer förhindrar ett fungerande samverkansarbete mellan 

enheterna. De lagar och regler som reglerar sekretessen kan även ha negativ påverkan på 

hur arbetet utförs. Även ekonomi kan därutöver skapa ett hinder mot ett lyckat 

samverkansarbete mellan enheterna. När resurserna inom socialtjänsten är begränsade 

går det inte att utreda klientens hela situation där fokus istället ligger på det yttersta och 

det man kan hantera. I likhet med Taylor och Krolls (2004) studie framkommer i 

Farmakopoulous (2002) studie att ekonomi är en av de förutsättningar för att samverkan 

ska fungera, där en gemensam finansiering och budget i samverkansarbetet har 

betydelse för hur framgångsrikt det blir.     

I en studie av Alexanderson och Jess (2015) utvärderas ett utvecklingsarbete om 

samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk och omfattande behov av 

olika insatser. Syftet med detta projekt var att stärka helhetssynen och samverkan 

mellan enheter i kommunen vilka har ansvar för barn, ungdomar och familj respektive 
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missbruk och beroende. Resultaten visade att de flesta kommuner i Sverige har en 

specialiserad organisation där varje enhet har en prioriteringsprocess som styrs av 

lagstiftning vilket ställer olika krav på handläggningen. Det gör att utredningen och 

insatserna inte alltid går i fas med varandra vilket försvårar ett samordnat arbetssätt. En 

lagstadgad begränsad utredningstid på barnenheten enligt 11 kap. 2 § i (SFS 2001:453) 

kan försvåra samverkan då det kan ta längre tid att samordna ett möte med föräldrar, 

barn och handläggare från båda enheterna. Det har identifierats som hindrande och 

försvårar en samverkan mellan olika enheter inom socialtjänsten eftersom den utformats 

utifrån specialiseringstanken (Alexanderson & Jess 2015). Resultatet av studien visade 

dessutom att utredningar kring barn kan avslutas utan åtgärd medan den missbrukande 

föräldern går i behandling. Då uppstår frågan kring hur arbetet, utifrån ett 

familjeperspektiv, ska kunna fungera (ibid).     

3.2 Förståelse för varandras professioner 

I Hjortsjös (2005) avhandling framkommer att tydliga gränser och en tätare kontakt 

mellan aktörer inom olika organisationer bidrar till att det dagliga samverkansarbetet 

fungerar bra. Det leder vidare till förståelse om vad som kan förväntas av de andra 

aktörerna vilket gynnar samverkansarbetet. I en studie av Boklund (1995) undersöks 

handläggarnas allmänna erfarenheter av samverkan mellan yrkesgrupper i 

socialtjänsten. Det visade sig att samverkansarbetet mellan olika aktörer fungerar bäst 

när man får en inblick i varandras olika yrkesroller och kompetensområden. Det leder i 

sig till en större respekt till varandras professioner och avgränsningen mellan 

ansvarsområdena blir tydligare. Axelsson och Axelsson (2009) menar i sin tur att 

kunskaper och förståelse kring varandras professioner spelar en viktig roll för att uppnå 

en positiv utveckling av samverkan bland medarbetarna. Att bygga ett ömsesidigt 

förtroende mellan olika aktörer som är delaktiga i samverkansarbetet har betydelse för 

att uppnå gemensamma mål (ibid).        

3.3 Samverkansutbildning 

I en studie av Charles, Barring och Lake (2011) undersöks en samverkansutbildning 

med studenter från olika professionsutbildningar med fokus på socialt arbete. Det 

framkommer av denna studie att socionomstudenter upplever att det egna lärandet 

gynnats genom att få ta del av andra professioners perspektiv på olika problem. Det 

leder till en ökad förståelse av de specifika problemen. Det framkommer även att det 
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finns ett behov av praktikplatser. Detta i syfte att aktivt kunna samverka med andra 

professioner för att kunna få en uppfattning om varandras kunskaper och värderingar.  

Likt med den ovanstående studien studerar Coleman et.al (2008) samverkanslärande där 

två eller fler professioner lär: med, från och om varandra för att öka samverkan mellan 

parterna. Det visade sig att studenterna på utbildningen erhåller mera positiva attityder 

gentemot samverkan än de som inte ingick i utbildningen. Studenterna som deltog i 

utbildningen utvecklade även mer respekt gentemot andra professionsgrupper i 

jämförelse med de som inte deltog. De studenter som slutförde utbildningen ansåg att 

deras kunskap och färdigheter förbättrades genom samverkansutbildningen. De erhöll 

kunskap om samverkan och har utvecklat specifika färdigheter att identifiera vilka 

klienter som var i behov av samverkan med andra professioner för att lösa deras 

problem.    

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Flera av studierna som redovisats ovan presenterar olika faktorer som kan hämma eller 

främja samverkan mellan aktörer kring barn i familjer med alkoholmissbruk. Hindrande 

faktorer som exempelvis specialisering, begränsade resurser samt lagar och regler som 

reglerar sekretessen försvårar samverkansarbetet. Främjande faktorer som exempelvis 

förbättrad kommunikation kan främja samverkan mellan aktörer inom organisationer. 

Resultatet från andra studier visade att förståelse för varandras professioner och 

kompetens bidrar till att samverkan fungerar bra. Samverkansutbildning kan även bidra 

till en ökad förståelse för varandras kunskaper och värderingar.        

4.  Teori 

I detta avsnitt presenteras samverkansteori, systemteori och organisationsteori som 

teoretiska utgångspunkter i denna studie. Dessa teorier valdes ut för att de anses vara 

relevanta till det utforskade området och de ska vara lämpliga att analysera det 

insamlade materialet utifrån. Samverkansteorin ska bidra till att analysera och förklara 

hur samverkansarbetet kan åstadkomma förändring samt förverkliga ett gemensamt mål 

för att skydda barn i familjer med alkoholmissbruk. Genom systemteorin kan 

missbruksenheten och barnenhetens relationer gällande barn i familjer med 

alkoholmissbruk förstås och analyseras. Med hjälp av organisationsteorin analyseras hur 



  
 

9 

organisationssystem inom de berörda enheterna kan påverka arbetsprocessen gällande 

barn i familjer med alkoholmissbruk.   

4.1 Samverkansteori 

 
Under denna rubrik presenteras under rubrikerna: definitionen av samverkan, hindrande 

och främjande faktorer samt rubriken samverkan inom socialtjänsten. Denna teori är 

relevant att användas i denna studie då den kan hjälpa till att besvara frågan gällande 

samverkansarbetet kring barn i familjer med alkoholmissbruk.    

 

4.1.1 Definitionen av samverkan 

Samverkan definieras som "medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans 

med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte" 

(Danermark 2003, s.15). Det innebär med andra ord att personer med ofta en annan 

utbildning och som är styrda av andra regelsystem utför ett gemensamt arbete för att 

åstadkomma ett resultat samt uppnå ett gemensamt mål (ibid). Att samverka är en fråga 

om att verka tillsammans så att det leder till någon form av nytta och att bidra med en 

ökad kunskapsutveckling (Berg 2012).   

4.1.2 Hindrande och främjande faktorer 

Det finns olika faktorer, både yttre och inre som kan främja eller hindra 

samverkansarbetet mellan myndigheter eller aktörer. Faktorer som kan hindra 

samverkansarbetet är bland annat olika professionella mål, olika organisatoriska 

strukturer, oklar ansvarsfördelning och stor arbetsbelastning (Danermark & Kullberg 

1999; Lindberg 2009). En annan faktor som kan hindra samverkansarbetet är 

kunskapsbrist gällande den andra myndighetens arbetssätt då myndigheternas aktörer 

inte vet vad de andra faktiskt kan och får göra (Lindberg 2009).   

När det kommer till faktorer som kan främja samverkansarbetet berättas om behovet av 

att skapa tydliga och konkreta mål, regler och ansvarsområden. En annan faktor för ett 

framgångsrikt samverkansarbete mellan myndigheterna är också att ha gemensamma 

utgångspunkter, gemensamma referensramar, samt att utveckla nya metoder för 

samverkansprocessen (Danermark & Kullberg 1999). Det krävs även förtroende mellan 

myndigheter eller aktörer gällande andras kompetens för arbetet för att kunna motverka 



  
 

10 

skapandet av negativa attityder, inställningar samt osäkerhet inför varandra (Lindberg 

2009).  

När det gäller inre faktorer som kan påverka samverkansarbetet på gott och ont handlar 

det om exempelvis personalens motivation, syn på sin yrkesidentitet och relationen 

mellan de andra aktörer som deltar i samverkansarbetet (Danermark & Kullberg 1999; 

Lindberg 2009).        

4.1.3 Samverkan inom socialtjänsten  

I Sverige har socialtjänsten gått "från en integrerad socialtjänst mot en specialiserad 

organisation där socialarbetarna blivit mer och mer av experter inom sitt område, 

samtidigt som lagstiftningen innehåller tankar om holism eller helhetssyn" 

(Alexanderson & Jess 2015, s.18) Det innebär att socialtjänsten utgår från helhetssyn i 

arbetet med barns ärenden där vuxenenheter och enheter för barn och unga ska 

samordna sitt arbete i syfte att erhålla högre kvalitet och större effektivitet (ibid).  

En samverkan mellan olika verksamheter inom socialtjänsten behövs för att barn i 

familjer med alkoholmissbruk uppmärksammas och därigenom ser i vilken mån barn får 

det stöd och skydd som hen behöver. Om socialarbetare bedömer att det finns oro för att 

barnet eller den unga kan fara illa informeras ansvarig enhet (Socialstyrelsen 2009). Det 

innebär att socialarbetare inom olika enheter förväntas tillämpa en helhetssyn i sitt 

arbete och även samverka praktiskt i arbetet med barn och vuxna i familjer 

(Alexanderson & Jess 2015).   

När brister eller problem dyker upp i samband med samverkansarbetet leder det till att 

arbetsprocessen stannar upp (Lindberg 2009). Att detta sker kan vara extremt 

problematiskt i relation till det ämne som den föreliggande studien kretsar kring. Med 

detta menas att barn till alkoholmissbrukande föräldrar riskerar att hamna i en svår 

situation då samverkansprocessen inte fungerar mellan de berörda enheterna.  

4.2 Systemteori  

Under denna rubrik presenteras systemteorin och begrepp inom systemteorin som är 

relevanta att ta upp i denna studie i koppling till det utforskade ämnet. Begreppen som 

introduceras nedan är helhetstänkande och kommunikation.   
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4.2.1 Vad är systemteori? 

 

Att tänka systemiskt innebär att se världen i termer av 

struktur, form, ordning och mönster i stället för avgränsad 

till individer och enstaka händelser. Det är samspelet mellan 

delarna snarare än delarna själva som bildar grunden för 

förklaringar. 

(Bateson, 1972:438 se Öquist 2014, s.9)  

Systemteorin lägger fokus på sammanhang, form och mönster och hur de kan förändras 

(Öquist 2014). Systemteoretiska idéer bygger på en helhetssyn då problemet sätts i ett 

nytt ljus för att kunna lösa problemet och åstadkomma en förändring. Exempelvis ses 

klienten inom socialtjänsten som ett slutet system. Om klientens olika sammanhang, 

såsom familj och vänner, beaktas för att finna möjligheter och idéer kan nya lösningar 

infinna sig. Att vara uppmärksam på rytmer i organisationen innebär det att man tänker 

systematiskt och strukturellt kring en förändring. Det är alltså viktigt att se helheten och 

allting som påverkar en individ eller en företeelse i dess kontext (Öquist 2014). 

4.2.2 Begrepp inom systemteori 

 

Helhetstänkande 

Att ha en systemteoretisk utgångspunkt inom olika organisationer bidrar till förändring 

och utveckling i hela systemet (Öquist 2008). För att åstadkomma förändring och att 

hitta lösningar krävs det att se helheter och sammanhang (Öquist 2008). Ett systematiskt 

arbetssätt eller helhetstänkande är ett bra verktyg för de professionella som exempelvis 

lärare, rådgivare eller terapeuter då de ser hela systemet och tar hänsyn till 

sammanhanget. Inom behandlingsarbetet konstateras under senare år en allmän 

utveckling vid diagnos, behandling och socialt stöd då de professionella använder sig 

systemteoretiska idéer, det vill säga att se klienten i hela sitt sammanhang (Öquist 

2008).   

Kommunikation 

Kommunikation är en process där flera personer har kontakt med varandra och kan 

förmedla vidare olika signaler i form av budskap, attityder och känslor (Larsson 2001). 

När det gäller kommunikation i organisationer definieras den som en kontinuerlig 

process där aktörerna upprätthåller och förändrar organisationen. Detta sker genom att 
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kommunicera med individer och grupper både internet inom den egna verksamheten 

och externt med andra aktörer utanför verksamheten. Kommunikationen spelar en viktig 

roll för att en organisation ska fungera bra och förverkliga en organisations mål 

(Jacobsen & Thorsvik 2008). En välfungerande och en stark intern kommunikation 

inom en organisation kan stärka verksamheten som helhet (Larsson 2001).      

4.3 Organisationsteorin 

 

Under denna rubrik presenteras följande rubriker: vad är en organisation, 

människobehandlande organisationer och begrepp inom organisationsteorin som har 

koppling till det utforskade ämnet. Begreppen som redovisas nedan är organisation-

människa och specialisering-differentiering.      

4.3.1 Vad är en organisation? 

Organisation är ett mycket brett begrepp som bland annat kan omfatta familjen, en 

grupp med kollegor, ideella föreningar, myndigheter och partier (Eriksson-Zetterquist et 

al. 2015). Organisationer definieras som "planmässigt inrättade strukturer som 

konstrueras av någon person, grupp eller klass i det bestämda, medvetna syftet att 

förverkliga uppnåendet av vissa mål" (Abrahamsson 2000, s.11-12). När något är 

organiserat innebär det att det är ordnat på ett visst sätt och fått en viss bestämd struktur 

(Lindqvist et al. 2014). Att vi människor organiserar oss i större grupper och har något 

vi vill åstadkomma innebär att vi arbetar för att uppnå ett gemensamt mål. (Eriksson-

Zetterquist et al. 2015). Det uppstår därefter ett behov av regelutformning och beslut om 

arbetsprocesser i organisationen (Lindqvist et al. 2014).    

4.3.2 Människobehandlande organisationer  
 

Dellgran (2015) hävdar att människobehandlande organisationer vilar på teoretisk och 

specialiserad kunskap som professioner använder sig av för att hantera människors olika 

behov och problem. Numera har professioner påverkats av politiska reformer och 

förändringar inom den offentliga sektorn i form av exempelvis nya styrmodeller och 

marknadsorientering. Professioners intresse för forskning och vetenskaplig kunskap har 

dock förstärkt den enskilda professionens legitimitet och status. Det har fört med sig ett 

intresse för själva yrkesutövningen vilket skapar goda förutsättningar för förhandling 

mellan olika aktörer med skilda intressen. 
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Grape (2015) skriver i sin studie att människobehandlande professioner sysslar med att 

aktivt medverka till att åstadkomma förändringar och förbättringar av olika slags i 

människors liv. Ibland krävs det en samverkan med andra aktörer rörande de individer 

som inte definieras inom ramen som kärnuppdragen för att nå en ökad flexibilitet och en 

helhetssyn. Detta ställer krav på organisationer att avsätta resurser för att tillsammans 

med andra arbeta med de individer som inte är den huvudsakliga målgruppen.          

 
4.3.3 Begrepp inom organisationsteorin 
  

Organisation-Människa 

Begreppet organisation-människa utgår från att resultatet av att människors insatser och 

aktiviteter förbättras och utvecklas när flera människor samarbetar för att uppnå ett 

gemensamt mål. Organisationer är helt beroende och påverkade av sina medlemmar 

vilka har stora effekter på organisationens utformning och arbetssätt. Detta innebär att 

anställda i en organisation påverkar exempelvis vilka produkter och tjänster 

organisationen klarar av att marknadsföra (Eriksson-Zetterquist et al. 2015).  

 

Specialisering-differentiering 

Specialisering innebär en uppdelning av en organisation i olika enheter baserade på 

funktionsområdet. Inom socialtjänsten handlar det till exempel om utredning och insats 

eller klientens problemområden som exempelvis barn- och familj (Perlinski 2010). En 

organisations grad av differentiering definieras som "skillnaden i kognitiv och 

emotionell orientering bland chefer i olika funktionella avdelningar" (Eriksson-

Zetterquist et al. 2015, s.176). I en differentierad organisation ställs krav på att ledare 

eller chefer kan hantera situationen. Att kunna hantera en differentierad organisation 

innebär att man har större möjligheter att hantera variationer. Med allt mer 

specialiserade enheter krävs bland annat att organisationen kan lösa konflikter och 

upprätthålla en viss grad av integration och samverkan. Genom integration av både 

specialiserade och differentierade enheter kan man hantera komplexitet och variation 

inom en organisation (Eriksson-Zetterquist et al. 2015).   
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras hur arbetet med denna studie ska genomföras och vilka delar 

som ingår. Inledningsvis beskrivs studiens val av vetenskapsteoretisk ansats, metod-

val och urval. Vidare redovisas datainsamling, reliabilitet och validitet, analysprocess 

samt etiska överväganden.      

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Syftet med denna studie är att analysera vilka erfarenheter socialsekreterare inom 

missbruksenheten har av samverkan med barnenheten i frågan om barn i familjer med 

alkoholmissbruk. I relation till min praktik inom socionomprogrammet i en missbruks-

enhet ville jag i denna studie skapa en bra förståelse för hur samverkan mellan berörda 

enheterna fungerar.      

Hermeneutisk forskningsansats är ett bra verktyg för att tolka och förstå upplevelser av 

olika fenomen eller företeelser (Sjöström 1994). Därför är det relevant att 

använda en hermeneutisk forskningsansats i denna studie. Enligt Thomassen (2007, s.14) 

är utgångspunkten för en hermeneutisk studie att” reflektera kring, tydliggöra och 

kreativt använda vår förförståelse”. Med förförståelse menas antaganden, förväntningar 

och tolkningar som människor alltid bär med sig vilka bygger på fenomen som har ge-

mensamma drag med liknande fenomen (Thomassen 2014).     

Genom en hermeneutisk forskningsansats kan forskare tolka olika handlingar, 

upplevelser och uppfattningar, vilket bidrar till stora möjligheter att få svar gällande en 

handling eller en händelse (Sjöström 1994). En hermeneutisk tolkning användas i forsk-

ning för att den insamlade datan är meningsfulla fenomen som bör förstås och tolkas 

endast i den kontext som de befinner sig i (Gilje & Grimen 2009). I en vetenskaplig 

undersökning möter forskare något nytt och det är endast genom dialog med personers 

upplevelser kan förförståelse förändras och korrigeras (Thomassen 2007).    

En hermeneutisk forskningsansats fungerar därför bäst till denna studie, eftersom 

den möjliggör bearbetning av det insamlade intervjumaterialet genom att förstå, tolka 

och analysera socialsekreterares erfarenheter av samverkan. I den föreliggande studien 

tillämpas hermeneutiken för att skapa förståelse för hur samverkan mellan 

missbruksenheten och barnenheten fungerar. Det bidrar till att få en förståelse och ny 

kunskap kring det valda forskningsämnet på ett acceptabelt sätt och till att kunna få svar 

på frågeställningarna. 
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5.2 Metodval                  

Denna studie baseras på en kvalitativ metod och syftar till att analysera vilka 

erfarenheter socialsekreterare inom missbruksenheten har av samverkan med 

barnenheten i frågan om barn i familjer med alkoholmissbruk. En kvalitativ 

forskningsmetod grundar sig i att genom deltagarnas egna utsagor gällande händelser 

eller fenomen omvandla beskrivningar till information (Larsson 2005). Levin (2008) 

hävdar att forskare i en kvalitativ forskningsstudie följer en forskningsstrategi för att 

kunna samla in, analysera och redovisa den insamlade datan där fokus ligger på 

förståelse och innebörd. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är ”att förstå 

ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv” (Kvale & 

Brinkmann 2014, s.41). Genom att intervjua socialsekreterare inom missbruksenheten 

ger i denna studie förståelse av hur samverkan med barnenheten fungerar för att skydda 

barns utveckling och integritet. Varje intervjuperson har givetvis sitt eget perspektiv och 

egna erfarenheter i arbetet med ärenden som rör dessa barn vilket utgör ett bra verktyg 

för att förverkliga syftet av studien.           

En kvalitativ forskningsstudie kännetecknas av att forskare genom särskilda metoder 

såsom intervju och observation samlar in ett empiriskt material, som efter bearbetning 

bidrar till ett visst resultat för ökad förståelse istället för förklaring (Kvale & Brinkmann 

2014). Intervjuer klassificeras som strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade 

för att mäta hur mycket flexibilitet som är tillgängligt i intervjun. Vid strukturerade 

intervjuer har forskaren mycket kontroll över frågorna och svarens utformning. Den 

intervjuade har däremot den kontrollen över sina tankar och svaren vid ostrukturerade 

intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren en färdig lista med frågor som 

ska besvaras. Dock är forskaren inställd på att vara flexibel när den intervjuade vill 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt. Svaren är alltså öppna och vikten ligger vid 

den intervjuades synpunkter (Denscombe 2014). Av den anledningen används 

semistrukturerade intervjuer då det anses vara relevant för studiens syfte, som är att 

analysera vilka erfarenheter socialsekreterare inom missbruksenheten har av samverkan 

med barnenheten i frågan om barn i familjer med alkoholmissbruk.     

Genom att formulera vissa frågor vilka rör studiens ämne och genom att ge den 

intervjuade friheten att utveckla sina tankar och idéer kan intervjupersonernas olika 

synpunkter och upplevelser fångas upp. I intervjuguiden formulerades de frågorna som 

kan ge möjligheter till att kunna besvara frågeställningarna på ett nyanserat sätt. Att 
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kunna fånga upp information om socialsekreterarens erfarenheter kring samverkan 

mellan båda enheterna bidrar vidare till välutvecklade resonemang i analysdelen.       

5.3 Urval  

Under denna rubrik presenteras studiens urval av respondenter samt studiens urval av 

tidigare forskning.  

5.3.1 Urval av respondenter  

 

Ett målinriktat urval är relevant för en kvalitativ forskning då forskaren använder sig av 

intervjupersoner som är relevanta utifrån studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman 

2011). Vid ett målinriktat urval utför forskaren ett val av vilka respondenter som anses 

erhålla väsentlig kunskap kring forskningsfrågan för att vidare få värdefull förståelse i 

forskningsämnet (Denscombe 2009). I denna studie har vissa kriterier legat till grund i 

valet av respondenter utifrån studiens syfte och forskningsfrågor: den del av 

socialtjänsten som tar emot ärenden gällande alkoholmissbruk samt socialsekreterare 

som handlägger och utreder ärenden vilka rör alkoholmissbrukande föräldrar. Därför 

valdes missbruksenheten till denna studie samt de socialsekreterare som handlägger 

sådana ärenden och har kontakt med barnenheten. Det ämnar hjälpa till att skaffa en god 

och täckande uppfattning om hur samverkan mellan de berörda enheterna fungerar.    

Vid urvalet av respondenter i den föreliggande studien var strävan att besvara 

frågeställningarna genom att intervjua fem socialsekreterare inom missbruksenheten, 

med tanke på den begränsade tid som står till förfogande. Enligt Thomsson (2010) är 

det emellertid avgörande vilket material som insamlas genom respondenternas utsagor, 

och huruvida det räcker till för att kunna besvara föreställningar för att få ökad kunskap 

om det studerade fenomenet (Thomsson 2010).        

För att kunna uppfylla syftet med studien och bidra med information till 

kunskapsluckan inom detta område gjordes därför ett urval av de socialsekreterarna som 

endast arbetar inom missbruksenheten. Detta görs för att ha en ökad förståelse om hur 

de samverkar med barnenheten kring barn i familjer med alkoholmissbruk. Därför 

kontaktades Socialtjänsten, Avdelning vuxna i en mindre ort i södra delen av 

Sverige. Detta för att de anses ha kunskap med avseende på det valda området och med 

största sannolikhet är relevanta och har en bra erfarenhet av forskningsämnet. Utifrån 
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ovanstående anses ett målinriktat urval vara lämpligt att användas i denna studie för att 

kunna få värdefulla insikter av de utvalda intervjupersonerna.        

5.3.2 Urval av tidigare forskning  

I sökandet av de vetenskapliga artiklarna i denna studie används olika sökprogram 

som One Search, Social Services Abstracts och PsycINFO. För att kunna hitta relevanta 

artiklar gällande samverkan kring barn i familjer med alkoholmissbruk användes flertal 

sökord: alkoholmissbruk, alcohol misuse, barn till alkoholister, children of alcoholics, 

social support, stödinsatser, collaboration och samverkan. Artiklarna, vilka består av en 

avhandling och flera vetenskapliga artiklar, är granskade och publicerade i 

internationella tidskrifter.     

5.4 Datainsamling 

 

Vid kontakt mellan en forskare och de som ska delta i forskningsstudien används inter-

vjuer eller observationer som datainsamlingsmetod. Genom intervjuer kan forskaren 

under intervjutiden fortsätta söka information till forskaren uppnår det antal svar som 

önskas. Frågorna måste emellertid uppfylla vissa kriterier för att karaktäriseras som 

forskningsmässiga. Kriterierna är exempelvis att upptäcka nya saker och att de ska vara 

utformade så att den insamlade datan är användbar i analysen (Denscombe 2014).  

I studien samlades det empiriska materialet in genom att kontakta Socialtjäns-

ten, Avdelning vuxna för att kunna hitta lämpliga deltagande. Detta gjordes i syfte att 

intervjua socialarbetare som arbetar med ärenden som rör föräldrar med 

alkoholmissbruk för att kunna avgränsa deltagandet i studien. Sedan formulerades ett 

informationsbrev som innehöll en beskrivning av studiens syfte och vilken huvudfråga 

som skulle studeras. Avdelning vuxna inom Socialtjänsten valdes ut eftersom den 

passar väl i förhållande till studiens syfte. Vidare formulerades intervjufrågor anpassade 

för forskningsstudien då svaren skulle användas i analysen. Frågorna utformades så att 

de är lätta att förstå samt fria från akademiska begrepp eller teorier som kan skapa 

missförstånd eller osäkerhet hos de intervjuade.   

5.5 Reliabilitet och validitet      
 
I samband med en kvalitativ forskningsstudie talas det ofta om reliabilitet och validitet. 

För att samla in information bör den metod som används i studien granskas för att 

kunna avgöra om den information som har använts är tillförlitlig och giltig samt 
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vändbar och lämplig (Bell 2006). Bryman (2011) menar i sin tur att dessa två kriterier 

behöver uppnås om en forskningsstudie ska anses vara av god kvalitet.   

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i studien och den delas in i extern och intern 

reliabilitet. Den externa reliabiliteten är ett mått på i vilken utsträckning en metod kan 

frambringa samma resultat vid olika tillfällen där det råder lika förhållanden. Om 

samma resultat uppnås ökar tillförlitlighet i studien (Bell 2006). Den interna 

reliabiliteten avser hur forskaren ska tolka det insamlade materialet under studiens gång. 

Forskaren spelar här en viktig roll för hur materialet kommer analyseras och presenteras 

(Bryman 2011).  

När det kommer till den externa reliabiliteten är det omöjligt att uppnå den externa 

reliabiliteten i den föreliggande studien. Det beror på att resultatet i denna studie blir 

kontextbunden till plats, tid och intervjupersonerna. Det medför att om studien skulle 

utföras igen blir det troligtvis ett annorlunda resultat. När det gäller den interna 

reliabiliteten har jag i denna studie växelverkat med intervjupersonerna under 

intervjutiden för att ställa huvudfrågorna och komma med följdfrågor. Enligt 

Denscombe (2014) bidrar semistrukturerade intervjuer till att låta den intervjuade 

utveckla sina idéer och att tala mer utförligt. Därigenom kunde jag få svar på studiens 

frågeställningar.      

Validiteten handlar om att forskaren undersökt det som denne ämnar undersöka. I likhet 

med reliabiliteten delas den in i extern och intern validitet. Den externa validiteten avser 

möjligheten att generalisera studiens resultat till andra omgivningar eller situationer. 

Den interna validiteten avser om forskaren har lyckats undersöka det forskaren ämnade 

undersöka vilket leder till ökad kvalitet (Bryman 2011). 

När det kommer till den externa validiteten är denna studies resultat svår att generalisera 

i relation till andra situationer eller omgivningar. Detta beror på att syftet i studien var 

att analysera vilka erfarenheter socialsekreterare inom missbruksenheten har av 

samverkan med barnenheten i frågan om barn i familjer med alkoholmissbruk. Detta 

innebär att studien bygger på ett empiriskt material från socialsekreterares egna 

erfarenheter och beskrivningar. Därför är det omöjligt att generalisera studiens resultat.     

När det gäller den interna validiteten anser jag att jag i min studie lyckats analysera 

vilka erfarenheter socialsekreterare inom missbruksenheten har av samverkan med 

barnenheten i frågan om barn i familjer med alkoholmissbruk. Detta görs genom att det 
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insamlade materialet, begreppen och teorin är mätbara och har kunnat användas under 

skrivprocessen för att uppnå det önskade resultatet.      

5.6 Analysprocess 

Det insamlade materialet och de teoretiska utgångspunkterna som använts i denna studie 

ska fungera som ett verktyg i analysprocessen. Det innebär att arbetet med analysen 

ställer hög krav på mig själv att göra noggrann genomgång och tydlig reflektion kring 

materialet. Det resulterar att materialet har lästs vid ett flertal tillfällen för att fånga upp 

den information som är relevant för studiens syfte och frågeställningar.   

Den analysmetod som använts i föreliggande studie är en tematisk analys. Denna form 

av dataanalys är idag den vanligaste formen som används för att tematisera och 

kategorisera data (Kvale & Brinkmann 2009). Det är viktigt i analysprocessen att 

avgränsa och dela upp materialet för vad som är aktuellt för studiens syfte. Detta görs 

för att komma fram till vad som ska användas i analysen och för att materialet framställs 

rättvist och selektivt (Rennstam & Wästerfors 2015).  

Genom att transkribera samtliga bandinspelade intervjuer har jag kunnat sortera materi-

alet efter vad som är användbart och relevant för att svara på mina forskningsfrågor. 

Under bearbetning av det insamlade materialet låg fokus på vad intervjupersonerna be-

rättade om hur samverkan med barnenheten fungerar. Efter att materialet kodades 

delades det in under processen i övergripande teman för att kunna få en mer överskådlig 

och djupare bild över det.  

Efter att ha sorterat materialet och delat in det i olika teman börjades det argumenteras 

och analyseras med stöd av den valda teorin och den tidigare forskningen. De tre 

delarna materialet, teori och tidigare forskning var ett bra verktyg i analysen genom att 

den hjälpte till att tolka och förstå det inhämtade materialet. Det bidrar till mer kunskap 

kring samverkan mellan missbruksenheten och barnenheten.                                 

5.7 Etiska överväganden 

I mötet mellan forskare och intervjupersoner är det särskilt viktigt att hantera och att ta 

hänsyn till etiska frågor då det är en viktig del av genomförandet (Andersson & Swärd 

2008). Forskningsetiken handlar bland annat om hur intervjupersoner som medverkar i 

forskning får behandlas. Det är viktigt att forskaren beaktar att dessa personer i största 

möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de 
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medverkar i forskningsstudien (Hermerén 2011). Att skapa en miljö där 

intervjupersoner känner sig fria och säkra bidrar till respekt för intervjupersonens 

integritet (Kvale & Brinkmann 2014).    

Lag (SFS 2003:460) handlar om etikprövning av forskning som avser människor och 

innehåller bestämmelser i syfte att skydda den enskilda människan vid forskning. Det 

handlar exempelvis om behandling av känsliga personuppgifter som kan innefatta brott 

eller domar. Lagen ska tillämpas vid forskning som kan påverka forskningspersonen 

fysiskt eller psykiskt.  

I denna studie har intervjupersoners identitet och deras personuppgifter samt ortnamn 

varit anonyma för att skydda deras integritet i samband med deltagandet i studien. 

Intervjuguiden strukturerades även så att den inte innehåller någon fråga som kan tyda 

på socialsekreterares identitet eller deras arbetsplats. När det gäller användande av 

semistrukturerade intervjuer i denna studie var det en stor möjlighet att omformulera 

frågorna så att socialsekreterare skulle förbli anonyma.        

Det finns fyra forskningsetiska principer, eller krav, som är viktiga i en forskningsstudie 

för att skydda deltagarna. Den första är informationskravet som innebär att en forskare 

ska informera om syftet med studien till de som medverkar i forskningen. Den andra är 

samtyckeskravet som innebär att alla deltagarna har gett sitt samtycke till att delta i 

forskningsstudien och att medverkan är frivillig. Ett annat krav är konfidentialitets-

kravet vilket innebär att identiteten av de som deltar i en forskningsstudie inte får 

avslöjas och ingen obehörig ska kunna ta del av uppgifterna. Den sista principen 

är nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter i studien endast ska användas för 

forskningsändamål (Björkdahl Ordell 2007).     

Med hänsyn till ovanstående etiska principer har socialsekreterarna som deltagit i 

studien erhållit ett informationsbrev där de informerats om studiens syfte och om att all 

information ska behandlas konfidentiellt. I brevet framgår även att deltagandet i studien 

är frivilligt och att det när som helst finns möjlighet att avbryta deltagandet. Deltagarna 

i studien har även informerats om att intervjusinnehållet skulle användas endast 

i studiens syfte.    
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6. Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras resultatet av det insamlade materialet utifrån intervjuer med 

socialsekreterare som arbetar inom en missbruksenhet. Vidare analyseras studiens 

resultat med stöd av det valda teoretiska ramverket och slutsatser från tidigare forskning 

som tidigare presenterats. Avsnittet delas in i olika teman vilka ger en sammanfattande 

beskrivning av vad socialsekreterarna sagt under intervjuerna. Avsnittet innehåller även 

direktcitat kopplade till studiens syfte och frågeställningar. De följande rubrikerna är: en 

presentation av intervjupersonerna, möjligheter för samverkan, hinder för samverkan 

och förutsättningar för samverkansutveckling.       

6.1 En presentation av intervjupersonerna  

 

Socialsekreterarna som deltagit i studien benämns som socialsekreterare A, B, C, D och 

E. Detta görs i syfte att underlätta för läsaren att följa undersökningens gång samt 

skydda intervjupersonernas identitet. Samtliga socialsekreterare som deltagit i studien 

arbetar inom en missbruksenhet som ger råd, stöd och behandling åt vuxna människor 

med missbruksproblematik. De intervjuade socialsekreterarna har arbetat inom 

Socialtjänsten, avdelningen vuxna mellan ett och fjorton år. Socialsekreterarna träffar 

genom anmälningar eller ansökningar vuxna som har alkohol- eller drogmissbruk och är 

i behov av stöd eller vård. Arbetsprocessen utgår från att uppfatta klientens behov i 

relation till sitt alkohol- eller drogmissbruk för att kunna bedöma läget och därigenom 

hitta lämpliga lösningar till varje klient.  

Samtliga socialsekreterare uppger att arbetet med en ny klient som har alkoholmissbruk 

börjar med att de träffar klienten ett par gångar och samtalar kring alkoholproblemet. 

Det görs ofta genom så kallades ASI-intervjuer, Addiction Severity Index, som är en 

metod för utredning och planering av vård och behandlingsinsatser för vuxna personer 

med missbruksproblem. Intervjun innehåller olika frågor gällande exempelvis alkohol- 

och narkotikaanvändning, rättsliga problem, problem inom familj och umgänge etcetera. 

En annan samtalsmetod som används i mötet med missbrukande vuxna är en så kallades 

MI-metod, motiverande samtal. Syftet med denna metod är att främja motivation och 

beteendeförändring.                  
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6.2 Möjligheter för samverkan 

Det framkommer i föreliggande studie att det finns faktorer som kan främja arbetet 

mellan de berörda enheterna kring barn i familjer med alkoholmissbruk. Nedan 

presenteras följande:   

6.2.1 Kommunikation  

Samtliga socialsekreterare i missbruksenheten nämnde att kommunikationen och 

informationsdelningen med socialsekreterare i barnenheten fungerar bra. Det kan ske på 

olika sätt vilket citatet nedan beskriver:    

 

Ja, men det tycker jag fungerar bra […] mest kontakt har vi 

med barnenhetens mottagning, sedan ibland när det blir 

pågående ärenden så har jag kontakt med handläggare också 

så att vi når goda erfarenheter. 

                     (Socialsekreterare D) 

 

Jo, men det brukar oftast fungera väl […] vi kommunicerar 

framförallt genom datasystemet när det kommer in 

orosanmälan och ska vi kalla tillsammans […] men tidspress 

kan jag tänka mig framförallt. 

                     (Socialsekreterare C)  

Citaten ovan visar att socialsekreterarna D och C upplever att kommunikationen med 

barnenheten gällande barn i familjer med alkoholmissbruk fungerar bra. Detta sker 

genom datasystem eller i kontakt med både mottagningen och handläggarna på 

barnenheten. Tidspress, på grund av stort antal ärenden, kan påverka kommunikationen 

mellan båda enheterna negativt, uppger socialsekreterare C. Socialsekreterare B 

upplever i sin tur att kommunikationen med barnenheten har blivit bättre då två 

handläggare från båda enheterna redan samarbetar i ärenden som berör barn i familjer 

med missbruk. Jacobsen och Thorsvik (2008) betonas att kommunikation spelar en 

viktig roll för att en organisation ska fungera bra och förverkligar därigenom 

organisationens mål. En välfungerande och stark intern kommunikation inom en 

organisation kan stärka verksamheten som helhet (Larsson 2001). Resultatet i Green, 

Rockhill och Burrus (2008) studie visade att kommunikation och informationsdelning 
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mellan de olika aktörerna skapat större förståelse om varje systems prioriteringar och 

erfarenheter.    

6.3 Hinder för samverkan    

Det framkommer i föreliggande studie att det finns hindrande faktorer mot ett 

fungerande samverkansarbete mellan de berörda enheterna gällande barn i familjer med 

alkoholmissbruk. Nedan presenteras följande:           

6.3.1 Ansvarsfördelning 

Samverkansarbetet mellan de båda enheterna utgår från en anmälan till barnenheten när 

det upptäcks att det finns barn i klientens närhet. En av de socialsekreterarna uttrycker 

följande:  

Jag tänker att vi alltså antingen samverkar när det kommer in 

en anmälan […] alternativt så under utredningen då […] vi 

träffar hela familjen tillsammans och utreda behov.  

                     (Socialsekreterare B) 

Socialsekreterare A, D och E uppger vidare att de inte brukar träffa barn till 

alkoholmissbrukande föräldrar i sitt arbete då det inte ingår i deras arbetsuppgifter. Det 

finns inte heller någon uppföljning av barnärenden efter anmälan till barnenheten. De 

menar att fokus ligger på den vuxnes situation och dennes behov. Resultatet i Taylor 

och Krolls (2004) studie visade att de professionella upplever svårigheter att samverka 

kring barn då fokus ligger på den vuxnes situation och dennes behov. Enligt 

Alexanderson och Jess (2015) behöver socialsekreterare inom olika enheter tillämpa en 

helhetssyn i sitt arbete och även samverka praktiskt i arbetet med barn och vuxna i 

familjer. När brister eller problem dyker upp i samband med samverkansarbetet leder 

det till att arbetsprocessen stannar upp (Lindberg 2009). En av de socialsekreterarna 

svarar följande gällande uppföljning av barnärenden: 

Nej, utan mer att jag kontaktar barnenheten […] att liksom 

de har inte fått anmälan automatiskt och pratar med dem 

[…] men jag har egentligen ingen uppföljning […] under 

tiden följer jag upp insatser med klienten […] det är ju 

barnenhetens ansvar. 

                     (Socialsekreterare E)     
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I koppling till ovannämnda citat om ansvarsfördelning berättar Danermark och Kullberg 

(1999) samt Lindberg (2009) inom samverkansteorin om ansvarsfördelning som ett 

hinder mot samverkansarbetet. Att aktörer inom en organisation inte vet vad de andra 

faktiskt kan och får göra påverkar samverkansarbetet negativt (Lindberg 2009). Enligt 

Grape (2015) krävs det en samverkan med andra aktörer rörande de individer som inte 

definieras inom ramen som kärnuppdragen. Detta ställer krav på organisationer att 

avsätta resurser för att tillsammans med andra arbeta med de individer som inte är den 

huvudsakliga målgruppen.            

6.3.2 Perspektivskillnad 
 

Ett hinder för samverkan som generellt nämndes av socialsekreterarna är att det finns en 

perspektivskillnad mellan socialsekreterarna som arbetar med vuxna och socialsekrete-

rarna som arbetar med barn. Det leder till att man bedömer olika utifrån det perspektiv 

man utgår från. Eftersom socialsekreterarna inom missbruksenheten arbetar med miss-

brukande vuxna så fokuserar de i sitt arbete på den vuxnes situation och dennes insatser. 

Socialsekreterarna inom barnenheten fokuserar i sin tur på barnens situation då de utgår 

från ett barnperspektiv. Socialsekreterare C berättar följande: 

Det är egentligen barnenheten som har huvudansvar att 

utreda barns situation […] Vi fokuserar här på den vuxnes 

situation och vilka stöd eller insatser han eller hon behöver 

för att komma ifrån missbruket. 

                     (Socialsekreterare C)   

Alexanderson och Jess (2015) hävdar att socialtjänsten utgår från en helhetssyn i arbetet 

med barns ärenden, där vuxenenheter och barnenheter ska samordna sitt arbete i syfte 

att erhålla högre kvalitet och större effektivitet. Detta resultat stämmer inte med vad 

socialsekreterare C i det ovanstående citatet uppger, där perspektivskillnaden styr vilket 

ansvar socialsekreterare har i sitt arbete. De professionella som deltagit i Taylor och 

Krolls (2004) studie upplever även en brist på en helhetssyn i arbetet med föräldrar som 

har alkoholmissbruk då fokus ligger på den vuxnes situation och dennes behov. Enligt 

Öquist (2014) är det viktigt att se helheten och allting som påverkar en individ eller en 

företeelse i dess kontext. Ett systematiskt arbetssätt eller ett helhetstänkande är ett bra 
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verktyg för de professionella då de ser på familjen som helhet och tar hänsyn till 

sammanhanget.       

6.3.3 Sekretess - Samtycke 

Den föreliggande studien har genomförts i en kommun där missbruksenheten och 

barnenheten hade sekretessreglering mellan varandra. Detta innebär att ett samtycke 

behövs från föräldern för att samverka med barnenheten gällande sitt barn. De flesta 

socialsekreterarna inom missbruksenheten nämnde att missbrukande föräldrar ibland 

inte ger sitt samtycke till samverkan med barnenheten. Det finns alltså en rädsla för att 

barnen ska omhändertas av socialtjänsten. Socialsekreterare A berättar följande:   

 

Det kan hända så att det dröjer lite tills att vi får samtycke 

från missbrukande förälder för att kunna samverka med 

barnenheten. Många föräldrar uttrycker en rädsla för 

socialtjänsten gällande omhändertagande av barn.  

                     (Socialsekreterare A)    

Socialsekreterare B tycker att det är viktigt att klienten får bestämma själv. Å andra 

sidan finns det tillfällen där det är viktigare att insatsen eller samverkan genomförs, till 

exempel när det gäller barn i familjer med alkoholmissbruk. I Taylor och Krolls (2004) 

studie framkommer det att de lagar och regler som reglerar sekretessen kan ha negativ 

påverkan på hur arbetet utförs. Resultatet i Kaldals et al. (2010) studie visar även att 

sekretessregleringen utgör ett generellt hinder för en fruktbar samverkan mellan 

aktörerna, där kärnan i samverkansarbetet är informationsutbyte mellan de samverkande 

aktörerna. Inom organisationsteorin skriver Lindqvist et al. (2014) om behovet av 

regelutformning och beslut om arbetsprocesser i en organisation för att uppnå ett 

gemensamt mål.           

6.3.4 Missförstånd och misstroende 

 

I denna studie framkommer det att missförstånd eller misstroende mellan aktörerna i 

båda enheterna skapar ett hinder för samverkan gällande barn i familjer med 

alkoholmissbruk. Socialsekreterare D uttrycker följande:  
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Det kan kanske bli missförstånd […] kan ju bli alltså att man 

undrar lite kanske vad man gör på barnenheten […] och de 

undrar vad de gör på missbruksvården så att det bli lite 

misstroende mellan enheterna i västra fall också […] det 

betunga upp, det bli trögt jobbat. 

                     (Socialsekreterare D)    

Hindret gällande missförstånd och misstroende mellan enheterna är något som 

diskuterats av Green, Rockhill och Burrus (2008). Författarna hävdar att brist på 

förståelse för andras system, värderingar, mål och perspektiv kan skapa ett hinder mot 

ett välfungerande samverkansarbete kring barn i familjer med missbruk. I Boklunds 

(1995) studie visade det sig att samverkansarbetet mellan olika aktörer fungerar bäst när 

man får en inblick i varandras yrkesroller och kompetensområden. Det går även att 

koppla till Lindbergs (2009) resonemang gällande förtroende mellan aktörer inom 

myndigheter och organisationer. Lindberg (2009) menar att förtroende för andras 

kompetens motverkar skapandet av negativa attityder, inställningar samt osäkerhet inför 

varandra. Axelsson och Axelsson (2009) menar i sin tur att kunskaper och förståelse 

kring varandras professioner spelar en viktig roll för att uppnå en positiv utveckling av 

samverkan bland medarbetarna. Att bygga ett ömsesidigt förtroende mellan olika 

aktörer som är delaktiga i samverkansarbetet har betydelse för att uppnå gemensamma 

mål.    

6.3.5 Saknaden av samverkansmöten 

Socialsekreterare C berättar om saknaden av samverkansmöten mellan båda enheterna, 

vilket bland annat påverkar ärendens uppföljning. Detta gör att alkoholmissbrukande 

föräldrar kan berätta olika när de träffar socialsekreterarna från de olika enheterna på 

enskilda möten. Socialsekreterare A menar i sin tur att det är avgörande att ha 

gemensamma samverkansmöten med barnenheten. Det ska främja samverkansarbetet 

med barnenheten genom att så fort som möjligt kunna skydda barnens integritet. 

Socialsekreterare B beskriver detta på följande sätt: 
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Nä alltså, det brukar inte finnas sådana möten med 

socialsekreterarna på barnenheten […] det är ju ovanligt att 

vi har ett gemensamt möte med föräldrar, barn och de andra 

från barnenheten.  

                (Socialsekreterare B)   

Inom organisationsteorin skriver Eriksson-Zetterquist et al. (2015) om begreppet 

organisation-människa. Begreppet utgår från att resultatet av att människors insatser och 

aktiviteter förbättras och utvecklas när flera människor samarbetar för att uppnå ett 

gemensamt mål. Grape (2015) skriver att människobehandlande professioner sysslar 

med att aktivt medverka till att åstadkomma förändringar och förbättringar av olika 

slags i människors liv. Resultatet i Hjortsjös (2005) studie visade att en tätare kontakt 

mellan aktörerna bidrar till att det dagliga samverkansarbetet fungerar bra. En 

lagstadgad begränsad utredningstid på barnenheten, enligt 11 kap. 2 § i (SFS 2001:453) 

kan dock försvåra samverkan mellan aktörerna (Alexanderson & Jess 2015). Detta gör 

att det kan ta längre tid att samordna ett möte med föräldrar, barn och handläggare från 

båda enheterna (ibid).       

6.3.6 Lagstiftning och specialisering 

Nedan följer ett ytterligare citat som kopplas till hinder på organisationsnivå som 

påverkar samverkansarbetet mellan båda enheterna:  

Även om man jobbar utifrån samma lagstiftning som är 

socialtjänstlagen så är dessa begränsningar när man jobbar 

med vuxna […] just när man jobbar med barn så har man 

helt annat handlingsutrymme och möjligheter att kunna 

liksom till exempel bryta sekretess […] det är lite mer 

tvingande på många sätt.  

                (Socialsekreterare E)     

Vad socialsekreterare E nämnde om lagstiftning och dess begränsningar i arbetet med 

olika klienter går det att koppla till vad Alexanderson och Jess (2015) kom fram till i 

deras studie. De tog upp att de flesta kommuner i Sverige har en specialiserad 

organisation där varje enhet har en prioriteringsprocess och styrs av en lagstiftning 
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vilken ställer olika krav på handläggningen. Dessa faktorer kan försvåra ett samordnat 

arbetssätt mellan vuxenheten och enheten för barn och unga. Lindqvist et al. (2014) 

betonar angående organisationsteorin vikten av att ha en regelutformning och beslut om 

arbetsprocesser och målskapande i organisationen för att uppnå ett gemensamt mål.    

Alexanderson och Jess (2015) kommer i sin studie fram till att specialiseringstanken 

inom socialtjänstlagen försvårar samverkan mellan de olika enheterna. Med allt mer 

specialiserade enheter krävs bland annat att organisationen kan lösa konflikter och 

upprätthålla en viss grad av integration och samverkan (Eriksson-Zetterquist et al. 

2015). I Alexanderson och Jess (2015) studie har en lagstadgad begränsad utredningstid 

på barnenheten enligt (SOL 11:2) i socialtjänstlagen även identifierats som hindrande 

och försvårar samverkan mellan de olika enheterna inom socialtjänsten. Det kan 

försvåra samverkan mellan båda enheterna då det kan ta längre tid att samordna ett möte 

med föräldrar, barn och handläggare från båda enheterna. Detta betonas av vad 

socialsekreterare C hävdar gällande samverkansmöten som saknas mellan båda 

enheterna vilket bland annat påverkar ärendenas uppföljning och därmed försvårar 

samverkansarbetet.     

6.3.7 Budget 

 

Ett flertal socialsekreterare betonar vikten av en gemensam budget i samverkansarbetet 

med barnenheten. De tycker att det är en viktig faktor för att samverkan ska fungera 

optimalt och för att främja samverkansarbetet. Socialsekreterare A berättar om budget 

och finansiering av gemensamma insatser gällande ärenden inom samverkansarbetet 

mellan enheterna. Socialsekreterare A uttrycker följande:    

Jo, men det blir alltså tyngre ansvar när det gäller 

exempelvis budget och gemensamma placeringar och så […] 

diskussionen på enhetsnivå kan då: ska vi ta denna placering 

helt själva […] eller så.  

                     (Socialsekreterare A)   

Resultatet i Taylor och Krolls (2004) studie visar att ekonomin kan skapa ett hinder för 

ett lyckat samverkansarbete mellan enheterna. När resurserna inom socialtjänsten är 

begränsade går det inte att utreda klientens hela situation där fokus istället ligger på det 

yttersta och det man kan hantera. I Farmakopoulous (2002) studie framkommer det att 
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ekonomin är en av de förutsättningar för att samverkan ska fungera, där en gemensam 

finansiering och budget i samverkansarbetet har betydelse för hur framgångsrikt det blir.     

6.4 Förutsättningar för samverkansutveckling 
 

Under denna rubrik presenteras socialsekreterarnas syn på hur samverkansarbetet med 

barnenheten kan utvecklas för en välfungerande samverkan gällande barn i familjer med 

alkoholmissbruk.    

   

6.4.1 Samverkansutbildning 
 

Ett flertal socialsekreterare i föreliggande studie bekräftar vikten av att studenter, inom 

exempelvis socionomprogrammet, bör erhålla en introduktion till samverkan. Fördelen 

är att kunskaper om samverkan ska främja deras attityd gentemot samverkans betydelse 

och skapa en kunskapsgrund gällande samverkansarbeten. Socialsekreterare B uppger 

att genom en samverkansutbildning kan samverkan med andra aktörer lättare accepteras 

i det framtida yrkeslivet, då anställda redan har kunskap och förståelse beträffande 

samverkan. Detta behov, av att delta i en samverkansutbildning, är även något som 

resultatet i Colemans et.al (2008) studie har visat. Studenterna som deltog i studien 

ansåg att deras kunskap och färdigheter förbättrades genom samverkansutbildningen. 

De erhöll kunskap om samverkan och har även utvecklat specifika färdigheter att 

identifiera vilka klienter som var i behov av samverkan med andra professioner.   

6.4.2 Kompetensutveckling 

 

Majoriteten av socialsekreterarna i denna studie uppger att de erbjuds vidareutbildning 

eller kompetensutveckling i arbetet. Det finns möjligheter att höja kompetensen på sin 

arbetsplats, genom föreläsningar och utbildningar vilka hjälpte till att ta hänsyn till 

barnperspektivet i arbetet med missbrukande föräldrar. De behöver dock mer kunskap 

gällande samverkan med andra aktörer, uppger socialsekreterare C och D.   

Det framkommer i Taylor och Krolls (2004) studie att saknaden av kompetens om hur 

man ska kunna bedöma olika situationer förhindrar ett fungerande samverkansarbete 

mellan enheterna. Dellgran (2015) hävdar att människobehandlande organisationer vilar 

på teoretisk och specialiserad kunskap som professioner använder sig av för att hantera 

människors olika behov och problem. Professioners intresse för forskning och 
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vetenskaplig kunskap har förstärkt den enskilda professionens legitimitet och status. Det 

skapar goda förutsättningar för förhandling mellan olika aktörer med skilda intressen.           

   

7. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en slutdiskussion om vad jag kommit fram till i denna studie i 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att analysera 

vilka erfarenheter socialsekreterare inom missbruksenheten har av samverkan med 

barnenheten i frågan om barn i familjer med alkoholmissbruk. Studiens frågeställningar 

är: vilka faktorer hindrar eller främjar samverkan mellan berörda enheter? Och hur kan 

samverkan utvecklas mellan berörda enheter? Avsnittet avslutas med förslag till 

framtida forskning.          

   

7.1 Slutdiskussion 
 

Den första frågeställningen, vilka faktorer hindrar eller främjar samverkan mellan 

berörda enheter? besvaras genom möjligheter för samverkan och hinder för samverkan.     

Utifrån studiens tema: möjligheter för samverkan, som presenterades under avsnittet 

resultat och analys, går det att konstatera att socialsekreterarna ser att kommunikationen 

med barnenheten gällande barn i familjer med alkoholmissbruk fungerar bra. Det går att 

koppla till vad Larsson (2001) beskriver om kommunikation inom systemteorin. En 

välfungerande och en stark intern kommunikation inom en organisation kan alltså stärka 

verksamheten som helhet. I linje med Larsson (2001) tolkar jag det som att 

kommunikation skapar en större förståelse för varandras professioner. Att 

kommunikation mellan båda enheterna fungerar såhär bra kan tolkas som en främjande 

faktor för att förverkliga ett gemensamt mål mellan båda enheterna.  

Studiens tema: hinder för samverkan, presenterar flera hinder för samverkan mellan 

missbruksenheten och barnenheten gällande barn i familjer med alkoholmissbruk. När 

det gäller ansvarsfördelningen uppger de flesta socialsekreterarna att de inte brukar 

träffa barn till missbrukande föräldrar i sitt arbete. De menar att det inte ingår i deras 

arbetsuppgifter då fokus ligger på den vuxnes situation. Huvudansvaret ligger alltså hos 

barnenheten att göra sådana uppgifter. Det finns inte heller någon uppföljning av 

barnärenden efter anmälan till barnenheten. Detta är något som berörts av Taylor och 

Krolls (2004) studie där de professionella upplever svårigheter att samverka kring barn 

då fokus ligger på den vuxnes situation och dennes behov. Det går även att koppla till 
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vad Alexanderson och Jess (2015) kommit fram i sin studie. Socialsekreterarna behöver, 

inom olika enheter, tillämpa en helhetssyn i sitt arbete och även samverka praktiskt i 

arbetet med barn och vuxna i familjer.   

Ett annat hinder för ett fungerande samverkansarbete mellan de berörda enheterna 

gällande barn i familjer med alkoholmissbruk är perspektivskillnad. Socialsekreterarna 

som arbetar inom missbruksenheten utgår i sitt arbete från ett vuxenperspektiv, medan 

socialsekreterarna inom barnenheten utgår från ett barnperspektiv. Det kan tolkas som 

att socialsekreterarna under samverkansprocessen bedömer olika utifrån perspektivet 

som de utgår från. Det kan förstås vara av stor vikt att inhämta andras perspektiv och 

applicera dessa på det egna ärendet, för att både förälder och barn, ska erhålla den bästa 

möjliga hjälp och stöd de kan få. Genom Öquist (2008) går det att förstå hur 

systemteoretiska idéer där klienten ses i hela sitt sammanhang, spelar en viktig roll i att 

främja samverkansarbetet mellan aktörerna.   

Resultatet under temat: hinder för samverkan, visar dessutom att föräldern som inte ger 

samtycke till samverkan skapar ett hinder för samverkansarbetet med barnenheten. 

Resultatet i Kaldals et al. (2010) studie, visar även att sekretessregleringen utgör ett 

generellt hinder för en fruktbar samverkan mellan aktörerna. Det samstämmer dessutom 

med vad Lindqvist et al. (2014) skriver inom organisationsteorin gällande behovet av 

regelutformning i en organisation för att uppnå ett gemensamt mål.  

Ett annat hinder för samverkan mellan båda enheterna i denna studie är när det blir 

missförstånd eller misstroende mellan aktörerna. I Lindbergs (2009) resonemang inom 

samverkansteorin står det att förtroende mellan aktörer gällande andras kompetens 

motverkar skapandet av negativa attityder, inställningar samt osäkerhet inför varandra. 

Jag tolkar det som att det är av stor betydelse att i samverkansarbetet förstå andras 

kompetens samt vilka arbetsuppgifter de utför, för att åstadkomma en välfungerande 

samverkan.  

Saknaden av samverkansmöten mellan båda enheterna har visat sig vara ett hinder för 

samverkan. I linje med vad Eriksson-Zetterquist et al. (2015) skriver inom organisat-

ionsteorin om begreppet organisation-människa, tolkar jag det som att samverkan inte 

kan förbättras eller utvecklas i saknaden av gemensamma möten. Jag ser att insatser för 

barn i familjer med alkoholmissbruk inte kan vara effektiva när det inte finns samver-

kansmöten mellan de berörda enheterna.  
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I denna studie framkommer det även att lagstiftning och specialisering hindrar 

samverkan mellan båda enheterna. Lagstiftning och dess begränsningar i arbetet med 

olika klienter utgör ett hinder för samverkan mellan enheterna gällande barn till familjer 

med alkoholmissbruk. Trots att socialsekreterarna utgår från samma lagstiftning som är 

socialtjänstlagen så finns dessa begränsningar i arbetet med vuxna. Att varje enhet har 

en prioriteringsprocess utifrån specialiseringstanken kan tolkas som att det ställer olika 

krav på handläggningen, då fokus ligger på varje enhets målgrupp. Jag bedömer att det 

kan försvåra ett samordnat arbetssätt mellan missbruksenheten och barnenheten.  

Ett ytterligare hinder som denna studie kommer fram till är budget och finansiering av 

gemensamma insatser gällande barn i familjer med missbruk. Det är angeläget här att 

hänvisa till vad Taylor och Kroll (2004) kommer fram till i sin studie. De begränsade 

resurserna inom socialtjänsten motverkar att utreda klientens hela situation, där fokus 

istället ligger på det yttersta och det som går att hantera.      

Utifrån teman: möjligheter för samverkan och hinder för samverkan, vilka tas upp ovan, 

konstateras att det finns faktorer som snarare försvårar än främjar samverkan mellan de 

berörda enheterna. Kommunikationen mellan enheterna är den enda faktorn som kan ha 

betydelse för socialsekreterarna, genom att ha kontakt rörande barn i familjer med 

alkoholmissbruk. Hinder för samverkan som identifierats genom denna studie är: 

ansvarsfördelning, perspektivskillnad, samtycke, missförstånd och misstroende, 

saknaden av samverkansmöten, lagstiftning och specialisering samt budget.    

Den andra frågeställningen, hur kan samverkan utvecklas mellan berörda enheter? 

besvaras genom förutsättningar för samverkansutveckling.     

Temat: förutsättningar för samverkansutveckling presenterar socialsekreterarnas syn på 

hur samverkan med barnenheten kan utvecklas för att nå ett välfungerande 

samverkansarbete rörande barn i familjer med alkoholmissbruk. En förutsättning för att 

kunna utveckla samverkan mellan enheterna är att studenter, inom exempelvis 

socionomprogrammet, bör erhålla en introduktion till samverkan genom en 

samverkansutbildning. Det ska främja studenternas attityd gentemot samverkans 

betydelse och skapa en kunskapsgrund gällande samverkansarbeten. Det kan tolkas som 

att socialsekreterarna i denna studie önskar ha mer kunskap och förståelse beträffande 

samverkan med andra enheter. Detta skulle till viss del lösa vissa hinder och oklarheter i 

samverkan vilka presenterats i temat: hinder för samverkan. Det är något som även 
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berörts i Charles, Barring och Lakes (2011) studie gällande samverkansutbildning. 

Studenterna som deltagit i studien upplever att det egna lärandet gynnats genom att få ta 

del av andra professioners perspektiv på olika problem. Detta leder till en ökad 

förståelse av de specifika problemen.    

Kompetensutveckling är en annan förutsättning för samverkansutveckling. Genom 

kompetensutveckling får arbetare möjligheten att klara arbetet och förbereda sig för nya 

arbetsuppgifter. Att de socialsekreterarna i denna studie erbjuds vidareutbildning eller 

kompetensutveckling i arbetet kan tolkas som en bra förutsättning för samverkan. Det 

framkommer i denna studie att det finns möjligheter att höja socialsekreterarnas 

kompetens på sin arbetsplats, men det behövs mer kompetens gällande samverkan kring 

barn i familjer med alkoholmissbruk. Kompetensutveckling skapar goda förutsättningar 

för samverkan mellan aktörer med skilda intressen, men samverkan för barn i familjer 

med alkoholmissbruk bör tas i beaktande i vidareutbildningar. Detta är något som 

diskuterats av Dellgran (2015) inom organisationsteorin. Dellgran hävdar att 

människobehandlande organisationer vilar på teoretisk och specialiserad kunskap som 

professioner använder sig av för att hantera människors olika behov och problem.    

Sammanfattningsvis var syftet med denna studie att analysera vilka erfarenheter 

socialsekreterare inom missbruksenheten har av samverkan med barnenheten i frågan 

om barn i familjer med alkoholmissbruk. Jag har genom att ta del av 

intervjupersonernas erfarenheter kunnat identifiera vilka faktorer som hindrar och vilka 

som främjar samverkan mellan de berörda enheterna. Utifrån intervjupersonernas syn 

har jag dessutom kunnat ta reda på hur samverkan mellan de berörda enheterna kan 

utvecklas.     

7.2 Förslag till framtida forskning 

 

Under arbetes gång i den föreliggande studien har det framkommit intressanta tankar 

och idéer som inte kunnat inkluderas i forskningssyftet eller frågeställningarna på grund 

av studiens avgränsningar. En av de idéerna var att undersöka samverkansarbete mellan 

missbruksenheten och de andra aktörerna, som arbetar med vuxna utanför socialtjänsten 

såsom psykiatrin och kriminalvården. Det skulle bli intressant om jag kunde se hur de 

professionella agerar i sådana verksamheter när de i sitt arbete träffar klienter som har 

alkoholmissbruk och samtidigt vårdar barn. Det är angeläget att undersöka hur 
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samverkan fungerar i flera olika verksamheter vilka får kännedom om att barn far illa 

eller riskerar att få illa på grund av alkoholmissbruket i familjen.    
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 Tema 1: kunskap och erfarenhet  

1. Hur skulle du beskriva enhetens allmänna aktiviteter och dess syfte? 

2. Hur länge har du arbetat inom enheten? 

3. Vad har du för utbildning?  

4. Kan du berätta om dina viktigaste arbetsuppgifter? 

5. Vilken målgrupp arbetar du med? 

6. Känner du att du får tillräckligt med kunskap om barn i familjer med 

alkoholmissbruk?  

 Tema 2: Barn under utredningsprocessen 

7. Kan du beskriva arbetet med vuxna när du utreder sitt alkoholmissbruk?  

8. Hur beaktar du barns situation i samband med föräldrars alkoholmissbruk? 

9. Hur ser dina rutiner ut när du uppmärksammar barn till förälder med 

alkoholmissbruk? 

10. Har du kontakt med barn till alkoholmissbrukande förälder i ditt arbete?  

11. I vilket skede anser du att det behövs kontakta barnenheten i förhållande till 

föräldrars alkoholmissbruk?    

 Tema 3: Stödinsatser 

12. Vad gör du som en första insats när du får kännedom om att ett barn till 

alkoholmissbrukande föräldrar är i behov av stöd? 

13. Vilka stödinsatser kan erbjudas till barn i behandlingen av ärenden som rör deras 

alkoholmissbrukande föräldrar? 

14. Vad anser du behövs mer för att kunna förhindra dessa barns utsatthet? 

15. Har ni någon uppföljning med dessa barn, och i så fall på vilket sätt? 

16. På vilket sätt bidrar tidiga insatser till förbättrade levnadsvillkor för barn i familjer 

med alkoholmissbruk? 

 Tema 4: Samverkansprocessen   

17. Vilka verksamheter och myndigheter samverkar ni med i arbetet med föräldrars 

alkoholmissbruk? 

18. Hur ser ni på kommunikation med barnenheten gällande barn i familjer med 

alkoholmissbruk?  



  
 

II 

19. Hur samverkan mellan missbruksenheten och barnsenheten ser ut gällande barn till 

alkoholmissbrukande föräldrar? 

20. Hur skulle du beskriva arbetet mot ett gemensamt mål mellan missbruksenheten och 

barnenheten kring barn i familjer med alkoholmissbruk?  

21. Vilka hinder kan finnas i arbetet med barnsenheten gällande dessa barn, både på 

organisations- och individnivå (regelverk, ledning, kollegor, klienter)? 

22. Hur skulle samverkan kunna utvecklas för att skydda dessa barn? 

23. Vad skulle kunna göras för att samverkansarbetet med barnenheten skulle fungera 

bättre? 

 Tema 5: Övriga frågor 

24. Har ni någon aktuell statistik för antal ärenden som rör dessa barn? 

25. Vilken vidareutbildning eller kompetensutveckling erbjuds man som anställd inom 

enheten?  

26. Har du några andra kommentarer angående det som vi diskuterat?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 2. Informationsbrev 

 

Hej! Jag heter Faysal Al-Tayyar och jag studerar termin sex på socionomprogrammet på 

Linneuniversitetet i Växjö. Under denna termin skriver jag mitt examensarbete kring det 

sociala arbetet med barn i familjer med alkoholmissbruk. Syftet med min studie är att 

analysera vilka erfarenheter socialsekreterare inom missbruksenheten har av samverkan 

med barnenheten i frågan om barn i familjer med alkoholmissbruk. Därför vill jag gärna 

genomföra intervju med 4-6 socialsekreterare som arbetar med sådana ärenden.        

Intervjun kommer att ungefär tar ca 40 minuter. Medverkan är ju frivillig och deltagarna 

har rätt att inte fortsätta medverka då de kan avbryta deltagandet utan att behöva ange 

en anledning. Information som erhålls kommer endast att användas i studiens syfte. 

Detta innebär att uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med forskningsetiska 

principer som konfidentialitet och nyttjandekravet. Med andra ord kommer varken 

deltagarens- eller verksamhetens namn att framgå i arbetet. Om ni är intresserade 

återkommer jag om en vecka för att ta emot eventuella intresseanmälningar. 

Med vänlig hälsning 

Faysal Al-Tayyar 

xxxxxxx@student.lnu.se 

Tel. xxxxxxxxxx  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:xxxxxxx@student.lnu.se


  
 

IV 

Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

Jag har härmed tagit del av studiens syfte och har blivit delgiven information om att 

Mitt deltagande är frivilligt och att Jag när som helst kan avbryta deltagandet. Jag har 

även informerats om att intervjun kommer att spelas in och Jag är medveten om att 

intervjun kommer att användas i forskningssyfte samt att Min identitet kommer att 

avkodas.  

Jag ger härmed er studenter mitt samtycke till att delta i denna studie med syfte att 

analysera vilka erfarenheter socialsekreterare inom missbruksenheten har av 

samverkansarbete med barnenheten kring barn i familjer med alkoholmissbruk. 
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