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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar barnperspektivets roll i socialsekreterares arbete med föräldrar med 

missbruksproblematik. Syftet med studien är att undersöka barnperspektivets roll i 

socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar. Datainsamlingen har skett genom 

åtta kvalitativa intervjuer med socialsekreterare som arbetar på socialtjänstens 

beroendeenheter. Därefter har intervjuerna analyserats genom innehållsanalys. Den 

vetenskapsteori som använts i uppsatsen är konstruktivism och analysen har präglats av såväl 

ett barndomssociologiskt perspektiv som ett systemteoretiskt perspektiv. Resultatet visar att 

de intervjuade socialsekreterarna anser att det viktigaste i att tillämpa ett barnperspektiv i 

deras arbete är att uppmärksamma om det finns barn i den missbrukandes närhet. Däremot är 

det mycket sällan som socialsekreterare vid beroendeenheten pratar med barn om hur de 

upplever förälderns missbruk. Slutsatsen av resultatet är att barnen uppmärksammas av 

socialsekreterarna men deras delaktighet och möjlighet att påverka sin situation är mycket 

begränsad. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Riksdagen skrev i en proposition (1996/97:124) att barnperspektivet inom socialtjänsten 

behövde stärkas. Detta skulle bland annat göras genom att barnets situation skulle 

uppmärksammas även när det var vårdnadshavaren som vände sig till socialtjänsten för 

ekonomiskt eller annat bistånd. Enligt denna proposition bör barnen inte ses som isolerade 

från sina föräldrar och vice versa. Det är viktigt för barnen att de vuxna får bästa möjliga stöd. 

I Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 5:1 står bland annat att socialnämnden ska arbeta för att 

barn växer upp under trygga och goda förhållanden och förebygga att barn far illa. Enligt SoL 

14:1 har yrkesverksamma inom bland annat socialtjänsten anmälningsskyldighet om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Socialstyrelsen menar att 

det är viktigt att det finns ett samarbete mellan socialtjänstens olika enheter för att barn i 

familjer där det förekommer missbruk ska uppmärksammas och få det stöd de behöver. Alla 

som kommer i kontakt med föräldrar med missbruksproblematik bör därmed uppmärksamma 

om barnet får det stöd och skydd det behöver.  

 

Barnets bästa är ett uttryck som nämns bland annat i artikel 3 i barnkonventionen (1989) samt 

i SoL 1:2, där det står att barnets bästa ska beaktas vid alla åtgärder som rör barnet. Mot 

bakgrund av den proposition som nämns ovan kan det antas att detta gäller när föräldrar söker 

hjälp för sin missbruksproblematik. Något som dock inte regleras i lag är hur barnperspektivet 

ska tillämpas i arbetet med föräldrar med missbruksproblematik. Denna uppsats undersöker 

därför hur socialsekreterare vid beroendeenheter beskriver att de använder sig av 

barnperspektivet i sitt arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett barndomssociologiskt och systemteoretiskt synsätt 

undersöka barnperspektivets roll i socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar. 

Följande frågeställningar har legat till grund för studien: 

 

 Vad innebär det att tillämpa ett barnperspektiv enligt de socialsekreterare som deltar i 

studien?  

 Hur används barnperspektivet i arbetet med missbrukande föräldrar och vid 

bedömning av insatser för denna målgrupp? 
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1.3 Begreppsförklaring 

Nedan följer några begrepp som kommer att användas i uppsatsen och hur de ska tolkas. 

Missbruk - med missbruk menar författarna både skadligt bruk/missbruk av berusningsmedel 

samt beroende av detsamma.  

Berusningsmedel - alkohol och/eller narkotikaklassade substanser. 

Beroendeenheter - de enheter inom socialtjänsten vars målgrupp är vuxna personer med 

beroende- och missbruksproblematik. 

Barn - personer under 18 år. 

Barnenhet - de enheter inom socialtjänsten som gör utredningar kring barn enligt Sol 11:1. 

Barnperspektiv - vuxenvärldens bild av barns behov och rättigheter. 

Förälder - både förälder och/eller vårdnadshavare till barn under 18 år. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av tidigare forskning för att ge läsaren relevant 

bakgrundsinformation till uppsatsens syfte inom det vetenskapliga fältet. Sedan presenteras de 

teoretiska referensramar uppsatsen orienterat sig inom. Det följs av ett metodkapitel där 

forskningsansats, metodval, datainsamling, urval och bortfall och dataanalys beskrivs. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring tillförlitlighet, giltighet och begränsningar samt 

vilka etiska överväganden författarna gjort under arbetets gång. Efter ovanstående grund till 

uppsatsen presenteras analys och resultat i form av citat från informanter och diskussion kring 

dessa. Uppsatsen avslutas med diskussion av resultat i förhållande till de tidigare kapitlen 

samt ett avsnitt om hur studiens resultat kan implementeras i praktiken.  
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2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning i det aktuella ämnet. Till att börja med 

presenteras siffror gällande hur många barn som lever i familjer där missbruk förekommer 

och vilka konsekvenser det kan ha. Vidare följer en beskrivning av hur socialtjänstens arbete 

med missbruksproblematik och familjer där missbruk förekommer kan se ut.   

 

2.1 Barn i missbruksfamiljer 

Det är svårt att hitta aktuella siffror gällande hur många barn i Sverige som lever i familjer där 

missbruk förekommer. Siffrorna i exemplen nedan skiljer sig åt och det kan bero på att de är 

från olika årtal men också att missbruk kan definieras på olika sätt vilket gör att antalet barn 

som anses vara berörda av missbruk varierar.  

 

En rapport från Folkhälsomyndigheten (2008, 13) gör gällande att cirka 20 000 barn lever i 

familjer där minst en vuxen sjukhusvårdats med alkohol- eller narkotikadiagnos. Det finns 

dock fler barn som lever i familjer där missbruk finns utan att den missbrukande personen tar 

emot sjukhusvård för det vilket innebär att det finns ett mörkertal vid denna sorts 

undersökning kring hur många barn det faktiskt är som lever med en förälder med missbruk. 

Raninen et al. (2013) genomförde en enkätstudie i Sverige med respondenter i åldrarna 17-84. 

Resultatet av studien visade att 4,6 % av barnen vars föräldrar deltagit som respondenter hade 

minst en förälder med ett pågående missbruk. Mest vanligt var alkoholmissbruk (3,6 %) följt 

av narkotikamissbruk (0,7 %). Minst vanligt var att föräldern hade både alkohol- och 

narkotikamissbruk (0,2 %). Leifman et al. (2014) har med utgångspunkt i en kartläggning 

gjord av Sveriges Kommuner och Landsting genomfört en skattning på hur många barn som 

har föräldrar med beroende. I denna skattning kommer man fram till att det kan röra sig om 

mellan 80 000-100 000 barn. 

 

Alexanderson och Näsman (2015, 6) har genomfört en intervjustudie där de undersökte hur 

barn och unga med föräldrar med missbruk ser på sitt behov av stöd. I studien intervjuades 

också föräldrar. Syftet var att få fördjupad kunskap kring ämnet och utveckla stödet till barn 

och deras föräldrar. Alexanderson och Näsman (ibid. 66ff) skriver att det första steget i att ha 

ett barnperspektiv är att få kännedom om huruvida det finns barn i familjer där missbruk 

förekommer. Det kan vara svårt att upptäcka familjer där missbruk förekommer eftersom 

dessa ofta är dysfunktionella och känslor av skuld och skam gör att familjemedlemmarna 

försöker dölja problemen (Lindgaard 2006, 6). De barn som intervjuades i Alexanderson och 

Näsmans studie (2015, 71ff) uppgav att det var två sorters stöd de tyckte var viktiga. Det 

första var att föräldern fick hjälp att sluta missbruka och det andra att barnet skyddades från 

den missbrukande föräldern. Båda dessa former av stöd anser Alexanderson och Näsman 

faller under socialtjänstens ansvar. Barnen i studien beskrev sina möten med socialtjänsten på 

väldigt olika sätt, men många hade gemensamt att de upplevde att socialtjänstens fokus låg på 

den vuxne och att barnen inte tillfrågades kring hur de kände och mådde. Även Maskrosbarn 
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(2013) har i en rapport undersökt barns erfarenheter av kontakt med socialtjänsten. 

Informanterna i studien var mellan 14 och 19 år.  80 % av barnen säger att de inte har fått 

någon information från vuxna kring förälderns missbruk eller diagnos. Det framkommer även 

att de inte fått information om förälderns situation eller vilken hjälp de själva kan få vilket 

endast gör situationen värre, det skapar rädsla och oro. Vidare säger barnen att de vill bli mer 

delaktiga i planeringen av förälderns behandling samt att de skulle vilja ha ett eget möte med 

socialsekreterare från beroendeenheten för att få svar på frågor om förälderns situation och 

höra att det inte är deras ansvar att ta hand om föräldern. 

 

Föräldrarna i den tidigare nämnda studien av Alexanderson och Näsman (2015) har i många 

fall beskrivit att de hade varit så upptagna med sitt missbruk att de inte funnits där för sina 

barn. Många av föräldrarna önskade samarbete mellan socialtjänstens enheter för att det ska 

vara lättare att få stöd och hjälp. I ett projekt genomfört av Alexanderson och Jess (2015, 96) 

beskrivs att samarbete mellan socialtjänstens enheter för vuxna och enheter för barn kan vara 

positivt men det finns också svårigheter i det. En av de svårigheter som lyfts fram är att 

utredningar på barnenheterna är tidsbegränsade enligt lag
1
, medan en utredning på en 

vuxenenhet kan ta längre tid beroende på den vuxnes situation. Barnenheterna kommer alltså 

inte ha möjlighet att vänta in vuxenenhetens utredning på grund av den tidsbegränsning som 

finns i lagen. Detta gör att utredningarna på de olika enheterna oftast inte är i fas med 

varandra, vilket kan försvåra samordningen mellan enheterna. Dessutom kan utredningar 

kring barn och unga avslutas utan åtgärd medan den missbrukande föräldern exempelvis går i 

behandling och då uppstår frågan kring hur familjearbetet ska kunna ske. Författarna 

beskriver att lagstiftningen försvårar samordning mellan vuxenenheter och barnenheter och att 

de dokumentationsbestämmelser som finns inte är utformade utifrån ett familjeperspektiv. Ett 

tredje problem som beskrivs är att man på barnenheterna endast har tio dagar på sig att göra 

den förhandsbedömning som ligger till grund för om utredning ska inledas eller inte och att 

det inom den tidsramen kan vara svårt att boka in en mötestid som passar både föräldrar, barn 

och handläggare från de båda enheterna. 

 

von Greiff och Skogens (2012) har genomfört en studie kring vilka faktorer personer som 

behandlats för missbruk uppger varit bidragande till positiva förändringar kring deras 

missbruksproblematik. Bland annat kunde sociala faktorer vara bidragande till detta. Det 

kunde vara händelser inom familjen, till exempel att personerna sett sina barn leka med 

drogattiraljer. Även hot om att familjen skulle splittras var en bidragande orsak och att få 

umgänge med sina barn kunde vara en motivation till att uppnå drogfrihet. I studien togs 

också de förändringar personerna upplevt i och med behandlingen av missbruket upp. Bland 

annat uppgav personerna i studien att sociala relationer förändrats. Som exempel nämndes att 

personer uppgett att relationen med deras barn förbättrats och nu var tryggare. 

 

I Lindgaards (2006) litteraturstudie om familjeorienterad alkoholbehandling framkommer att 

det är påfrestande att vara barn i en familj där missbruk pågår och att det även kan leda till en 

rad problem senare i livet. Det som kan påverka är förälderns förmåga att tillgodose sitt barns 

behov samt hur aktivt föräldern arbetar med sin problematik. Barn till föräldrar med 

                                                        
1
 SoL 11:2 
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alkoholproblem löper större risk att vanvårdas och utsättas för fysiska övergrepp och 

kroppslig bestraffning än andra barn. Barnen riskerar också att utveckla låg självkänsla och 

självmordstankar och att i vuxen ålder drabbas av psykisk ohälsa såsom depression och 

ätstörningar. Dessutom löper barn till föräldrar med missbruk högre risk att själva utveckla 

missbruk i vuxen ålder. I familjer med missbruk kan det också förekomma våld mellan 

föräldrarna som barnet bevittnar och barnet själv kan bli utsatt för våld. Upplevelser som 

dessa kan leda till traumatisering, vilket kan leda till ohälsa på både kort och lång sikt (ibid. 

13f). Cuijpers (2009) skriver om hur man kan förebygga att barn påverkas av att leva med 

föräldrar med missbruk. Han skriver att det mest uppenbara sättet att förebygga att barn 

påverkas av sina föräldrars problematiska alkoholbruk är att förebygga missbruksproblematik 

och att behandla missbruket. Om förälderns missbruk behandlas kan framtida negativ 

påverkan på barnet förebyggas. Det påpekas dock att problematik relaterad till barnets 

tidigare exponering för föräldrarnas missbruk kan finnas hos barnet och därför kan barnet 

behöva fortsatt stöd och hjälp även efter att missbruket upphört.  

 

2.2 Socialtjänstens arbete med föräldrar med missbruksproblematik 

Utifrån det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för studien är forskning kring 

hur socialtjänstens arbete med föräldrar med missbruksproblematik kan se ut relevant. I detta 

avsnitt presenteras därför studier kring bedömningsinstrument som kan användas, svårigheter 

som kan uppstå i arbetet och hur bedömningar kring denna målgrupp kan göras. 

 

Det standardiserade bedömningsinstrumentet ASI (Addiction Severity Index) kan användas 

inom socialtjänstens beroendeenheter för att kartlägga klientens problem inom olika 

livsområden samt bedöma vilka insatser som kan vara lämpliga. ASI-intervjun består av 

frågor som besvaras främst med förbestämda svarsalternativ. Frågorna berör bland annat 

alkoholanvändning, narkotikamissbruk och familj och umgänge. En studie om två kommuners 

användning av ASI visade att socialsekreterarna var nöjda med användningen av ASI i 

arbetet. De uppgav att ASI-intervjun gav relevant information och skapade struktur i arbetet 

(Abrahamsson och Tryggvesson 2009). Användandet av ett strukturerat intervjuformulär som 

ASI ger socialsekreteraren möjlighet att få reda på hur klientens livssituation ser ut och i och 

med frågor som behandlar familj och umgänge kan barn som berörs av missbruket 

uppmärksammas av socialsekreterarna i ett tidigt skede av utredningen. Att socialsekreterare 

tycker att dessa barn bör uppmärksammas framkom i en studie Palm (2006) genomförde. I 

studien blev socialsekreterare tillfrågade kring prioritering av målgrupper i sitt arbete och 

resultatet var att 87 % av socialsekreterarna (totalt 540 stycken) ansåg att man bör prioritera 

fall där individen med missbruk har barn.  

 

Nilsson et al. (2015) undersöker skillnaden mellan att ha ett barnperspektiv och att ta ett barns 

perspektiv inom barnforskning. Studien har tre fokusområden: barns sätt att uttrycka sig, 

anpassning till barnet och tolkning av barnets berättelse. Författarna menar att ha ett 

barnperspektiv innebär att se på objektiva aspekter rörande barnet medan det senare innebär 

att ta del av barnets erfarenheter och upplevelser. Ett barnperspektiv är med den definitionen 

när vuxna bedömer barns beteende och känslor medan att ta ett barns perspektiv är ett försök 
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att lyfta barnets synvinkel. När barn utgör subjekt i forskning med fokus att ta reda på deras 

åsikter eller erfarenheter beror deras svar på deras mentala utveckling. Nilsson et al. tar upp 

aspekter som kognitiv kapacitet, förmåga att bearbeta information och att uttrycka sig. 

Beroende på hur långt utvecklingen av dessa förmågor har kommit behöver metod för 

datainsamling anpassas till barnet och ju större anpassning till barnet desto mer behöver 

forskaren tolka resultaten. Forskningsmaterial av kvalitativ typ innebär alltid någon form av 

tolkning men för att ta ett barns perspektiv krävs att den vuxna lägger sitt perspektiv på 

barnets förmedling av information. Så även när en vuxen insamlat ett barns perspektiv är det 

med den vuxnes tolkning som detta bearbetas. Nilsson et al. skriver vidare att ta ett barns 

perspektiv ändå är närmre barnets egen berättelse än endast ett barnperspektiv utifrån 

objektiva data eller en vuxens bedömning av barnet. 

 

Som tidigare nämnts är det inte bara för personen med missbruksproblematik som 

konsekvenser kan uppstå. Även familjemedlemmar, såsom barn, kan påverkas av missbruket. 

Lindgaard (2006, 37) skriver att familjers behov och resurser kan variera och att det därför är 

viktigt att det finns flera behandlingar för att möjliggöra att familjen matchas med den 

behandling som passar deras problematik och förmåga bäst. För att detta ska kunna göras på 

ett bra sätt bör både personen med missbruk och den övriga familjens behov och problematik 

undersökas.  

 

I en brittisk studie (Taylor & Kroll 2004) har engelska yrkesgrupper som arbetar med vuxna 

missbrukare och barn intervjuats med fokus att hitta dilemman i arbetet. Flertalet engelska 

undersökningar inom området har kommit fram till att det finns stora brister i arbetet mellan 

föräldrar som har beroendeproblematik och arbetet med barn. Dessa aspekter har även visats i 

Taylor och Krolls resultat. Ett par av dessa teman är interprofessionella barriärer och en 

saknad av kompetens för att bedöma individers situation. Vidare tar artikeln upp att 

beroendevården och barnavården är separata grenar inom socialt arbete men att de behöver ha 

samma mål.  

 

Författarna beskriver hur de professionella upplever en brist på helhetssyn i arbetet med 

föräldrar men även att det är svårt att hantera dessa individer. Arbetet med personer som har 

en beroendeproblematik involverar ofta förnekelse, svårighet att bibehålla en kontinuerlig 

kontakt och en komplex problembild. Ytterligare problem som visat sig i arbetet är att få 

förtroende från föräldern som ofta är rädd att kontakten och information de ger ska få 

konsekvenser för dem eller deras familj. Missbruket kan även minska förälderns oro för 

barnet och det blir då svårt att få en korrekt bild av hur situationen ser ut. När de 

professionella byggt upp en relation till den missbrukande föräldern kan det hända att 

relationen får stå över andra aspekter i individens liv. Den yrkesverksamme kan komma att bli 

omhändertagande av den vuxna för att skydda och hjälpa den och får då svårt att se barnet och 

dess behov (Taylor & Kroll 2004). 

 

Arbetet med vuxna missbrukare har ofta ett långsiktigt mål, att klienten ska bli fri från sitt 

missbruk, vilket till viss del går emot barnets akuta behov av att komma bort från missbruket. 

Arbetet med barnet behöver visserligen också ha ett långsiktigt fokus men det finns även ett 
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mer akut behov av förändring för att minska risken att barnet ska ta skada. Här har samarbete 

och kommunikation mellan de olika enheterna visat sig framgångsrikt. Angående den 

uppvisade saknaden av kompetens för att bedöma olika situationer bör även här problemet 

åtminstone minska genom ett bättre samarbete mellan enheter. Ytterligare hinder verkar vara 

de lagar och regler som reglerar sekretessen som finns för att skydda den enskildes privatliv 

och integritet vilka har en negativ påverkan på hur arbetet utförs (Taylor & Kroll 2004). 

 

Ekonomi är därutöver en faktor som studien menar påverkar utkomsten av utredningsarbetet. 

När resurserna är knappa inom socialtjänsten går det inte att utreda hela situationen och man 

måste istället fokusera på det yttersta och det man kan hantera. I dagens arbetssituation får det 

endast plats med rutinmässiga slutsatser kring föräldraskap och föräldraförmåga utifrån 

generella bilder av det aktuella missbruket. Taylor och Kroll (2004) ser ett uppenbart behov 

av en bättre samordning mellan beroendeenheter och barnavårdsenheter - de 

interprofessionella barriärerna måste överkommas. 

 

Wallander och Blomqvist (2008) har gjort en studie på vad som gör att socialsekreterare fattar 

ett visst beslut när det kommer till behandling av personer med missbruksproblematik. I 

studien har fiktiva fall presenterats för deltagarna som utifrån dem fått bestämma om 

klienterna skulle beviljas öppen eller sluten missbruksvård. Wallander och Blomqvist  

skriver att det kan vara svårt att bestämma passande behandlingar för denna målgrupp. Dels 

finns det inga generella svar på vilken behandling som passar vilken typ av substansmissbruk 

och politiska och organisatoriska riktlinjer som socialarbetaren måste rätta sig efter kan gå 

emot klientens behov. Studien visade att socialsekreterarens beslut om huruvida klienten 

bedömdes lämplig för slutenvårdsbehandling eller öppenvårdsbehandling påverkades av 

klientens svar och kontextuella faktorer, bland annat om klienten hade barn eller inte. Dock 

var klientens önskan det som hade störst inverkan på beslut av insats. Det mest intressanta, 

skriver författarna, är en tendens av socialisation på arbetsplatsen vilket leder till ett 

organisationsbundet ideal som socialsekreterarna påverkas av vid beslut om insatser, även om 

de inte behövde foga sig efter aktuella förutsättningar (ibid.). 

 

Efter ovanstående genomgång av forskning inom området är det tydligt att barn kan fara illa i 

hem med missbruk. Dock har ingen forskning hittats gällande hur barnperspektivets tillämpas 

inom socialtjänstens beroendeenheter. Därför är det högst relevant att genomföra denna studie 

som undersöker barnperspektivets roll i socialsekreterares kontakter med missbrukande 

föräldrar.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska antaganden. Först presenteras 

barndomssociologi som är den centrala teorin och därefter systemteori. Kapitlet avslutas 

sedan med en diskussion kring hur teorivalen kombineras för att på bästa sätt kunna analysera 

resultatet. 

 

3.1 Barndomssociologi  
I det barndomssociologiska perspektivet ses barn som sociala aktörer och mycket fokus läggs 

på barns delaktighet. Barndomen ses inom detta perspektiv som något som definieras av den 

kulturella och sociala kontext barnet befinner sig i (James et al. 1998, 64). Qvortrup (1994) 

skriver att barn och barndomen är marginaliserade, bland annat eftersom barnet ofta utestängs 

från miljöer där det kan ta skada mentalt eller fysiskt, samt att barnet ofta behöver tas om 

hand när föräldrarna har åtaganden. Marginalisering kan också vara att barn inte är del i social 

rapportering eller i lagstiftning.  

 

Alanen (1992, 91ff) och Qvortrup (1994) beskriver begreppet familialisering. Begreppet 

syftar till en process där barnet anses tillhöra sin familj i första hand och inte ses som aktörer 

och subjekt. Familjen ses som grunden till barns socialisering och det finns en uppfattning om 

att det naturliga är att ett barn föds in i och växer upp i en familj. På grund av detta ges barns 

upplevelser av det vardagliga livet inte plats i samhället. Detta kan också visa sig i välfärden 

då barns behov underordnas föräldrarnas, till exempel då beslut om ekonomiskt bistånd ska 

tas och dessa beslut grundar sig på de behov föräldrar och professionella anser att barn har 

snarare än att barn själva får uttrycka sig kring dessa (Fernqvist 2013, 22f). Även Iversen 

(2013) berör detta då hon skriver att kategorin barn har låg epistemisk status vilket innebär att 

även när barn berättar om sina egna önskningar kan detta avfärdas av vuxna som anser sig 

veta mer. I SoL 1:2 nämns att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa beaktas, utifrån 

ovanstående kritik om att barnet är inneslutet i familjen och att barnets önskemål avfärdas är 

det intressant att fråga sig vem det är som avgör vad barnets bästa är. En anledning till att 

barns önskemål inte ges samma värde som vuxnas kan bero på synen att barn inte anses vara 

fullvärdiga människor förrän de är vuxna. Qvortrup menar att man istället ska: 

 

[...] deal with children as ‘human beings’ rather than as ‘human becomings’, and to 

analyse childhood as one among other structural forms, which continuously 

‘interact’ with other structural forms in society. (Qvortrup 1994, 4) 

 

Med ovanstående citat menar Qvortrup att barndomen bör analyseras som en struktur i 

samhället som interagerar med andra strukturer och att barn inte bara bör ses som personer 

som ska bli vuxna utan ses som de människor de är. Barndomssociologin kritiserar synen på 

att barn ses som utvecklingsobjekt som i framtiden kommer att bli vuxna. Faran med att se 

barn som utvecklingsobjekt kan, som tidigare nämnts, vara att deras upplevelser och åsikter 

inte tillskrivs lika stor betydelse som vuxnas. Även Gulbrandsen (2012) påpekar att 

traditionell utvecklingspsykologi har den synen på barn vilket lägger fokus på individen som 
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vuxen snarare än i ett här-och-nuperspektiv under barndomen. Gulbrandsen menar att detta 

synsätt är begränsande eftersom barndomen ses som isolerad från tidigare och framtida 

händelser. Vidare skriver hon att utveckling är mer än bara tid som ska gå, det viktiga är hur 

en individ utvecklas och skapar mening under tiden som går.  

 

Qvortrup (1994) skriver att barndomen formas utifrån utbyte med socio-ekonomiska krafter i 

samhället och att barn inte ska komma i andra hand efter vuxna. Det finns dock en makt-

obalans mellan vuxna och barn eftersom barn ses som beroende av vuxna och detta är svårt att 

förändra eftersom vuxna ser denna makt-obalans som något naturligt. På grund av det blir 

barns upplevelse av detta beroende av vuxna en del av verkligheten, något som definierar 

barndomen. Därför blir en del av ett barndomssociologiskt perspektiv i denna studie att 

beskriva hur informanterna definierar barnperspektivet och barnets situation när en förälder 

har missbruksproblematik. 

 

3.2 Systemteori 
Öquist (1992) skriver att för att inta ett systemteoretiskt perspektiv är det essentiellt att se 

helheten och allting som påverkar en företeelse i dess kontext - vad som tidigare varit och vad 

som nu är - utan att ta till begreppsramar som definierar och hämmar förståelsen av den 

komplexa verkligheten (ibid. 6f). Öquist tar även upp ett resonemang där individen är 

systemet och då blir familj, släkt, arbetskollegor och skolkamrater referenssystem som 

påverkar och formar individen (ibid. 13). 

 

Borrik Schjødt och Thor Aage Egeland (1994) skriver att begreppet system inbegriper en 

mängd olika definitioner, allt från samhällsnivå till individnivå. Ett system kan bland annat 

vara en organisation, en arbetsgrupp eller en person (ibid. 48). Inom systemteorin kan 

familjen ses som ett system, där familjemedlemmarna är delarna som utgör systemet. 

Familjen är ett “vi” som avgränsas från “de andra”. Utifrån denna teori är det viktigt att inte 

uppfatta olika grupper, däribland familjer, som en samling enskilda människor, utan som ett 

system där de olika delarna påverkar och påverkas av varandra. Enligt denna teori påverkas 

alla delar i systemet av att en förändring sker i en del (Moe 1996, 35ff). Lindgaard (2006, 8) 

skriver i likhet med systemteorin att när det förekommer missbruk hos en förälder kan det 

påverka hela familjen och bli en styrande grund. Missbruket blir en central del som vardag, 

aktiviteter och planering anpassas till. Hur mycket familjen påverkas av den missbrukande 

beror bland annat på dennes dryckesmönster, familjens respons på detta samt kontextuella 

faktorer. För att hjälpa klienten måste man enligt Öquist (1992, 7) se problemets alla delar 

och förstå vad som orsakat det. För att behandla en person med alkoholproblem skriver 

Öquist (ibid. 16) att det dels är viktigt att stoppa ökningen av konsumtionen men även 

huvudsakligen inrikta insatserna på fungerande delar av individens liv. 

 

Varje system består av subsystem som är olika komponenter av systemet. Komponenterna 

påverkar och påverkas av varandra. Subsystemen kan delas in i enskilda individer men kan 

även vara grupperingar. Inom familjen kan subsystemen bland annat arrangeras som makar, 

föräldrar och barn. Indelningar görs beroende på vilken uppgift delarna har i den aktuella 
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rollen. Relationen och syftet i denna är olika för de vuxna i sin föräldraroll jämfört med 

förhållandet dem emellan. Definitionen kan således betraktas som dynamisk. Till system 

läggs en till dimension vilket är så kallade suprasystem, eller referenssystem. Suprasystem är 

de arenor systemet och/eller subsystemen även ingår i genom olika beröringspunkter (Schjødt 

& Egeland 1994, 48ff).  

 

Feedback är begrepp som rör informationen kring vilken effekt en handling har. Feedback 

klassas antingen som negativ eller positiv. Negativ feedback korrigerar avvikelser, det är 

information som indikerar att ens handlingar behöver förändras för att uppnå ett önskat mål. 

Positiv feedback förstärker istället avvikelser och leder till att man kommer längre och längre 

ifrån det ursprungliga målet eller syftet (Schjødt & Egeland 1994, 48ff). Negativ feedback 

skapar balans och positiv skapar tillväxt (Öquist 1992, 24f). Om en individ i familjen har en 

hög konsumtion av berusningsmedel som får märkbara negativa konsekvenser på familjen 

kan det leda till att den individen förändrar sitt beteende (konsumtionen av berusningsmedel) 

för att återigen få bra familjeförhållanden (negativ feedback). Om individen istället blir 

irriterad över hur jobbigt det har blivit i hemmet och därför förstärker sitt beteende leder det 

troligtvis till än mer försämrade familjerelationer (positiv feedback).  

 

3.3 Att kombinera barndomssociologi och systemteori 

Barndomssociologin och systemteorin är de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats. 

Systemteorin presenterar ett sätt att se på familjen som helhet medan barndomssociologin 

uppmärksammar och kritiserar strukturer som är kopplade till barndomen. Ett exempel på de 

skilda perspektiv de två teorierna har kan illustreras genom synen på familjen. Utifrån ett 

systemteoretiskt synsätt ses familjen som en helhet där delarna påverkar och påverkas av 

varandra. Inom barndomssociologin kritiseras det faktum att barnet ses som tillhörande 

familjen och inte som aktör, något som kallas för familialisering.  

 

Barndomssociologin uppmärksammar och fokuserar på barnet som subjekt. Inom 

barndomssociologin kritiseras det faktum att barnet familialiseras, alltså att de ses som en del 

av en familj snarare än subjekt. Synen på barnet som maktlöst och inte kapabelt att definiera 

sin egen verklighet leder även till att det ses som skyddsobjekt och att vuxna tar beslut om 

vad de anser bäst för barnet, ofta utan att barnet själv ges möjlighet att uttala sig.  

 

Genom systemteorin kan barnets roll i familjen uppmärksammas. Barnet påverkas av att 

förändringar sker i familjen, till exempel när en förälder gör förändringar i sitt liv såsom att 

söka hjälp för sitt missbruk. Ett systemteoretiskt synsätt kan medföra att familjen och 

problematiken uppmärksammas med ett vidare perspektiv vilket kan ge en bättre förståelse 

för de processer som skapar och formar beteende och förändringar. Genom att sträva efter att 

se saker för vad just de är kan man se de strukturer som lett till den faktiska situationen istället 

för att dra slutsatser baserade på generella idéer.  

 

Då barndomssociologin och systemteorin står för olika perspektiv på olika nivåer kan de 

användas för att reflektera kring olika aspekter av barnperspektiv. Systemteorin är ett sätt att 

uppmärksamma de system som individer tillhör medan barndomssociologin kritiserar 
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strukturer som påverkar barndomen. Barndomssociologin kritiserar också den makt-obalans 

som finns mellan föräldern och barnet. Denna makt-obalans kan även diskuteras utifrån 

systemteorins subsystem. När familjen delas in i rollerna “förälder” och “barn” betyder det att 

föräldrarna ges makt och att barnet hamnar i en beroendeställning. Teorierna har också 

gemensamt att se barnet som subjekt med ett eget värde och förmåga att påverka sin 

omgivning. Barndomssociologin kan problematisera barnets plats i dagens samhälle medan 

systemteorin förklarar hur man kan se på familjen och dess medlemmar. De två teoretiska 

ramverk som presenterats i detta kapitel har använts för att kunna genomföra en analys som är 

flerdimensionell i det avseendet att barndomssociologin kan möjliggöra ett kritiskt synsätt 

medan systemteorin kan bidra med en helhetssyn på situationen.  
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4. Metod 

 

I detta kapitel presenteras den metod som legat till grund för uppsatsen. Till att börja med 

presenteras den vetenskapsteoretiska utgångspunkten, konstruktivism, och dess koppling till 

systemteori och barndomssociologi. Därpå följer en presentation av hur datainsamlingen gått 

till, en genomgång av urval och bortfall och sedan presenteras hur innehållsanalysen 

genomförts. Därefter följer en diskussion kring studiens tillförlitlighet, giltighet och 

begränsningar och till sist presenteras de etiska reflektioner som förts under arbetets gång.  

 

4.1 Forskningsansats 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats och ämnar undersöka barnperspektivets roll i 

socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar. Svaren på frågeställningarna har 

sökts genom en induktiv metod då forskningsmaterialet har tagits fram och analyserats för att 

få fram resultatet. 

 

I uppsatsen är den vetenskapsteoretiska utgångspunkten konstruktivistisk. Begreppet är en 

sammanslagning av social konstruktivism och social konstruktionalism vilket kommer från 

Howell (2013, 89). Han skriver att huvudskillnaderna dem emellan är att de fokuserar på 

individer respektive samhället eller gruppen. Inom konstruktivismen ser man verkligheten 

som lokalt konstruerad, skapad av delade erfarenheter och då individer är föränderliga blir 

verkligheten relativ. Forskningsresultat bygger på konsensus och en individuell konstruktion. 

Processen för att få fram resultat inbegriper en interaktion mellan forskare och 

forskningssubjekt vilket endast möjliggör begränsade möjligheter för resultat som inte är 

generaliserbara. Verkligheten har skapats och tolkats av de inblandade i den processen och 

existerar dem emellan.  

 

Det belyser vad som kan ses som problemet med konstruktivism vilket är att om alla 

tolkningar är sanna måste de samtidigt vara falska och vilket värde får de då? Dock kan det 

argumenteras för att då konstruktivistisk forskning ej används för att söka generella svar utan 

visa på hur verkligheten kan se ut behåller tolkningarna sitt värde. Konstruktivister försöker 

se bortanför allmängiltiga tolkningar av vad världen är eller verkar vara. Vi förstår och skapar 

verkligheten genom kontinuerlig interaktion med världen så som den är konstruerad vid 

tillfället. Vid interaktionen modifieras uppfattningen och därmed vår förståelse för världen. 

All kunskap tolkas med medvetenhet om de ramverk som finns och med syfte att 

dekonstruera dessa (Howell, 88ff). 

 

Den här uppsatsen samlar in berättelser om socialsekreterares erfarenheter och deras bild av 

verkligheten. Under analysen av materialet kommer författarnas tolkning av denna verklighet 

fram (Ryen 2005, 105). Det är informanternas uppfattning om området som tolkas av 

forskaren vilken sedan skapar ytterligare versioner av denna (ibid. 169ff). Konstruktivismens 

förespråkande av individers upplevelse går ihop med barndomssociologins resonemang kring 
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att barn ska ses som subjekt med en egen berättelse. Systemteorin kan även anses ha likheter 

med konstruktivismen genom att båda synsätten strävar efter att se verkligheten för vad den 

är. Ytterligare en beröringspunkt är att vi alla påverkar och påverkas av vår omgivning, vi 

skapar världen vi lever i men vi skapas även av den genom interaktionen med den. 

     

Mot bakgrund av detta har datainsamlingen skett genom intervjuer med socialsekreterare som 

arbetar på beroendeenheter inom socialtjänsten. Fokus i intervjuerna har legat på 

barnperspektivets roll i socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar. Intervjuerna 

har kodats för att se likheter, mönster och olikheter. Detta går väl i hand med 

konstruktivismen där vi skapar våra sanningar genom att tolka versioner av verkligheten. 

 

4.2 Metodval  
Datainsamlingen har som nämndes tidigare skett genom intervjuer med socialsekreterare som 

arbetar inom socialtjänstens beroendeenheter. Det var av stor vikt att frågorna täckte olika 

aspekter av barnperspektiv i socialsekreterarnas arbete för att ge en så heltäckande bild som 

möjligt av barnperspektivets roll i socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar. 

Målet med studien har inte varit att ge en generell bild av hur barnperspektivet tar sig uttryck i 

socialsekreterares arbete på beroendeenheter, som en kvantitativ studie kunnat göra, utan ge 

en inblick i hur det kan se ut. En studie med samma metodval men med syfte att visa en 

generell bild av hur det ser ut skulle kräva en längre tidsaspekt än vad som är möjligt för detta 

arbete. För att uppnå ett resultat som kan appliceras på hela landet eller en större del av landet 

krävs ett bredare urval vilket för med sig krav på andra typer av datainsamling för att få ett 

hanterbart material. Då kvalitativa intervjuer utgör datainsamlingen får man en inblick i hur 

det kan se ut för några individer, i det här fallet några av landets socialsekreterare.  

 

4.3 Datainsamling 

För att få tillgång till intervjupersoner skickades en förfrågan
2
 först till enhetschefer för de 

enheter som var av intresse för studien. I denna förfrågan fanns information om studien samt 

kontaktuppgifter till författarna och handledaren. Enhetscheferna informerade sedan 

socialsekreterare om studien och därefter skickades ytterligare förfrågningar
3
 ut med mer 

information men denna gång till de aktuella socialsekreterare som kunde vara behjälpliga med 

att bidra med material till studien. Informationen till dessa innehöll bland annat: den 

övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer att 

användas, vem som är forskningens huvudman, att allt deltagande är frivilligt och att 

forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Dessa och ytterligare 

punkter hämtades från CODEX - regler och riktlinjer för forskning (2016-03-18). 

     

                                                        
2 Se bilaga 1 för informationsbrev till enhetschefer 
3 Se bilaga 2 för informationsbrev till informanter 
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Intervjuformuläret
4
 i studien var semi-strukturerat (Padgett 2008, 103). Utvalda specifika 

ämnen behövde besvaras men ordningen spelade ingen roll. Öppna frågor formulerades för att 

vägleda informanten inom de områden av barnperspektiv som var intressanta för studien men 

inte hämmade den svarandes egen berättelse. Författarna ansåg att ett semi-strukturerat 

intervjuformulär var lämpligt då det bidrog till att inget ämne glömdes bort under intervjun 

men också gjorde att passande följdfrågor som bidrog till fördjupad förståelse kunde ställas. 

Intervjuerna var fokusintervjuer i det hänseendet att intervjun hade ett specifikt fokus, 

nämligen barnperspektivets roll i socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar 

(Trost 2005, 22). Intervjuformuläret bestod av två delar där den första innefattade 

grundläggande frågor om socialsekreterarens erfarenhet och utbildning medan den andra 

delen fokuserade på hur socialsekreteraren ansåg att barnperspektivet visade sig i arbetet. 

Frågorna anpassades under materialinsamlingen efter de inkomna svaren. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades därefter. Vid transkriberingen valde författarna att bortse från 

överflödiga uttryck såsom “liksom” och “typ” eftersom dessa inte tillförde något till 

materialet. En intervju genomfördes via e-post då det inte fanns tid för informanten att träffa 

författarna för intervjun.  

 

4.4 Urval och bortfall 

För uppsatsens datainsamling har intervjuer med åtta socialsekreterare från fyra kommuner 

som arbetar inom socialtjänstens beroendeenheter genomförts. Då alla kommuner utgår från 

samma lagrum bör grunden i arbetet ha likheter men det enskilda arbetet kan påverkas av 

organisatoriska skillnader. Socialsekreterarna hade varierande erfarenheter av det sociala 

arbetet samt arbete med personer med missbruksproblematik. De hade olika lång 

yrkeserfarenhet som socionomer, den varierade mellan ett och nitton år. De arbetade i 

kommuner av olika storlek: en liten kommun (< 10 000 invånare), två medelstora kommuner 

(20 000 - 80 000 invånare) och en stor kommun (> 100 000 invånare). Då arbetsbelastningen 

var hög på de enheter som kontaktades gällande deltagande i studien och tidsramen för 

studien varit kort har det varit svårt att få tillgång till informanter. Trots denna svårighet anser 

författarna att mängden insamlat material på ett adekvat sätt kan användas för att besvara 

studiens frågeställningar. 

 

Valet att informanterna i studien skulle arbeta inom socialtjänstens beroendeenheter gjordes 

för att det ansågs att intervjuer med dem bäst skulle kunna besvara studiens frågeställningar. 

Detta då socialsekreterare på beroendeenheter möter klienter med missbruksproblematik och 

beviljar insatser utifrån deras behov. 

 

Under studiens gång var det ett bortfall på grund av sjukdom. Utöver det var det som ovan 

nämnt svårt att få tillgång till informanter vilket även visat sig då intresse för deltagande i 

studien funnits hos socialsekreterare som sedan varit tvungna att tacka nej på grund av 

tidsbrist. 

 

                                                        
4 Se bilaga 3 för intervjuformulär 



 15 

4.5 Dataanalys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades det insamlade materialet och analyserades 

därefter genom innehållsanalys. Koderna delades under processen in i övergripande teman för 

att få ett mer överskådligt material. Syftet med analysen var att få svar på studiens 

frågeställningar och därmed var fokus under kodningen av det transkriberade materialet vad 

intervjupersonerna berättade om barnperspektivets roll i deras kontakter med missbrukande 

föräldrar. Utifrån barndomssociologin är barns aktörskap intressant att undersöka och ur ett 

systemteoretiskt perspektiv blir syftet aktuellt då en förändring hos en del i systemet anses 

påverka de andra delarna. I resultatredovisningen från dataanalysen återkopplas den 

konstruktivistiska vetenskapsfilosofin där sanningen av någonting kan förstås genom 

individers upplevelse av det (Ryen 2004, 39f). Utifrån detta är analysens syfte att hitta 

likheter och olikheter i hur intervjupersonerna uppgett att de arbetar utifrån barnperspektivet. 

Genom denna analys kommer studiens frågeställningar att kunna besvaras. Exempel på hur 

kodningen gått till presenteras nedan. 

 

Graneheim och Lundman (2004) presenterar viktiga begrepp som rör innehållsanalys och 

berör allt från nivåer av innehåll och vad det är som ska studeras till vad en kod är. Manifest 

innehåll är det uppenbara medan tolkning och en djupare analys av materialet är det latenta 

innehållet. Analysenhet refererar till den eller det som ska studeras, till exempel en intervju. 

De delar av analysenheten som behandlar samma centrala betydelse kallas för 

meningsenheter. För att få ett mer hanterbart material kan texten behöva kondenseras vilket 

betyder att den kortas ned utan att kärnan förloras. Nästa steg blir att abstrahera texten genom 

att skapa koder, kategorier och teman som skapas då materialet tolkas av forskaren. När 

enheter i texten behandlar ett visst område kallar Graneheim och Lundman detta för 

innehållsområde. Meningsenheterna ges namn i form av koder som beskriver dess innehåll. 

Koderna samlas under mer övergripande kategorier som beskriver det manifesta innehållet i 

materialet. Mellan koder och kategorier kan det även skapas subkategorier för att minska 

mellanrummet delarna emellan. Det sista begreppet Graneheim och Lundman beskriver är 

tema. Teman representerar det latenta innehållet av texten genom att sammankoppla 

kategorier och dess underliggande delar till mer tolkande begrepp i det som utgör den färdiga 

analysen. 

 

Koderna är framtagna genom en interaktiv process där analysen av materialet skett genom en 

pendling mellan del och helhet, kod och tema. Ett kodningsschema enligt Graneheim och 

Lundman (2004) har efterföljts. Exempel på hur processen gått till visas nedan: 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

“Då får man med om det finns 

egna barn eller om man bor 

tillsammans med andra barn” 

Egna barn, 

bor tillsammans 

med andra barn 

Bor 

klienten 

med barn? 

Barns 

situation 

Barnperspektiv i 

professionen 
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Som tidigare nämnts genomfördes intervjuer med socialsekreterare från fyra olika kommuner. 

Vid analysen av materialet lades inte stor vikt vid det faktum att informanterna arbetade i 

olika kommuner eftersom det som eftersöktes vid analysen var enskilda socialsekreterares 

upplevelse av barnperspektivets roll i deras kontakter med missbrukande föräldrar. 

 

4.6 Tillförlitlighet, giltighet och begränsningar 

Innan insamlingen av data kunde påbörjas behövde ett frågeformulär, eller en intervjuguide, 

för intervjuerna skapas. Frågeformuläret användes för att säkerställa att alla områden 

behandlades under intervjun samt för att alla intervjuer skulle ha liknande upplägg. 

Intervjuguiden har bifogats för att läsarens ska kunna granska de teman och frågor 

intervjuerna baserats på. Denna kunskap hjälper läsaren att bedöma huruvida hen tycker att 

forskningen är tillförlitlig eller ej. Vidare kan intervjuformuläret förutom att ge läsaren 

förståelse för hur studien genomförts också ge läsaren en möjlighet att tolka studiens grad av 

transparens. 

 

Intervjuerna har genomförts av uppsatsens båda författare, transkriberats av någon av dem 

och sedan analyserats och kodats av dem båda. Detta tillvägagångssätt har utsetts för att 

författarna tillsammans ska kunna diskutera tolkning och förståelse av materialet. Då 

intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats ges högre grad av tillförlitlighet då det 

varit möjligt att återkomma till delar och avsnitt för att se hur innehållet förstås. Med liknande 

förståelse kommer högre tillförlitlighet - en sammanslagning av två personers tolkning kan 

därför ses som mer önskvärt för läsaren än en persons tolkning. Exempel på hur författarna 

har kodat materialet presenteras i resultatkapitlet, där citat redovisas och kommenteras, vilket 

utgör ytterligare aspekter av tillförlitlighet i studien. 

 

Diskussion gällande giltighet och begränsningar bör även föras. Då syftet är att ta reda på 

barnperspektivets roll i socialsekreterares kontakter med missbrukande föräldrar motiveras 

giltighet genom att intervjua socialsekreterare som i sitt yrke arbetar med målgruppen vuxna 

missbrukare som har barn. Det är utifrån deras utsagor som teman har tagits fram och sedan 

presenterats i uppsatsen. Dock är det som ovan nämnt exempel på hur arbetet kan se ut och 

påstådd giltighet gäller alltså inte hela landet eller fältet. Därmed kopplas även begränsningar 

in. Denna småskaliga studie kan varken sägas vara representativ för hela fältet eller aktuella 

enheter. För att få ett mer generaliserbart resultat behöver en större studie genomföras. Dock 

kan det faktum att studien inhämtat information från olika kommuner ses som ett mer 

nyanserat material trots att det inte är en jämförande studie. 

 

4.6 Etisk reflektion 

Då studien intervjuat socialsekreterare kring barnperspektivets roll i arbetet med 

missbrukande föräldrar försvinner en del av de etiska dilemman som kan uppstå vid intervjuer 

med privatpersoner. Dock kan det bli desto viktigare att säkra och koda materialet så att man 

inte kan koppla ihop svaren med en viss socialsekreterare då det inte är en särskilt stor 

målgrupp studien riktar in sig på. På grund av detta har alla ortsnamn samt namn på personer 

och verksamheter tagits bort vid transkribering av materialet. 
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Studien genomfördes med hänsyn till rådande etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2011). Detta 

innebar bland annat att de intervjuade informerades om studiens syfte och frågeställningar 

innan intervjuerna genomfördes. Informanterna gavs dessutom kontaktuppgifter till 

författarnas handledare för att vid behov kunna ställa ytterligare frågor. Intervjupersonerna 

informerades också om att deltagande är frivilligt och att det därmed var möjligt att avbryta 

intervjun när som helst.  

 

Frågorna i intervjuerna syftar till att undersöka de frågeställningar studien baserats på. Det var 

viktigt att intervjupersonerna kände till att syftet med intervjun var att samla in information 

kring ämnet och inte att utvärdera eller bedöma deras arbetsinsats.  

 

Intervjuerna spelades in för att minimera risken att information förlorades och för att tillåta 

intervjuarna att fokusera på intervjun. Eftersom de intervjuade inte namnges i studien och de 

aktuella kommunerna ej nämns minskar risken för identifiering av intervjupersonerna av 

utomstående. Den enda information som har delgetts är ungefärlig befolkningsmängd i de 

kommuner där informanterna arbetade. Materialet hanterades varsamt. Intervjuutskrifterna 

förvarades av någon av studiens författare under studiens förlopp och ingen obehörig tog del 

av dem. Ljudfilerna och transkriptionerna förvarades på enheter skyddade av lösenord.  
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Teman, kategorier och koder som tagits fram från 

materialet presenteras och diskuteras genomgående i avsnittet. De teman som framkommit 

under analysen av materialet är: barnperspektiv i professionen, barn som skyddsobjekt, 

samverkan med barnenheter och barn som motivation - barn som motivering. Dessa teman 

består av kategorier och underkategorier med koder som i vissa fall går under flera teman.  

 

5.1 Barnperspektiv i professionen   

Socialsekreterarnas konstruktion av begreppet barnperspektiv delades in i två olika kategorier, 

de professionellas syn och ansvar för barnets situation, dessa presenteras nedan. 

5.1.1 De professionellas syn 

Socialsekreterarna i studien tillfrågades om vad barnperspektivet innebar i deras arbete. Det 

mest återkommande svaret på detta var att det är att uppmärksamma om det fanns barn i 

klientens närhet: “Barnperspektivet är väl dels att uppmärksamma om det finns barn och hur 

umgänget ser ut och våga fråga om hur barnet påverkas och hur mycket dom vet” och “Det är 

viktigt att uppmärksamma barnen som finns i de här familjerna så att barnen också får hjälp”. 

Nedan följer ytterligare ett citat på hur barnperspektivet definierades av en informant: 

 

[...] uppmärksamma om det finns barn, det är ju något vi tar reda på direkt när vi 

kommer i kontakt. [...] om personen har barn och då ställa frågor till klienten, ‘bor 

barnet hos dig?’, ‘har du någon kontakt med barnet?’, ‘har ni något umgänge?’, ‘är 

barnet aktuellt på socialtjänsten?’. Alltså ställa såna frågor för att få lite koll på hur 

situationen ser ut kring barnet [...]  

 

Att det var viktigt att uppmärksamma klienters eventuella barn framkom i alla intervjuer som 

genomfördes, men det var bara i ett fåtal det nämndes att man ändrat rutiner för att bli bättre 

på att även uppmärksamma barn som inte var klientens egna. I vissa kommuner fanns det en 

enhet som tog emot nya ärenden och gjorde en första bedömning där grundläggande 

information om klienten samlades in. I en intervju nämndes att mottagningsenheten tidigare 

frågat om klienten hade barn men nu hade frågeställningen vidgats till om klienten bodde 

tillsammans med barn, oavsett om det är klientens barn eller exempelvis en partners eller 

rumskompis barn. Här följer exempel på detta: “[...] dom har varit så himla fokuserade på att 

bara fråga ‘har du barn?’ [...] det är ju bättre att fråga rent generellt om man bor tillsammans 

med barn [...]”. Enligt intervjupersonerna gjorde det ingen skillnad om barnet inte var 

klientens eget eller om det bodde tillsammans med klienten, samma frågor ställdes ändå om 

barnet: “Då frågar man ju precis som att det är deras eget barn eftersom att det barnet kan ju 

påverkas på precis samma sätt även om de inte har något blodsband”.  

 

Denna förskjutning av perspektiv kan anses vara viktig eftersom det leder till att fler barn som 

kan fara illa på grund av missbruk uppmärksammas. Att socialsekreterarna nu inte bara frågar 

om klienten har egna barn utan även lever tillsammans med barn kan ses som en förändring 

av familjedefinitionen enligt ett systemteoretiskt synsätt. Detta eftersom även barn som inte är 
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klientens egna räknas som en del i familjesystemet i och med att frågor kring barn 

omformulerats (se även Schjødt & Egeland, 1994). Det är dock inte nog att barnet 

uppmärksammas, det är också viktigt att det görs en bedömning kring barnets situation. 

Denna bedömning hör inte till informanternas arbetsuppgifter, men de har enligt SoL 14:1 

anmälningsskyldighet om de i sitt yrke får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.  

 

En annan aspekt av vad barnperspektivet är i arbetet var enligt informanterna att se barns 

behov, rättigheter och barnets bästa. En informant beskrev att en del i barnperspektivet är att 

göra en barnkonsekvensanalys. I intervjun beskrevs den såhär: “[...] att man beskriver barnets 

situation och vad som är bäst för den”. Det som utmärkte synen var att det var vuxnas bild av 

barnets situation och behov som framkom, det inhämtades i informanternas arbete ingen 

information från barnet själv. I ovan nämnda intervju sas även: “I barnkonsekvensanalys 

tänker jag att det är mest min bedömning, min arbetsgrupps kanske […]”. Det var heller ingen 

socialsekreterare som träffade barn i utredningen av förälderns missbruk i syfte att inhämta 

information kring dennes upplevelse av förälderns problematik.  

 

Barns åsikter inhämtades således inte av informanterna i studien. Däremot uttryckte de sig i 

sina utredningar om hur de kunde tänka sig att barn påverkades av sin förälders missbruk, 

baserat på sin egen bedömning och det föräldern berättat. Att barn inte ges möjlighet att uttala 

sig kring sin situation, eller att deras uttalanden inte tas på lika stort allvar förstärker bilden av 

att barn inte är kompetenta nog att uttrycka sig kring sin situation. Istället inhämtas 

information från vuxna personer i barnets omgivning, som exempelvis föräldrar. Detta går i 

linje med barndomssociologins kritik av att barn inte ses som subjekt och Fernqvists (2013) 

forskning om försörjningsstöd där barns behov tolkas av professionella och föräldrar. 

 

Socialsekreterarna hade i varierade fall gått utbildningar i barnperspektiv. Majoriteten 

nämnde ASI som är ett bedömningsinstrument där ett avsnitt fokuserar på familjeförhållanden 

samt MI, motiverande intervju, som kunde användas för att få föräldern att reflektera kring 

hur missbruket påverkade barnen. Frågor socialsekreterarna kunde ställa löd såhär: “[...] 

‘vilken skillnad tror du dina barn skulle tycka att det blev om du blev nykter?’ [...]” och “[...] 

‘hur märker du på dina barn att det är problematiskt att du använder droger eller att du dricker 

alkohol?’ [...]”. Detta kan ses som ett försök att ta in barnperspektiv i arbetet med föräldern, 

men är även ytterligare ett exempel på att det är barnets behov från en vuxens syn som 

diskuteras, inte barnets egen berättelse. 

 

Några socialsekreterare hade även deltagit i utbildningar med fokus på barn i 

missbruksmiljöer. Denna senare nämnda typ av utbildning behandlade vilka konsekvenser ett 

missbruk kan ha, dels genom föredrag från professionella men även berättelser från föräldrar 

som själva haft ett missbruk samt nu vuxna barn till de föräldrarna. Detta kan ses som en 

möjlighet för socialsekreterarna att få ett helhetsperspektiv med aktuella forskningsrön och 

erfarenheter från personer de möter i sitt dagliga arbete. Denna utbildnings upplägg är ett 

undantag från det som framkommit i studien om barns möjlighet att uttrycka sig kring sin 

situation. Det bör dock utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv påpekas att det inte var 

barn som deltog i utbildningen, utan vuxna som under sin barndom upplevt missbruk i 



 20 

familjen. Detta kan kopplas till Qvortrups (1994) resonemang kring att barn inte ses som 

fullvärdiga människor i samhället innan de är vuxna. På grund av synen på barnet som 

utvecklingsobjekt kan det tänkas att det ansågs att barn behövde skyddas från situationer där 

de behöver berätta om sina upplevelser och det inte ansågs att barn var kompetenta att göra 

detta utan istället valdes vuxna som berättade om sin barndom. Information kring minderåriga 

barns upplevelser av föräldrars missbruksproblematik och kontakt med socialtjänsten finns 

dock att tillgå, exempelvis i form av den studie Alexanderson och Näsman (2015) genomfört 

och föreningen Maskrosbarns (2013) rapport.  

5.1.2 Ansvar för barnets situation 

I intervjuerna beskrev socialsekreterarna hur de gick tillväga om de befarade att barn for illa 

på grund av förälderns missbruk. De sa att i många fall hade deras klienter redan kontakt med 

barnenheten men om detta inte var fallet gjordes en bedömning om huruvida en anmälan om 

oro skulle skickas dit: “dom flesta barn har redan kontakt med barn och unga”, “om klienten 

[...] inte bor med sina barn eller har vårdnad i de fallen kanske vi inte skickar en anmälan till 

barn och unga, men annars gör vi det” och “[...] vi ska göra en bedömning av om vi ska göra 

en 14:1 anmälning till barn och unga [...]“. Det framkom även att socialsekreterarna i många 

fall ansåg att ansvaret för kontakten med barnet låg hos barnenheten och att de därför nästan 

aldrig träffade barnet: “Jag träffar aldrig barnen faktiskt [...]”. Om socialsekreterarna hade 

haft kontakt med barn till föräldern med missbruk var det antingen i andra sammanhang vid 

till exempel hembesök eller samverkansmöten eller när klienten hade vuxna barn. 

Socialsekreterarna kunde som ovan nämnts ibland träffa klienternas barn men majoriteten av 

informanterna ansåg att det inte var deras uppgift att prata med barnet om förälderns missbruk 

samt att de inte hade rätt kompetens för detta. 

 

[...] jag träffade en kvinna som hade haft sina barn placerade och sen hade de flyttat 

hem igen och där pratade vi en del om, för de hade ju upplevt saker hemma som 

gjorde att det kändes otryggt hemma från början så där pratade vi lite grann men det 

var utifrån att barnen startade upp diskussionen. [...] eftersom det finns 

barnhandläggare med är det oftast dom som pratar med barnen om deras 

upplevelser. 

 

Citatet ovan var en av få gånger socialsekreterarna sa att de pratat med barn. Det beskriver ett 

hembesök då barnen till klienten var hemma. I samma intervju framkom att: “[...] barnen inte 

hör till min roll heller [...]” vilket syftar till att det inte är de från beroendeenheterna som ska 

prata med barnet. Kring socialsekreterarnas kompetens rörande barnsamtal sas det: “[...] fast 

jag har jobbat rätt länge så vet ju inte jag riktigt hur jag ska åldersadekvat ta upp med barn om 

förälderns missbruk [...]” och “Dom på barn och familj är dom som är experter på 

barnfrågorna [...]”. Ovan nämns att en del av hur socialsekreterarna definierar ett 

barnperspektiv är synen på barns behov. Kring detta lades barnets ålder in som en faktor 

vilken påverkade vad socialsekreteraren ansåg var barnets behov. Detta ämne berörs vidare 

under rubrik 5.2.1. 

 

Det ansågs alltså vara barnhandläggarens uppgift att prata med barnet och lyssna på dess 

berättelse och inte informanternas. Vid nätverksmöten då man samlar inblandade 
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professionella samt vänner och familj till klienten för att se hur dessa på bästa sätt kan stötta 

denne uppgavs att det var barnhandläggaren och föräldrarna som oftast förde barnets talan. 

Det kunde även vara personal från skola eller förskola eller eventuella familjehemsföräldrar 

och i så fall handläggarna till dessa. De flesta socialsekreterarna hade aldrig varit med om att 

ett barn deltog vid dessa möten, om det inte var så litet att det inte förstod vad som sades. 

Dock sa en socialsekreterare att:  

 

[...] jag tycker också att det är viktigt att om barn ska vara med på sådana möten att 

då ska det finnas någon person som sitter vid barnet och som kan hjälpa till att läsa 

av barnets reaktioner och som kan hjälpa till att sätta ord på det också, någon som 

barnet verkligen är trygg med 

 

Eftersom det var väldigt sällan barn deltog vid dessa möten fördes barnets talan av andra 

personer under mötet. “Både föräldrarna, familjehemmet och handläggarna från socialtjänsten 

får beskriva hur de uppfattar [situationen] så man får ju en lite samlad bild då”.  

 

Det kan anses att det är problematiskt att barn utesluts från de möten som beskrivs ovan 

eftersom det då inte ges möjlighet att själv uttrycka sig kring sin situation. Denna avsaknad av 

möjlighet för barnet att uttrycka sig är återkommande i denna studie och kan antas bero på 

synen som tidigare redovisats gällande att barn inte ses som fullvärdiga människor (se 

Qvortrup, 1994). Det kan också antas att denna uteslutning sker av omsorg för barnet, 

eftersom barnet anses kunna ta skada av det som behandlas på mötet. Barnets talan fördes 

visserligen av personer som träffat barnet men det kan antas att dessa även lade in sin egen 

bedömning i det barnet berättat vilket kan leda till att berättelsen inte blir lika genuin som 

barnets hade blivit. Detta är ett exempel på det Nilsson et al. (2015) skriver angående att ha ett 

barnperspektiv jämfört med att ta ett barns perspektiv. Även från ett systemteoretiskt 

perspektiv kan det antas viktigt för barnet att få uttrycka sig om sin situation i familjen. 

Eftersom barnet påverkas av förändringar i systemet, som även Moe (1996) skriver om, kan 

det påstås att även det bör få uttrycka sig i samtal som berör föräldern. 

 

Ett återkommande mönster i studien var att flera av socialsekreterarna uppgav att skillnaden 

mellan att jobba med en klient som inte hade barn och en som hade barn var att när det fanns 

barn i bilden upplevde de sig försöka ha mer insyn i klientens liv och en mer aktiv kontakt 

med denne vilket kunde innebära att man ringde klienten oftare och försökte boka in fler 

möten. Såhär sa en socialsekreterare: “[...] jag träffar gärna klienter hemma hos dom och då 

träffar man ju barn också om de är hemma” och en annan: “[...] om en person söker hjälp som 

har barn då tänker jag att man ska försöka prioritera den först och kanske vara lite extra på 

hugget och kanske kalla den extra många gånger [...]”. Det kunde även låta såhär: “[...] vi 

försöker att handlägga dom ärendena mer skyndsamt, att prioritera dom ärendena just utifrån 

barnens situation också att snabbare komma till ett beslut och bryta missbruket”. De som 

sedan skulle hjälpa barnet efter att det uppmärksammats verkade vara barnenheten, 

behandlare av förälderns missbruk eller gruppverksamheter som inriktar sig på anhöriga till 

individer med missbruksproblematik. Informanterna ansåg att deras uppgift var att ta hand om 

klienten med missbruk men de hade ändå kunskap om vilken hjälp barn och anhöriga kunde 

få. 
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Att socialsekreterarna fokuserade mer på barnfamiljer och försökte få till stånd en snabbare 

förändring kan kopplas till resultatet i Palms (2006) studie där socialsekreterarna uppgav att 

barn i missbrukarfamiljer bör prioriteras. Att se barnet i familjer där det förekommer missbruk 

och med den anledningen anstränga sig mer i arbetet med föräldern för att barnets situation 

ska bli bättre går hand i hand med SoL 5:1 där det framkommer att socialnämnden ska verka 

för att barn växer upp under trygga förhållanden.  

 

5.2 Barnet som skyddsobjekt 

Gällande att barnet var i behov av skydd framträdde två underkategorier som behandlas i detta 

avsnitt. Dessa teman var skydd på grund av ålder och vad barnet behöver skyddas från. 

5.2.1 Ålder 

 

[...] jag har med det i beräkningen om det är en ettåring eller en fjortonåring och dels 

för då de yngre barnen behöver ju en annan slags omsorg, de basala behoven som 

mat och sömn och kläder och sådana saker som en fjortonåring kan ju ordna själv på 

ett annat sätt. Så det är absolut [...] det har man ju, sen så kan det ju även finnas oro 

för en tonåring som det finns för ett litet barn [...] 

 

Ovanstående citat är ett exempel på hur intervjupersonerna konstruerade barn som 

skyddsobjekt. Barn som var yngre ansågs i högre grad vara i behov av skydd. Detta uttrycktes 

också i en intervju som följer: “[...] ett litet barn är ju mer oskyddat [...]”. Yngre barn ansågs 

även behöva mer omsorg medan ett äldre barn sågs som mer kompetent och kapabelt att ta 

hand om sig själv, därmed var oron större när klientens barn var yngre. I en intervju uttrycktes 

att oron var större för yngre barn på grund av att de ännu inte börjat i förskola eller skola: 

“[...] oron är ju större om dom till exempel inte ens har börjat i förskola än. Har dom börjat i 

förskola eller skola kan man ju tänka att det finns personer och professionella omkring som 

bör uppmärksamma”. Oron var större då det fanns färre personer som kunde reagera på 

symptom hos barnet som kunde tyda på att barnet for illa. I det inledande citatet ovan säger 

socialsekreteraren även att det kan finnas oro för äldre barn och det har uttryckts i andra 

intervjuer att åldern på barnet inte spelade någon roll för deras arbete eller bedömning. Nedan 

följer en informants svar på frågan om barnets ålder påverkar hur hen arbetar med 

barnperspektivet. 

 

Nej det tror jag inte att det gör, jag har ju sällan nån direktkontakt med barn utan 

jobbar med föräldrarna så det enda som det påverkar är vilken enhet på barn och 

ungdom som vi samarbetar med. Men annars tror jag inte det påverkar hur jag 

bedömer om jag ska göra en anmälan eller inte [...] 

 

Det kunde anses mer lämpligt för äldre barn att vara med på möten och samtal. Det uttrycktes 

såhär i en intervju: “[...] då har det varit lite större barn” och sedan “De har varit i princip 

vuxna”. Som det inledande citatet beskriver ansågs det äldre barnet mer kompetent. 
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Det fanns alltså en skillnad i hur socialsekreterarna uppgav att åldern på barnet påverkade 

deras arbete. En stor del ansåg att det fanns större anledning till oro när klienten hade yngre 

barn, medan andra ansåg att åldern inte påverkade alls. Det framkom även att äldre barn som 

var i stort sett vuxna kunde vara delaktiga i större utsträckning. Det senare kan tänkas spegla 

synen på att barn som närmar sig vuxen ålder kan vara mer delaktiga eftersom de är i 

övergången från becoming till being (se Qvortrup, 1994).   

5.2.2 Vad barnet behöver skyddas från 

När det kom till vad barnet behövde skyddas från framträdde två underkategorier i materialet. 

Dessa kategorier var miljöer där barnet kunde ta skada men också situationer där information 

som ansågs olämplig för barnet behandlades. 

 

De miljöer som ansågs opassande för barn var behandlingshem, stödboenden och 

verksamheter öppenvården håller i. Detta uttrycktes i flertalet intervjuer och kunde låta såhär:  

 

[...] stödboenden är ju inte så passande om de ska ha umgänge med sina barn för det 

är ju inte lämpligt att barnen är där utifrån att [...] de stödboenden som vi beviljar 

har ju också ett härbärge som är öppet på kvällen och natten [...] 

 

[...] om man bor på stödboende här i [ort] då är ju inte det en lämplig miljö för barn 

komma till [...] för det är ju andra personer som bor där som har eller har haft 

missbruksproblem  [...] och på samma vis om dom är på behandlingshem, vissa 

behandlingshem har ju möjlighet att ta emot och så finns det anhörigvecka och 

sådär men det är också ett problem tycker jag för det är ju inte alltid en jättelämplig 

miljö för barn att vistas i [...] 

 

Socialsekreterarna menade att det inte var lämpligt för barnet att vara på samma plats som 

personer med missbruksproblematik, speciellt om personerna fortfarande var påverkade. Som 

nämns under rubrik 5.1.2 gjorde socialsekreterarna en anmälan om oro i de fall de var oroliga 

för barnet: “[...] oro för barn är aldrig ett hinder utan där har vi ju en skyldighet allihop [...] 

det gäller ju även misstanke om man är minsta orolig då ska man ju lyfta det”.  

 

Återkommande i skyddsaspekten var att det sällan ansågs lämpligt att barn deltog vid möten. 

Ett exempel på detta var nätverksmöten där klienten, handläggare från barnenheterna, 

handläggare från beroendeenheten och personer från klientens privata nätverk kunde delta. 

Vid dessa möten kunde barn delta men om detta var lämpligt bedömde de som ledde mötet 

tillsammans med den som kallat till mötet: “Där kan barn vara med, sen beror det på vad 

mötet handlar om för att barnen inte ska bli utsatta på något vis, på något dåligt sätt [...] om 

man förväntar sig att det ska bli jättestormigt eller jättegräligt eller obehagligt på något sätt 

kanske barnen inte ska vara med [...]”. Barnet kunde uteslutas från möten där ämnen som inte 

ansågs lämpliga för barnet att höra behandlades. Att diskutera detaljer kring förälderns 

missbruk inför barnet ansåg flera informanter var olämpligt. En socialsekreterare berättade 

dock att när barn var närvarande vid besök valdes att fokusera på de bitarna av utredningen 

som inte handlade om själva missbruket. Gällande exempelvis hembesök där barnet fanns 

närvarande sa en socialsekreterare: “[...] så pratar vi nog mer om andra praktiska saker som vi 

också har att utreda och följa upp”. 
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Trots denna syn på barnets behov av skydd uttryckte informanterna också att barn ofta vet och 

märker mer än vad vuxna tror. 

 

Många har ju en föreställning om att ’jag dricker aldrig när barnen är närvarande’, 

‘jag tar aldrig droger när barnen är närvarande’ men de kan ju vara påverkade när 

barnen är där. Just att barn faktiskt påverkas också [...] de är ju inte sig själv, när de 

är påverkade så är de ju inte lika känslomässigt närvarande. 

 

Informanterna ansåg i stor utsträckning att barn behövde skyddas från information och 

uttryckte att det inte var deras ansvar att föra samtal med barnet kring förälderns 

missbruksproblematik. Denna uppgift ansågs vara barnhandläggarnas trots att informanterna i 

studien troligtvis hade störst kunskap kring förälderns missbruk. Genom att försöka skydda 

barnet från samtal om hur situationen ser ut och vad som ska göras åt den kan det bli att 

barnet exkluderas från områden som det har mycket erfarenhet av. Barnet förlorar därmed 

chansen att påverka planeringen med sina egna erfarenheter och åsikter. Som nämnts i tidigare 

forskning kan barn som lever i familjer där det förekommer missbruksproblematik känna att 

de behöver ta ansvar för sin förälder (Maskrosbarn, 2013). Utifrån ett barndomssociologiskt 

perspektiv är det intressant att diskutera det faktum att barn utesluts från samtal och möten 

kring missbruket. Mot bakgrund av det ansvar barnet kan behöva ta för föräldern blir 

konstruktionen av barn som skyddsobjekt motstridig. Detta då det i hemmet får agera vuxen 

när föräldern inte klarar av att ta sitt ansvar samtidigt som det exkluderas från de forum där 

missbruket behandlas. Dock behöver det inte betyda att det är fel att skydda barn från vetskap 

om förälderns missbruk, tanken är god, men det placerar barnet i en tvåsidig roll som kan 

antas vara svår att hantera. 

 

Under rubrik 5.4.2 diskuteras vilka insatser föräldrarna kunde få men informanterna talade 

även om att barn kunde vara i behov av stöd och hjälp. Som nämnts i tidigare forskning kan 

barn fara illa av att bo i familjer med missbruksproblematik både kortsiktigt men även på 

längre sikt (se bl.a. Lindgaard, 2006). En informant berörde detta ämne och sa: “[...] vad det 

kan få för effekter för barn dels när dom är små dels när dom är vuxna [...]” och senare:  

 

[...] vuxna barn-kurser, att man som vuxen ändå kan få så ‘hur påverkade det här 

mig när jag var barn?’ för det kan bli knepigt i relationer när man har 

vuxenrelationer sen som vuxen att hur man reagerar kanske konflikträdsla, rädd för 

att bli övergiven alltså såna där saker som kan ha påverkat en och att man kan prata 

om det och få mer förståelse för sitt eget beteende och ‘vad har jag upplevt?’. 

 

En annan informant sa att: “[...] en del har ju kommit här i tre generationer, tyvärr, där man 

inte har lyckats bryta utan det är man ser hur oerhört starkt det är” vilket belyser vikten av att 

behandla missbruket så väl som att hjälpa anhöriga. Kring stödgrupper för barn sa en 

socialsekreterare:  

 

[...] det kan vara viktigt att bara få veta att man inte är ensam i situationen, man kan 

få träffa andra barn som har varit med om liknande i samma situation och sådär så 

att dom kan få prata om det med folk i sin egen ålder och så. 
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von Greiff och Skogens (2012) skriver att sociala relationer kan påverka klientens inställning 

till missbruket och citatet ovan stöds av Cuijpers (2009) som skriver att barn kan behöva stöd 

och hjälp även efter att föräldern tagit sig ur missbruket. Detta belyser vikten av de system 

som finns utanför familjen - släkt eller behandlare - som kan stötta klienten och dennes familj 

i arbetet mot att bli ett bättre fungerande system. Informanterna pratade även om nätverket 

som skyddsfaktor. De nämnde att det var viktigt att ha ett bra nätverk innan klienten avslutar 

kontakten med beroendeenheten. Öquist (1992) skriver att man behöver framhäva de positiva 

delarna av klientens liv för att nå önskad förändring. 

 

Ytterligare aspekt som framkom under en intervju var när en socialsekreterare resonerade 

kring hur åldern kunde påverka vilka konsekvenser ett beslut från barnhandläggaren kunde få 

för barnet. 

 

[...] en fjortonåring kan ju tyvärr ha levt med det här ett tag så att man är van att se 

sin förälder påverkad och så ska det ju inte vara men där får man ju alltid tänka till 

såhär om vi nu bara dundrar in och nu placerar vi det här barnet, vilket inte är min 

arbetsuppgift men [...] hur blir det här för den här som ändå är van att se det här? 

 

Det är alltså inte bara viktigt att skydda barnet från föräldern utan även skydda det från alltför 

stora förändringar (denna problematik nämns även under rubrik 5.4.2). Systemteorin lyfter 

familjen som ett system där fokus ligger på dels hela familjen och dels individerna var för sig. 

Därmed ses klienten både som “missbrukare” och förälder. Båda dessa roller får konsekvenser 

för klientens närstående och för att lösa situationen på ett bra sätt behöver insatser riktas mot 

familjen som system såväl som individer. 

 

Att barn ansågs vara i behov av skydd var återkommande i intervjumaterialet. Barnets 

skyddsbehov användes som argument för att barnet inte skulle medverka i möten och för att 

någon annan skulle föra barnets talan i dessa möten. Detta är intressant att diskutera utifrån ett 

barndomssociologiskt perspektiv eftersom barnet inte gavs möjlighet att delta i möten där 

deras situation behandlades. Bilden av barnet som skyddsobjekt bidrar till att barnet ses mer 

som objekt än subjekt. Detta är problematiskt eftersom barnet inte kan påverka sin situation 

utan får acceptera de val som vuxna gör åt det trots att det kan antas att barnet själv känner sin 

situation bäst (se även James et al., 1998). 

 

5.3 Samverkan med barnenheter 

I intervjuerna diskuterades samverkan med barnenheter kring barnets situation. I detta avsnitt 

presenteras hur de olika formerna av samverkan kunde se ut samt vilka fördelar det kunde 

innebära. Dessutom presenteras svårigheter som samverkan kunde innebära och hur 

informanterna tyckte att samverkan kunde förbättras.  

 

5.3.1 Sekretess 

I alla intervjuer framkom att det fanns samverkan mellan beroendeenheter och barnenheter. 

Hur denna samverkan såg ut kunde variera beroende på hur kommunen var organiserad. Det 
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fanns kommuner där det inte fanns sekretess mellan enheterna. Detta kunde enligt 

intervjupersonerna underlätta samarbete då de kunde ha gemensamma samverkansmöten och 

det var lätt att samråda kring ärenden: “varannan tisdag har vi samverkanstid då vi ses och 

samverkar om dom ärenden vi behöver samverka kring [...] om vi alla är inblandade såklart 

annars får vi ju inte [...] prata”. Något som omtalades som negativt med detta var att 

socialsekreterarna upplevde att föräldrar av rädsla för att deras barn skulle omhändertas inte 

var helt ärliga kring sin situation. En socialsekreterare sa såhär: “[...] nackdelen kan vara att 

dom är så rädda att barnen ska tas ifrån dom att dom inte är riktigt ärliga med sitt missbruk 

kanske”. Denna rädsla kan alltså göra att klienter är mindre benägna att vara ärliga kring sin 

problematik vilket kan leda till svårigheter i att besluta om rätt insats för klienten (se även 

Wallander och Blomqvist, 2008). Detta kan också leda till att barnets situation inte 

uppmärksammas och tas på allvar eftersom socialsekreterarna kan få en felaktig bild av 

situationen (se även Taylor och Kroll, 2004). Klienterna kan ha svårt att få förtroende för 

socialsekreteraren och att vara rädda för vad som kommer hända med barnet om de är öppna 

kring sin situation, särskilt när det inte finns sekretess mellan enheterna. 

 

I kommuner där beroendeenheten och barnenheten hade sekretess mellan varandra såg 

samarbetet annorlunda ut. I dessa kommuner benämndes det som samverkan att skicka en 

anmälan om oro till barnenheterna, för att kunna samverka ytterligare behövdes samtycke från 

föräldern. Det nämndes dock i intervjuerna att klienterna ofta kunde se fördelarna med ett 

samarbete. Såhär sa en socialsekreterare om det: “[...] oftast så ser ju klienterna vinsten med 

det, att vi strävar mot samma mål för familjen så det brukar inte vara några bekymmer alls 

[...]”. I vissa fall förväntade sig klienter som var aktuella på både beroendeenheten och 

barnenheten att socialsekreterarna skulle ha ett aktivt samarbete: “för familjen så kan det bli 

såhär att ‘vadå pratar inte ni med varandra?’”. Den formen av samverkan kunde leda till att 

klienten slapp upprepa information till de olika enheterna och att socialsekreterarna blev 

samspelta: 

 

[...] det är hos försörjningsstöd och så har dom nån handläggare där och sen blir det 

såhär, så tänker den si och den tänker så och så blir det såhär ‘men vänta nu här, 

hur kunde det bli såhär, hur tänker dom där borta när det här behöver hända?’. Så 

det är för att vi ska kunna samordna oss och ge en gemensam bild att vi tänker till 

tillsammans att ‘vad blir bäst för familjen och hur uttrycker vi oss till familjen så 

att det inte blir splittrat för dom?’. 

 

Syftet med sekretess är att skydda den enskilde. Socialsekreterare kommer i kontakt med 

människor i utsatta situationer och det är viktigt att arbetet sker med respekt för klientens 

integritet. I de kommuner där enheterna inte hade sekretess när de utredde personer från 

samma familj verkade det lättare att få en helhetsbild och ett samordnat mål för familjen. 

Sådan arbetsmetod förespråkades enligt informanterna av föräldrar och berörs även i 

Alexanderson och Näsmans (2015) studie. Då sekretess förekom mellan socialsekreterarna på 

barnenheten och beroendeenheten kan det antas att socialsekreterarna fokuserade mer på 

individen vilket socialsekreterarna även uttryckte var deras huvuduppdrag, samtidigt som de 

hade ett barnperspektiv i arbetet med föräldrar. Det kan även finnas nackdelar med båda 

sekretessbestämmelserna. Om föräldern visste att det inte förekom sekretess mellan enheterna 
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kunde det påverka vilken information föräldern delade med sig av, exempelvis gällande 

omfattningen av sitt missbruk. Däremot kunde sekretess försvåra arbetet mot ett tydligare 

barnperspektiv då enheterna inte kunde kommunicera fritt mellan varandra.  

 

5.3.2 Perspektiv, samsyn och förståelse 

En svårighet som nämndes gällande samverkan generellt var att det fanns en 

perspektivskillnad mellan socialsekreterarna som arbetade med beroende och 

socialsekreterarna som arbetade med barn. Detta kunde enligt informanterna resultera i att 

socialsekreterarna från barnenheterna tyckte att socialsekreterarna på beroendeenheterna 

skulle agera snabbare (se även Taylor och Kroll, 2004). En socialsekreterare uttryckte det 

såhär: 

 

[...] dom tycker att vi ska agera snabbare utifrån barnets situation medan vi kanske 

tänker att vi behöver utreda det här ordentligt så att vi får till en bra insats så att det 

blir bra i ett långsiktigt perspektiv, då tänker vi att det gynnar hela familjen.  

 

Socialsekreterarna från barnenheterna kunde också enligt informanterna uttrycka att förälderns 

missbruk var det enda som orsakade problematiken i familjen, medan informanterna menade 

att även annan problematik skulle tas på lika stort allvar. Nedan följer exempel på detta: 

 

[...] den som missbrukar det är Svarte Petter, det är roten till att ont [...] på nåt vis i 

familjesystemen, att slutar den här personen bara dricka och bete sig som ett svin så 

kommer allting lösa sig [...] där skulle man kunna tjäna på att ha en större samsyn 

[...] 

 

Ovanstående citat visar hur intervjupersonerna kunde uttrycka svårigheter som kan uppstå på 

grund av perspektivskillnader. I flera intervjuer nämndes att de som arbetar på barnenheter är 

experter på barn och därmed kan göra bedömningar kring barnets situation. Dock kan man 

utifrån ovanstående citat förstå att det kunde finnas en delad bild kring problematik i 

familjer. Enligt informanterna kunde barnenheterna anse att om missbruksproblematiken 

behandlades skulle allt bli bra medan de från beroendeenheterna menade att det även kunde 

finnas annan problematik i familjen som också behövde lösas. 

 

[...] ibland är det mer komplext och komplicerat ändå, bara för att den andra 

föräldern kanske har typ en psykisk sjukdom som barnet far lika illa utav men det är 

ju inte lika konkret som att säga att ‘amen du måste sluta använda narkotika eller 

alkohol’ [...] i vissa fall så tänker jag att där skulle man kunna tjäna på att ha en 

större samsyn [...] 

 

Citatet visar att socialsekreterarna i studien kunde tycka att samverkan försvårades eftersom 

de ansåg att barnenheterna fokuserade mer på missbruksproblematiken än annan problematik 

som kunde finnas i familjen. Utifrån denna syn framstår det som att informanterna tyckte att 

barnhandläggarna skulle se situationen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv och därmed 

fokusera på hela systemet och inte bara föräldern med missbruksproblematik. Det kan tänkas 

att denna syn berodde på att informanterna hade insyn i klientens liv och därmed visste vilka 
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delar i systemet som klienten upplevde som problematiska och utifrån detta fokuserade även 

på andra delar i systemet. 

 

Det framkom i materialet att vid informationsutbyte mellan enheterna verkade det som att 

beroendeenheterna inte fick särskilt mycket information kring hur barnenheterna arbetade, 

något som kan leda till att de som arbetar vid beroendeenheterna inte får information kring 

andra insatser som pågår för familjen. Trots att barnenheterna fick mer information om 

föräldern kunde det visa sig att det inte fanns en samsyn om situationen:  

 

[...] hur ser man på missbrukande föräldrarna, kan de vara dugliga föräldrar, där 

tänker jag att det kan skilja mellan handläggare till handläggare jag har ibland stött 

på det att barnhandläggaren dissar den missbrukande föräldern som förälder utifrån 

att den har ett missbruk. Och där tycker jag att det är viktigt att man pratar öppet 

om det [...] 

 

Det går att diskutera denna avsaknad av informationsutbyte, och kanske även brist på 

samverkan, och huruvida beroendeenheterna ska veta om insatser som inte gäller förälderns 

missbruk. Diskussionen kan föras både utifrån den sekretess som finns mellan enheterna i 

kommunen och vilket fokus de gemensamma mötena ska ha. Gemensamma möten mellan 

beroendeenheterna och barnenheterna borde rimligtvis ha fokus på förälderns missbruk och 

barnets situation i relation till detta eftersom de som arbetar vid beroendeenheterna är 

experter på klientens missbruk. Med tanke på det som uttrycks i citatet ovan kanske en större 

insyn i barnenheternas arbete skulle vara positivt för att underlätta samverkan. Det är dock 

svårt att säga hur resultatet skulle bli utan att veta varför informationsutbytet har en så ojämn 

fördelning. Det kan tänkas att det skulle vara lättare att fokusera på hela familjesystemet om 

informationsutbyte och samverkan enheterna emellan utvecklades. Kopplar man sedan 

resonemanget till diskussionen under rubrik 5.3.1 angående sekretess mellan enheter märker 

man att det inte finns ett enkelt svar på hur samverkan mellan enheter ska se ut. Samverkan 

kan leda till en samordnad och bättre grundad insats till hela familjen samtidigt som det även 

kan leda till att informanter inte är lika ärliga om sin situation då de är rädda för vilka 

konsekvenser det kan få. 

 

Det som informanterna i studien tyckte var positivt med samverkan var att det kunde bidra 

till en samsyn som gjorde att hela familjen kunde bli hjälpt. Nedan följer ett citat från en 

socialsekreterare vars kommun nyligen börjat med samverkansmöten där syftet var att 

samordna resurserna för att det skulle bli så bra som möjligt för familjen. 

 

[...] för både våra klienters skull men också barnen tror jag blir lättare för dom att 

förstå vad syftet med att de har kontakt med socialtjänsten är, att de ser att syftet är 

att dels våra klienter ska hålla sig drogfria men också för att barnen ska ha det bra 

och det finns en gemensam tanke i det att det inte bara är barnenheterna som ser till 

barnen utan det är även viktigt för oss då som har vuxna klienter. 

 

Tidigare nämns en ojämn fördelning av informationsbyte mellan barnenheter och 

beroendeenheter. Kanske behöver de som arbetar på barnenheter få mer insikt och kunskap i 

hur det kan vara att leva med ett missbruk samt hur det är att arbeta med det. Det verkade 
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finnas en större samsyn i de kommuner där det inte fanns sekretess mellan enheterna. Detta 

eftersom socialsekreterarna i dessa kommuner i högre grad kommunicerade med barnenheten 

än i de andra kommunerna. 

 

I flera intervjuer uttrycktes en önskan om ökad förståelse för hur arbetet utfördes på 

barnenheterna och också att barnenheterna skulle få en ökad förståelse för hur 

beroendeenheterna arbetade. Ett exempel på detta följer nedan: 

 

[...] kanske lite kunskapsutbyte, att få mer information om hur dom jobbar och att 

dom kan få mer information om hur vi jobbar, att träffas ibland utan att det är just i 

ett ärende. [...] kanske ha nån gemensam utbildning eller så [...] 

 

Att få ökad kunskap kring vilket arbete som utförs och hur det går till skulle kunna underlätta 

både för klienter och socialsekreterare. Det kan antas att klienter genom detta kan få 

information från socialsekreterarna vid beroendeenheten kring vad de har att förvänta sig vid 

kontakt med barnenheterna. Att socialsekreterarna får större förståelse för hur arbetet på andra 

enheter utförs kan vara en fördel vid samverkan då en större förståelse kan göra att en samsyn 

mellan socialsekreterare på olika enheter lättare uppnås. 

 

5.4 Barnet som motivation - barnet som motivering 

Under analysen framkom ett tudelat tema kopplat till barnet och motivation. Barnet kunde ses 

som både motivation och motivering. Barnet som motivation syftar till att det i intervjuerna 

uppgavs att föräldrar ofta hade sina barn som motivation till nykter- och drogfrihet. Barnet 

som motivering handlar om insatser som föräldern kan beviljas bland annat utifrån barnets 

situation. I dessa fallen var barnets välmående målet och förälderns nykterhet ett medel för att 

nå det. En tredje underkategori i detta tema var hur umgänget påverkades av förälderns 

behandling. 

5.4.1 Motivation 

I flertalet intervjuer framkom att socialsekreterarna kunde uppleva att klienter hade sina barn 

som en stor motivation i sin strävan att bli nykter. Detta kunde visa sig genom att klienten när 

den ansökte om hjälp uppgav att det var för barnets skull hen ville bli nykter. “Det är många 

som inte har kontakt med sina barn som säger att dom behöver göra något åt sin situation för 

att kunna återuppta kontakten [...]”, “[...] många har ju det som drivkraft att få tillbaka sina 

barn [...]” och: 

 

[...] många kommer ju hit och säger att [...] det är för barnens skull jag söker hjälp 

[...] så därför tänker jag att jag mer i så fall kan använda barnet som en stärkande 

motivationskraft till att dom ska fortsätta kontakten, bli nyktra.  

 

Det var enligt informanterna vanligt att barnet var en motivation för föräldrarnas nykter- och 

drogfrihet (se även von Greiff och Skogens, 2012). Något som är problematiskt med detta är 

att barnet kan försättas i en svår situation och känna sig tvungen att vara en bra motivation för 

sin förälder. Det kan också vara problematiskt att barnet objektifieras, både av föräldern själv 

och socialsekreterarna. Är barnet medvetet om att det är en motivation för föräldern kan det 
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känna stor press över ansvaret det innebär. Det kan tänkas att barnet då känner skuld om 

föräldern inte lyckas med sin behandling och känner oro över att dess handlingar ska påverka 

förälderns behandling negativt. Att barnet används som motivationskraft av socialsekreteraren 

som aldrig träffat barnet är även det problematiskt eftersom det då kan tänkas att barnet 

endast ses som motivationskraft för föräldern och även i detta fall objektifieras. 

 

Informanterna upplevde att de kunde använda sig av denna motivation i sitt arbete med 

klienten, vilket citatet ovan är ett exempel på. Barnets roll kan i dessa fall synliggöras som en 

motivationskraft för föräldern som kan hjälpa dem i sin strävan mot nykter- eller drogfrihet.  

 

[...] om det är så att föräldern själv säger att barnen är viktiga, att det är därför man 

söker hjälp då tänker jag att det verkligen är nyckeln för man kan komma jättelångt 

med att jobba med det perspektivet [...] 

 

När motivation till nykter- eller drogfrihet diskuterades framkom som ovan nämndes att 

klienter kunde ha sina barn som motivation att bli nykter. Det påpekades dock av 

informanterna att det oftast inte räckte att ha barnen som motivation till förändring utan att det 

var viktigt att klienterna även var motiverade för sin egen skull.  

 

[...] försöka hitta någon motivation för sin egen skull för det brukar inte hålla att 

göra det för någon annan utan det råkar vara viktigt att man hittar nån önskan för en 

förändring för sin egen skull också.  

 

Vidare lyfte en informant att för att upprätthålla sin nykterhet var det viktigt att personen 

kände att hen själv var värd ett bra liv. “[...] om det inte är förankrat i mig själv att jag är 

tillräckligt bra som människa, alltså att jag förtjänar själv att ha ett bra liv[...]”. Det kunde 

alltså inte bara handla om att andra var värda att ha till exempel sin förälder nykter och drogfri 

utan personen behövde själv tycka att hen förtjänade det. Informanterna berättade också att 

om klienten endast hade andra som motivation till nykterhet var det lätt att deras arbete mot 

detta mål stördes så fort det hände någonting i barnets liv.  

 

[...] distraktionen av att barnet gör nånting så far man ut i det och ska försöka fixa 

kring den situationen istället för att bara ‘det finns andra vuxna runt mitt barn som 

tar hand om mitt barn, nu är jag här för att ta hand om mig själv’. På så vis att 

koncentrera sig på sig själv [...] tappar man koncentrationen stup i kvarten för att 

man hela tiden ska koncentrera sig på vad barnen gör istället då blir det svårt med 

liksom läkande och behandlingsprocessen. 

 

I citatet ovan blir det tydligt att det kan bli problematiskt att barnet är motivationen till 

förälderns nykter- och drogfrihet. Barnets handlingar blir till en distraktion i förälderns 

behandlingsprocess och det kan leda till att varken barnets eller förälderns situation förbättras. 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan detta tolkas som att klienten fokuserar på familjen 

istället för sig själv. Det kan även kopplas till att föräldrarollen innefattar ett ansvarstagande 

för barnet (se även avsnitt 3.3). Då klienten försöker lösa barnets problem kan det vara svårt 

för denne att fokusera på sig själv. 
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5.4.2 Insatser 

Gällande vilka insatser som beviljades klienter med barn så var det vanligt att 

socialsekreterarna uppgav att de inte hade speciella insatser för föräldrar men att klientens 

föräldraskap spelade in i bedömningen av vilka insatser som var lämpliga. Socialsekreterarna 

uppgav att det som främst styrde beslut om insats var klientens behov i förhållande till 

missbruket. Det framkom under intervjuer att urin- och utandningsprov ofta beviljades eller 

ålades föräldrar för att de skulle kunna uppvisa nykter- och drogfrihet. Detta gjordes för att 

föräldern skulle kunna ha umgänge med eller bo med sina barn. Som nämnts under rubrik 

5.3.2. kunde föräldrar anses vara olämpliga på grund av att de hade ett missbruk och där förs 

även en diskussion kring huruvida det är lämpligt för barn att vistas bland personer med 

missbruksproblematik. 

 

De insatser som klienter kunde beviljas var bland annat öppenvård i form av exempelvis 

samtalskontakt och urinprov, behandlingshem och stödboenden.  

 

[...] öppenvårdsbehandling i grupp, tolvstegsbehandling, individuell behandling 

såhär olika behandlingsprogram finns det i öppenvård. Och sen så är det ju givetvis 

urinprov, man kan lämna urinprover här och ha samtalskontakt med 

socialsekreterare. Behandlingshem är vanligt med olika inriktning, det kan va 

KBT-inriktning, arbetskooperativ, tolvstegs-inriktning, miljöterapi [...] 

 

Gällande urin- och utandningsprov som gjordes för att klienten skulle påvisa nykter- och 

drogfrihet kunde detta ske antingen på grund av förälderns egen vilja eller krav från den andra 

föräldern eller barnenheten. Då barnenheten ålade personer att påvisa nykter- eller drogfrihet 

gjordes en utredning av klientens alkohol- och drogvanor av beroendeenheten. I en intervju 

lyftes att det fanns möjlighet att som privatperson lämna urinprover utan att ett biståndsbeslut 

från socialsekreterare behövdes. I en annan intervju påpekades att det kunde innebära mycket 

arbete för beroendeenheterna att administrera resultaten av urinproven då det fanns intresse 

hos exempelvis andra enheter att ta del av dessa. Som lösning på detta fick klienterna själva 

begära ut resultaten av proven och lämna till berörda istället för att socialsekreterarna skulle 

lämna ut resultaten. När personer vill bevisa sin nykterhet för familjen kan det utifrån ett 

systemteoretiskt synsätt ses som ett led i negativ feedback. Det kan antas att individen fått 

insikt i vilka konsekvenser missbruket får för den själv och familjen och nykterhet blir då en 

förutsättning för att återfå god balans i systemet. 

 

Dom klienter som jag haft som har varit föräldrar, alltså föräldrar där barnen varit 

underåriga och föräldrarna har kontakt eller bott med barnen så har ju dom oftast 

fått mer insatser, man tänker på att den här personen behöver man verkligen satsa 

på att det blir bra för att den ska kunna va en bra förälder.  

 

Som framgår av citatet ovan kunde ett av målen med insatser vara att klienten skulle vara en 

bra förälder. Detta gällde främst när det var klienter som bodde med barnet eller hade kontakt 

med barnet. Att vara en bra förälder handlade i första hand om att bli nykter och drogfri 

eftersom det var utifrån missbruksproblematiken informanterna i studien hade kontakt med 

klienterna. Att klientens föräldraskap diskuterades av informanterna kan ses som en motpol 
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till det som tidigare nämnts om att det inte fokuseras på barnet i förälderns kontakt med 

beroendeenheten. Detta eftersom en strävan mot att klienten ska bli en bättre förälder i högsta 

grad har ett fokus på barnet, eftersom barnet är den som påverkas av klientens 

föräldraförmåga (se även Moe, 1996).  

5.4.3 Umgänge 

Vid beslut om insatsen behandlingshem kunde hänsyn till barnet tas vid valet av vilket 

behandlingshem klienten skulle åka till. Det nämndes att geografisk närhet och möjlighet för 

barnet att komma på besök var något som kunde påverka valet. Dessutom fanns det 

behandlingshem som hade ett mer uttalat familje- eller barnperspektiv och dessa ansågs mer 

passande för klienter som var föräldrar. Gällande geografisk närhet kunde avståndet som 

ansågs vara rimligt också bero på barnets ålder och om det fanns någon person som kunde åka 

med barnet på besök där. Ett äldre barn ansågs kunna åka längre för ett besök. 

 

[...] vad finns det för familjeperspektiv på behandlingshemmet, jobbar dom med 

familjerna, kan dom möta upp, kan barnen komma dit och hälsa på? [...] Att dom 

får se att mamma är trygg och att det är schyssta personer där [...] 

 

Något som noterades vid intervjuerna när möjligheterna till umgänge diskuterades var att 

barnets egen vilja endast togs upp av ett fåtal av informanterna. Det som diskuterades var 

främst att det skulle finnas möjlighet till besök när en klient hade barn, men att barnet även 

skulle ha viljan att hälsa på lyftes sällan. Detta kan bero på att informanterna i studien har den 

vuxne som främste fokus och att många föräldrar har sina barn som motivation (se avsnitt 

5.4.1). Att klienter har sina barn som motivation till att bli nyktra eller drogfria och fokus 

ligger på den vuxne kan leda till att barnets vilja glöms bort. I en intervju påpekade 

informanten dock att det är viktigt att umgänget anpassas efter hur barnet känner.  

 

[...] väldigt viktigt att det går i barnens takt, inte att när föräldern blir nykter ‘men 

nu ska jag träffa mina barn’ utan då får man börja med anknytning igen och då får 

det verkligen gå i barnets takt även om den vuxna har lite bråttom [...] 

 

En annan informant uttryckte det så här: “[...] att man verkligen där tänker på att barnet är 

moget och barnet också har en önskan att träffa föräldern för man vet ju inte vad som hänt i 

relationen tidigare”. 

 

Att barnets vilja tas i beaktande vid umgänge är viktigt utifrån ett barndomssociologiskt 

synsätt. Det kan tänkas att personer som arbetar med föräldrarna ser umgänget ur den vuxnes 

perspektiv och glömmer bort att barnet kan vilja något annat än föräldern. Detta ses som en 

del i familialisering, eftersom barnet ses som en självklar del i familjen som ska anpassa sig 

efter det som anses vara familjens bästa (se även Alanen, 1992). Från ett systemteoretiskt 

synsätt kan umgänge med familjen ses som ett upprätthållande av systemet även under 

behandling när föräldern är borta. Som nämnts ovan kan föräldern ha barnet som motivation 

och nätverket kan hjälpa vid behandling av missbruket. Därmed kan det antas vara gynnsamt 

för föräldern att barnet kommer och hälsar på eller umgås med föräldern medan den 

behandlas. I den tidigare nämnda studien av Alexanderson och Näsman (2015) uttryckte barn 
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som hade erfarenhet av missbrukande föräldrar att de tyckte det var viktigt att barnet 

skyddades från den missbrukande föräldern. Utifrån detta kan det antas att handläggarna som 

har kontakt med barnet bör tar reda på vad det vill eftersom informanterna i studien uppgav att 

detta inte var deras arbetsuppgift. Huruvida det sker eller inte ligger utanför syftet för denna 

studie. 

 

I ett fåtal intervjuer togs det upp att det inte alltid var passande med umgänge på grund av 

förälderns missbruksproblematik: “[...] om det är lämpligt att föräldrarna har kontakt med sina 

barn och i dom flesta fall är det ju det men det är ju inte alltid det är så”. I flera intervjuer tog 

intervjupersonen upp att bedömningar gällande barnets situation inte tillhörde 

arbetsuppgifterna på den aktuella enheten utan att det var barnenheternas uppgift att 

exempelvis bedöma föräldraförmåga. Trots detta framkom det att det sällan sker ett 

informationsutbyte mellan beroendeenheterna och barnenheterna kring saker som kan vara till 

nytta i arbetet. I de mindre kommunerna där sekretess inte rådde mellan enheterna var det 

lättare att utbyta information. Att barn inte tillhör arbetsuppgifterna hos socialsekreterarna på 

beroendeenheten kan leda till att de inte reflekterar kring deras situation. Samtidigt är 

socialtjänsten uppdelad i olika enheter där socialsekreterarna har mest kompetens kring 

målgruppen de arbetar med, det är därmed förståeligt att socialsekreterarna i studien inte anser 

sig ha kompetens att uttala sig om barns situation. 

 

Kapitlet har behandlat barnperspektivets roll i arbetet med missbrukande föräldrar. 

Barnperspektivet definierades genomgående av informanterna som att uppmärksamma barnet 

samtidigt som det sällan betydde att barnet fick närvara eller medverka i möten där frågor som 

rörde dess förälder, och därmed indirekt barnet självt, behandlades. Vid de tillfällen det 

uppgavs att hänsyn togs till barnet gjordes detta utan att informanterna undersökt barnets egen 

uppfattning. Detta är ett exempel på det Nilsson et al. nämner som att ha ett barns perspektiv. 

Informanterna i studien hade främst kontakt med vuxna och det var barnenheter som hade 

ansvar för kontakt med barnet och dess familj. Samverkan mellan beroende- och 

barnenheterna förekom, informanterna uttryckte dock att samarbetet inte var helt 

oproblematiskt samt att de ansåg att det fanns rum för förbättring.  
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6 Avslutande diskussion  

 

I detta kapitel presenteras en summering av det som framkommit i resultatet i denna studie 

och därefter diskuteras resultatet i relation till den forskning som presenterats samt uppsatsens 

teori- och metodval. Till sist presenteras slutsatser och hur studiens resultat kan tillämpas i 

praktiken.  

 

6.1 Summering 

I detta avsnitt presenteras de frågeställningar som legat till grund för uppsatsen och de 

besvaras utifrån de resultat som redogjordes tidigare. Frågeställningarna var följande: 

 

 Vad innebär det att ha ett barnperspektiv enligt de socialsekreterare som deltar i 

studien?  

 Hur används barnperspektivet i arbetet med missbrukande föräldrar och vid 

bedömning av insatser för denna målgrupp? 

 

När informanterna ombads definiera barnperspektivet svarade samtliga att barnperspektivet 

var att uppmärksamma om det fanns barn i klientens närhet. För att göra detta frågades 

klienter om de hade barn, men också om de bodde tillsammans med andras barn. Ytterligare 

en definition av barnperspektiv var enligt informanterna att reflektera kring barns behov och 

situation i relation till förälderns missbruk. Noterbart är dock att det var väldigt sällan 

informanterna träffade klienters barn och vid de få tillfällen det hände diskuterades inte 

förälderns missbruk eftersom barnet ansågs behöva skyddas från detta. Det ansågs av 

informanterna att barnet hade ett stort skyddsbehov och behövde skyddas från miljöer där 

missbrukande personer fanns och information som kunde vara skadlig för barnet.  

 

Klientens föräldraskap och barnets situation kunde tas i beaktande vid beslut om insatser. 

Bland annat kunde en utredning kring alkohol- och drogvanor göras på begäran av 

barnenheten. När klienter med barn beviljades behandlingshem som insats valdes ofta ett 

behandlingshem som låg nära för att möjliggöra umgänge med barnet. Vidare framkom också 

att när klienter hade barn beskrev informanter att de var mer “på” och exempelvis bokade in 

fler möten med klienten. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat och tidigare forskning 

I den tidigare forskningen nämns siffror gällande hur många barn det finns vars föräldrar är 

missbrukare, men någon forskning kring hur många barn som bor tillsammans med personer 

med missbruksproblematik har inte påträffats. I studien framkom att frågorna som ställdes vid 

samtal med klienten ändrats, istället för att fråga om de har barn frågar man också om de bor 

med barn. Barnet kan naturligtvis påverkas av missbruksproblematik även om det inte har 

blodsband till den missbrukande personen, därför är det viktigt att även dessa barn 

uppmärksammas.  
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I resultatet framkom att vissa informanter gått utbildningar där vuxna barn till missbrukare 

deltog. Dessa kan bidra med värdefull kunskap om hur det är att växa upp med en förälder 

med missbruksproblematik. Däremot kan de inte utifrån ett barns perspektiv (se även Nilsson 

et al., 2015) prata om hur det är att som barn idag ha kontakt med socialtjänsten. Därför är 

studier som föreningen Maskrosbarn (2013) samt Alexanderson och Näsman (2015) 

genomfört viktiga. I dessa studier gavs barn möjlighet att uttrycka sig kring erfarenheter och 

sitt behov av stöd. De barn som har kontakt med socialtjänsten kan antas vara de som kan 

bidra med åsikter och erfarenheter som kan förbättra socialtjänstens arbete utifrån ett barns 

perspektiv. I Alexanderson och Näsmans studie uttryckte barnen att de tyckte socialtjänsten 

hade för mycket fokus på den vuxne och att de inte tillfrågades kring sina känslor och sin 

situation (ibid.). Detta kan även kopplas till det resultat denna uppsats presenterar då det 

framkommer att barns behov och upplevelser ofta formuleras av någon annan än barnet själv. 

Exempelvis diskuterade socialsekreterarna barnets situation och vilka konsekvenser barnet 

skulle kunna uppleva vid en insats utan att ha träffat barnet.  

 

Wallander och Blomqvist (2008) nämner att de sett en organisationell socialisation som 

påverkar vilka insatser socialsekreterare anser lämpliga för att behandla missbruk. Enligt ett 

sådant antagande kan det hända att socialsekreterare på beroendeenheter beslutar om insatser 

av vana och inte efter klientens behov. Enligt Lindgaard (2006) är det viktigt att behandlingen 

passar klienten, dess problematik och förmåga. I den här studien verkar den senare typen av 

beslutsfattande tillämpas då socialsekreterarna uppgav att det var klientens behov som styrde 

vilken insats som beslutades. Det skulle dock kunna bero på att fokus legat på 

barnperspektivets roll och inte motivering till insatser generellt.  

 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat och teori 

Utifrån barndomssociologin kan det överlag sägas att det i resultatet framträdde en bild av 

barnets delaktighet som mycket begränsad. Barnet ansågs av informanterna ha ett 

skyddsbehov som gjorde det olämpligt att barnet deltog i möten gällande förälderns missbruk 

och barnets talan fördes ofta av en vuxen person istället för av barnet självt. Vid utbildningar 

om barn i missbruksmiljöer deltog vuxna personer som talade om sin barndom, istället för 

minderåriga barn. Återkommande presenterades en bild av barnet som vuxenblivande, där 

barn som var äldre (närmare vuxenlivet) ansågs vara mer kompetenta och ha mindre behov av 

skydd än yngre barn. Även familialisering av barnet framträdde i resultatet då barnet sågs som 

en självklar del i familjen som var underordnad det som ansågs vara familjens bästa. 

 

Med utgångspunkt i systemteorin är de svar som behandlar familjen intressanta.  När 

informanterna tillfrågades kring arbetet med missbrukande föräldrar nämndes att det var 

viktigt att arbeta med hela familjen. Att föräldern strävade mot ett nyktert och drogfritt liv 

ansågs fördelaktigt för familjen. Informanterna nämnde också att synen på familjesystemet 

utökats och blivit mer dynamiskt i och med att frågor omformulerats till att gälla även barn 

som inte var klientens egna. Det förekom inga särskilda resonemang kring vilken effekt 

förälderns insats kunde få för barnet, vilket kan bero på att informanterna arbetar med den 
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vuxne och dennes missbruksproblematik. Däremot framkom att förälderns nykter- och 

drogfrihet ansågs kunna vara ett steg i rätt riktning för att förbättra relationen till barnet. 

 

6.4 Resultat i relation till metodvalet 

Studien genomfördes med en konstruktivistisk forskningsansats vilket innebär att författarna 

undersökt hur socialsekreterarna uppfattar att de använder sig av ett barnperspektiv. Detta har 

påverkat intervjuguiden genom att öppna frågor ställts och informanterna har kunnat svara 

med sin egen berättelse. Det har även lett till att datamaterialet tolkats enligt författarnas 

perspektiv även om reflexivitet tillämpats under analysen. Det kan tänkas att en annan 

forskningsansats hade gett andra tolkningar av fenomenet. 

 

Insamlandet av data skedde genom semi-strukturerade intervjuer där alla informanter gavs 

liknande frågor men följdfrågorna varierade beroende på informantens svar. Det kan tänkas 

att informanterna inför intervjun reflekterade kring barnperspektivet eftersom de visste att det 

var detta ämne studien skulle behandla, vilket kan ha påverkat de svar som gavs i intervjun. 

Hade studien istället genomförts i form av en enkätundersökning hade fler svar möjligtvis 

kunnat samlas in men informanterna hade inte haft samma möjlighet att utveckla sina svar 

som vid en intervju. Fallstudier är en ytterligare metod som kunnat tillämpas för studiens 

syfte. Det hade gett svar på hur barnperspektivet tillämpas i enskilda ärenden men då kanske 

lett till ett mindre material. Därmed kan slutsatsen sägas vara att resultatet av studien kunde 

blivit ett annat om en annan datainsamlingsmetod använts.  

 

Analysmetoden som använts är innehållsanalys vilket har möjliggjort för författarna att vara 

relativt fria i sin tolkning av materialet. Detta eftersom ingen mall använts utan teman och 

koder tagits fram med syfte att besvara studiens frågeställningar. Innehållsanalysen var en 

pågående process under hela studien och koder och teman kunde upptäckas och omformuleras 

under arbetets gång.   

 

6.5 Slutsatser och praktiska implikationer  

Denna studies material består av åtta intervjuer med socialsekreterare från socialtjänstens 

beroendeenheter. Trots att mängden informanter kan anses vara få i jämförelse med andra 

studier har flera intressanta aspekter kring barnperspektivet i arbetet med föräldrar med 

missbruksproblematik framkommit. En slutsats är att barnperspektiv anses vara att 

uppmärksamma om klienter med missbruksproblematik har barn eller bor tillsammans med 

barn och i så fall undersöka om det finns skäl att göra en anmälan om oro. Barnet framställdes 

av informanterna som skyddsobjekt och detta behov av skydd användes som anledning till att 

barnet inte skulle delta i möten som kunde anses skadliga. Ytterligare en slutsats är att barnet 

ofta är en motivation för föräldern och att socialsekreterarna använder sig av denna 

motivation i sitt arbete med föräldern men de uppger också att det är viktigt att klienten finner 

en motivation i sig själv för att behandlingen ska lyckas. Gällande samverkan mellan 

beroendeenheten och barnenheten dras slutsatsen att samverkan förekommer men kan se olika 

ut beroende på hur kommunen är organiserad. Samverkan kan leda till en helhetsbild av 

familjen som underlättar i arbetet, men samverkan kan också vara svårt då socialsekreterarna 
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från de olika enheterna har olika perspektiv och uppfattning om vilken problematik som finns 

i familjen. 

 

Studien kan bidra till reflektion kring barnperspektivets roll och barnets möjligheter att 

uttrycka sig kring sin situation när deras förälder har missbruksproblematik. Det som 

förmedlats i studien är socialsekreterares erfarenheter om barnperspektivet och dessa kan 

naturligtvis se mycket olika ut. Därför kan kunskap om hur andra använder sig av 

barnperspektivet i sitt yrkesutövande bidra till en diskussion om vad barnperspektiv är och hur 

det ska användas. Dessutom kan studien bidra till att det som ansågs försvåra samverkan 

mellan enheterna kan lyftas och ett arbete mot bättre samverkan kan påbörjas. I studien 

framkom att barn ansågs behöva skydd, vilket kan öppna upp för en debatt kring barns 

delaktighet och synen på barn som icke fullvärdiga människor i behov av skydd. Vem är det 

egentligen som ska avgöra vad som är olämpligt för ett barn?  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev enhetschef 

 
Hej, 

 

Vi är två socionomstudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår C-uppsats. Den kommer 

att handla om barnperspektivet inom beroendenheter för vuxna då vi med bakgrund i 

systemteori undersöker huruvida barnets situation tas i beaktande vid kontakter med föräldrar 

med missbruk. 

 

Vi vill därför intervjua socialsekreterare som arbetar med vuxna med beroendeproblematik 

och är intresserade av hur arbetet med personer i denna målgrupp som även är föräldrar ser ut. 

Exempelvis huruvida barnens situation tas i beaktande vid beslut om insatser och i så fall på 

vilket sätt.  

 

Allt deltagande i studien är frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas av den 

intervjuade. Ingen obehörig kommer få ta del av intervjuutskrifterna.  

 

Vi skriver till dig för att fråga om det finns möjlighet att intervjua socialsekreterare vid din 

enhet?  

 

Vår handledare är Stina Fernqvist, vid frågor nås hon på tel. nr. telefonnummer eller via e-

post: e-postadress 

 

 

 

Tack på förhand,  

Carin Thunman och Linn Åström 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Thunman   Linn Åström 

e-postadress    e-postadress  

mobilnummer   mobilnummer 

 



 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev informanter 

 

Hej, 

 

Vi heter Carin Thunman och Linn Åström och vi läser termin 6 vid Socionomprogrammet på 

Uppsala Universitet och under våren skriver vi vårt examensarbete. Examensarbetet kommer 

att handla om barnperspektivet inom beroendeenheter för vuxna då vi med bakgrund i 

systemteori undersöker huruvida barnets situation tas i beaktande vid kontakter med föräldrar 

med missbruk. 

Syftet med forskningen är att få en inblick i hur ett barnperspektiv kan yttra sig i möten med 

vuxna föräldrar med missbruk.  

Vi vill intervjua socialsekreterare som arbetar med vuxna missbrukare som har barn under 18 

år. Intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och därefter analyseras utifrån våra 

frågeställningar kring barnperspektiv inom arbete med vuxna missbrukare. 

 

Vi tror att Du som socialsekreterare kan bidra med värdefull kunskap kring det valda ämnet 

och Ditt deltagande är viktigt för oss. Intervjuerna beräknas ta cirka 45 minuter och kan 

genomföras på Din arbetsplats.  

 

Allt deltagande i studien är frivilligt och Du som väljer att delta i studien har rätt att när som 

helst avbryta Din medverkan.  

Intervjumaterialet kommer att hanteras med försiktighet och ingen obehörig kommer få ta del 

av intervjuutskrifterna. 

 

Hör gärna av er om ni har frågor eller för att boka in en intervju. 

 

Vår handledare är Stina Fernqvist och hon kan nås på telefonnummer eller via e-post: e-

postadress. 

 

Tack på förhand, 

Carin Thunman och Linn Åström 

 

 

Carin Thunman   Linn Åström 

e-postadress    e-postadress  

mobilnummer   mobilnummer 

 



 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

 

Intervju med socialsekreterare på beroendeenhet. 

 

1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

3. Vilka områden inom socialt arbete har du arbetat med? 

4. Hur länge har du arbetat med vuxna missbrukare?  

5. Har du utbildning inom vuxna missbrukare utöver den grundläggande, och i så fall vilken? 

- Kan du berätta om hur du kan använda dig av den i ditt arbete? 

6. Har du utbildning inom barnperspektivet utöver den grundläggande, och i så fall vilken? 

- Tycker du att du har användning av den i ditt nuvarande jobb? 

- Kan du berätta på vilket sätt? 

7. Hur ser kontakten med dina klienter ut, vilka arbetsuppgifter har du? 

 

 

8. Vad är barnperspektivet för dig i ditt arbete som socialsekreterare? 

- Kan du ge exempel? 

9. Använder du dig av barnperspektivet i utövandet av ditt arbete? 

- Om ja: Kan de ge exempel på hur du använt dig av barnperspektiv i ditt arbete?  

- Om nej: Varför inte? 

- Har åldern på klientens barn någon inverkan på hur du använder dig av 

barnperspektivet? Kan du ge exempel? 

- Vilket perspektiv dominerar kontakten med föräldrar? Ett individ-, familj- eller 

barnperspektiv? 

10. Vid beslut om insatser, tas någon hänsyn till klientens roll som förälder, och i så fall på 

vilket sätt? (om de tar beslut) 

- Vilka sorters insatser brukar era klienter beviljas?  

- Kan du se något mönster i att vissa insatser oftare beviljas föräldrar? Kan du ge 

exempel? Varför tror du att det är så? 

- Finns det insatser som kan anses mindre passande för klienter som är föräldrar? Kan 

du ge exempel på sådana? Varför är dessa mindre passande för föräldrar? 

11. Har ni någon samordning med barn och ungdoms-enheterna?  

- Om ja: Kan du berätta om det? Vad finns det för fördelar med det? Vad finns det för 

nackdelar? 

- Om nej: Vad tror du att det beror på att ni inte har någon samordning? Tror du att det 

skulle underlätta arbetet om ni hade ett tätare samarbete? 

12. Finns det några riktlinjer, styrdokument eller liknande kring hur man ska gå tillväga vid 

arbete med missbrukande föräldrar? 

- Kan du berätta om dem? 

- På vilket sätt känner du att du kan ha nytta av dem i ditt arbete? 



 

13. När du träffar en ny klient, hur går du tillväga för att ta reda på familjeförhållanden? 

- Kan du ge några exempel på hur du går tillväga?  

- Görs det någon skillnad på om klienten har gemensam vårdnad, delad vårdnad eller 

ensam vårdnad om sina barn? Kan du ge exempel på hur detta kan påverka? 

- Träffar du enbart klienten eller träffar du även barnen och/eller deras andra förälder? 

- Hur kan ett möte med klientens familjemedlemmar se ut? 

14. Pratar ni om klienters föräldraskap och hur barnen kan påverkas av missbruket?  

- Verkar det som att klienter har insikt i hur dennes beteende kan påverka barnen? 

- Känner du att du har tillräcklig kunskap i hur barn kan påverkas av att växa upp i 

familjer med missbruk? 

 

15. Har du något du vill tillägga? 


