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I början av vårt arbete med C-uppsatsen ville vi komma i kontakt med 
respondenter som vuxit upp i missbrukande familjer, vårt mål var att nå vuxna 
barn till alkoholmissbrukande föräldrar och fånga deras upplevelser av att växa 
upp i dessa familjer samt uppfattningar om hur detta har påverkat dem. Efter 
diskussion kom vi fram till att dessa individer kunde vara i en mycket utsatt 
situation och att det inte vore etiskt rätt att ta kontakt med dem, även om de i 
dagsläget inte upplever problem grundade i deras uppväxt. De kan ha tagit skada 
på många olika sätt och att genomföra intervjuer med dessa personer kan 
exempelvis leda till att de återupplever trauman från barndomen. Därför valde vi 
istället att intervjua de yrkesverksamma som arbetar med barn i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik för att få en inblick i hur deras uppfattningar kring 
barnens situation ser ut.  
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     1. Inledning och problemformulering 
 
 
”då har du en sådan här Solsidankille liksom med fläskkotlettfrisyr[…]så står han alltid bredvid 
en kille, bredvid en sådan här halvgangster från Kista och någon hockeykille från Åkersberga” 

 

Citatet är taget ur en av våra intervjuer med en informant som arbetar i en 
gruppverksamhet för barn som lever i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik. Genom citatet blir det tydligt att dessa barn finns 
överallt i Sverige idag, i alla typer av familjekonstellationer samt i alla olika 
samhällsklasser. Alkoholmissbruk är ett utbrett problem som skapar stora 
svårigheter för barn genom hela deras uppväxt och även senare i livet. Vi anser 
att detta sociala problem är av högsta vikt, därför har vi valt att studera det. 

Det råder delade meningar om hur många barn som lever i familjer med 
missbruksproblematik. Enligt en statlig utredning från 1994 (SOU 1994:29) föds 
12 procent av alla barn i familjer där båda eller någon av föräldrarna missbrukar 
alkohol (FHI, 2008a:2). Däremot används ofta begreppet riskbruk idag inom 
hälso- och sjukvården. Begreppet syftar på en riskkonsumtion av alkohol som 
inte innebär en missbruksproblematik för personen just för tillfället, men som 
mycket väl kan leda till det i framtiden (Barnombudsmannen, 2010:169). Enligt 
Statens folkhälsoinstitut var det år 2008 uppskattat att ungefär 20 % av alla barn i 
Sverige, det vill säga cirka 385 000 barn, lever i familjer där båda eller någon av 
föräldrarna riskbrukar alkohol (FHI, 2008b:12). Därav är det som ovan nämnt ett 
utbrett problem som bör ha högsta prioritet i samhällsdebatten.  

Vår studie handlar om yrkesverksammas uppfattningar av barn som lever i 
familjer med alkoholmissbruksproblematik. Vi har haft som avsikt att studera hur 
yrkesverksamma uppfattar barnens situation i familjerna. Informanterna har varit 
verksamma inom olika områden av socialt arbete, detta för att ge oss en bred bild 
av hur uppfattningarna ser ut. Vi har medvetet valt att inte beröra andra typer av 
missbruksproblematik så som droger, sex eller spel. På samma sätt har en 
avgränsning gjorts rörande att inte studera barn i andra dysfunktionella familjer, 
exempelvis där föräldrarna lider av psykiska sjukdomar eller familjer med andra 
sociala problem. Avgränsningarna har gjorts utifrån den tidsram vi har haft att 
röra oss med under arbetet med studien, samt för att få specifika och begränsade 
svar av våra informanter.  

När en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol gör de ofta sitt yttersta för att 
dölja problematiken för omvärlden. Det gör att barnen lever i vad man kan kalla 
en lögn samt i en situation där de inte kan dela med sig av de svårigheter barnen 
upplever. Vi vill i och med denna studie bidra till att ämnet förs fram i ljuset, 
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samt till att de barn som tvingas leva i dessa svåra familjesituationer ges den 
uppmärksamhet de behöver. De negativa konsekvenser som barnen upplever när 
alkoholmissbruket döljs, förnekas eller inte diskuteras inom familjen, nämns 
upprepade gånger av informanterna och konstrueras som ett stort problem. Bland 
annat nämner en respondent att familjerna har ”en flodhäst i soffan” eller ”en 
tiger i tamburen” som barnet inte kan eller tillåts prata om, vilket även har gett 
oss inspiration till namngivandet av studien.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på samt beskriva hur olika professioner inom 
socialt arbete ser på barns situation i familjer med alkoholmissbruk. För att få en 
så bred kunskap kring uppfattningarna som möjligt har vi valt att intervjua olika 
yrkeskategorier som möter barn med denna typ av familjeproblematik.  

 

Den specifika frågeställningen som vi utgår från i arbetet är; 
 

– Hur ser yrkesverksamma inom socialt arbete på barnets situation när barnet 
lever i en familj med alkoholmissbruksproblematik?  
 
Underliggande frågeställningar är; 
 

– Hur uppfattar de yrkesverksamma att barnen påverkas av föräldern eller 
föräldrarnas alkoholkonsumtion? 

– Hur ser de yrkesverksamma på vad som är barnets bästa i dessa familjer? 

– Hur uppfattar de yrkesverksamma att förälderns eller föräldrarnas 
alkoholkonsumtion påverkar deras föräldraskap? 

– Hur arbetar de yrkesverksamma med denna typ av problematik samt vilka 
svårigheter stöter de på i sitt arbete? 
 

1.2. Disposition 
 

Vår studie är upplagd på följande sätt; vi börjar under kapitel två med att beskriva 
bakgrund och viktiga avgränsningar för studien. Vidare presenteras den teoretiska 
grund och den tidigare forskning som är relevant för vår studie i kapitel tre. I 
kapitel fyra beskrivs den fenomenografiska forskningsansatsen som vi har tagit 
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avstamp från i arbetet med studien, samt vårt tillvägagångssätt och även den 
analysmetod vi har använt oss av. Kapitlet redogör även för våra etiska 
överväganden. Resultatet av studien samt analysen av de uppfattningar vi kunnat 
urskilja presenteras i kapitel fem, där vi även delar upp uppfattningarna i olika 
teman. Det sista kapitlet, kapitel sex, består av vår diskussion, våra 
metodologiska överväganden, våra förslag till vidare forskning samt en 
redogörelse för det kunskapsbidrag vår studie kan bidra med. Vi har i slutet av 
uppsatsen även bifogat viktiga bilagor.  
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2. Bakgrund och avgränsningar  
 
2.1. Alkoholmissbruk 

Enligt Nationalencyklopedin är missbruk 
 
”en okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra 
substanser med euforiserande effekter, men även t.ex. mat [...] Bruk av alkohol, narkotika, 
tobak och läkemedel, t.ex. bensodiazepiner, kan övergå till missbruk genom överdriven 
konsumtion eller genom medlens beroendeframkallande effekter. Dessa kan vara av såväl 
fysiskt som psykiskt slag.” (NE, 14/4-2011) 
 
I vår studie är endast alkoholmissbruk väsentligt och när vi berör fenomenet 
genom texten är det Nationalencyklopedins definition som vi syftar på. Det är 
inte lätt att dra gränser mellan bruk, missbruk och beroende (Hansen, 1994:7). I 
vår studie har vi dock ett barnperspektiv, därför är det inte lika relevant att 
identifiera föräldrarnas exakta problematik, utan istället vad de yrkesverksamma 
uppfattar att alkoholmissbruksproblematiken, oavsett hur den ser ut, innebär för 
barnen. Enligt Bengtsson och Gavelin (2004) kan en missbrukare definieras som 
”en människa som gång på gång hamnar i plågsamma situationer på grund av sitt drickande - 
men ändå fortsätter.” (Bengtsson&Gavelin, 2004:20). När denna person är en förälder 
sätts även deras barn i dessa svåra situationer.  

 

2.2. Barn 
 

Då alla våra informanter på något sätt kommer i kontakt med Socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, i sitt arbete anser vi det relevant att definiera barn utifrån denna 
lag. 1 kap. 2 § SoL slår fast att med barn avses varje människa under 18 år och 
denna definition utgår vi även från i vår studie. 

 

2.3. Barnets bästa 
 

Vi har valt att definiera begreppet barnets bästa utifrån FN:s Barnkonvention. 
Konventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som bör gälla för 
alla barn i hela världen. Rättigheterna ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, 
religion eller annat som skiljer dem åt. Konventionen handlar om det enskilda 
barnets rättigheter, och Sverige ratificerade konventionen år 1990. Det innebär att 
Sverige har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den 
(barnombudsmannen.se). Diskussioner kring barnets bästa är något som ständigt 
är aktuellt i vårt samhälle, och ibland är inte svaren glasklara. FN:s riktlinjer 
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kring barnets bästa finns i konventionens tredje artikel, som även är en av de fyra 
huvudprinciperna. Artikeln lyder som följer 
 

”1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet. 
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 
behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall 
för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. 
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar 
för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad 
gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.”  

FN:s Barnkonvention, artikel 3 (www.barnombudsmannen.se). 
 
 

När vi diskuterar barnets bästa i vår studie kommer vi ha en utgångspunkt i denna 
definition. Vi kommer även försöka att sätta definitionen i förhållande till de 
uppfattningar om fenomenet som vi kan identifiera hos våra informanter.  
 
Som nämnt tidigare arbetar alla våra informanter på något sätt under 
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Vissa är direkt styrda av lagen i sitt arbete, 
andra har kontakt med den under specifika tillfällen. Första kapitlet i 
Socialtjänstlagen rör socialtjänstens mål, och bör styra hela deras verksamhet. I 
SoL 1 kap. 2 § står det skrivet ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år”. Då 
säkerställandet av barnets bästa tydligt är specificerat som ett av målen för de 
som arbetar under SoL, anser vi begreppet vara relevant för oss i mötet med 
yrkesverksamma som arbetar med barn inom socialt arbete.  
 
Barn i dysfunktionella familjer kan komma att bli omhändertagna enligt Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I 1 § LVU står det 
bland annat stadgat att ”[...]Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge 
vara avgörande”. Barn som lever i familjer med missbruksproblematik kan bli 
föremål för insatser enligt denna lag och då även LVU nämner att alla beslut skall 
fattas så att den unges bästa säkerställs, ser vi ytterligare en anledning till varför 
begreppet är relevant för oss.  
 
Vi menar att begreppet barnets bästa är komplicerat och att det blir särskilt 
problematiskt i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol. 
Debatten om att barn till missbrukare är osedda och glömda i samhället pågår 
konstant. Vi vill tillföra en dimension till debatten genom att fånga 
yrkesverksammas uppfattningar om barnets situation, samt om vad barnets bästa 
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är, när barnet befinner sig i svåra familjesituationer som omsluts av 
alkoholmissbruksproblematik. De yrkesverksamma inom socialt arbete som 
möter dessa barn är de som kan bidra med en förändring, vi anser därför att deras 
uppfattningar om barnets situation samt om deras eget arbete med barnen är högst 
relevanta i debatten.  
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3. Teori och tidigare forskning 
 
Nedan presenteras den teori och den tidigare forskning som vi anser vara relevant 
för vår studie samt för oss att ta del av och fördjupa oss i. Den forskning som 
presenteras rör framför allt yrkesverksammas arbete med barn i utsatta familjer, 
samt deras uppfattningar kring detta. Detta blir ytterst relevant för oss då vår 
studie har som syfte att lyfta dessa uppfattningar samt problematisera dem, något 
vi kan göra med hjälp av den tidigare forskningen inom området. Först vill vi 
dock redogöra för den teori som har genomsyrat vårt arbete med studien.  

 

3.1. Socialkonstruktivismen 

 

Vivien Burr (2003) beskriver socialkonstruktivismen som väldigt kritisk till 
människors sätt att ta allt i deras omgivning för givet (Burr, 2003:2). De 
kategorier som människor delar in världen i är inte nödvändigtvis verkliga, det 
finns inga naturliga faktorer som gör dessa kategorier helt objektiva (Burr, 
2003:3). Burr tar upp exemplet kön i sin bok. Enligt individers observationer av 
verkligheten finns det två olika kön, kvinnor och män. Dock beskrivs det inom 
socialkonstruktivismen att människor själva skapar dessa kön genom 
uppfattningar kring genus, alltså de normer som kvinnor och män förväntas leva 
efter. Det är dessa normer som gör att individer i samhället ser kvinnor som 
kvinnor och män som män. Burr beskriver utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv att människan lika gärna skulle kunna ha delat in mänskligheten efter 
de personer som är långa respektive korta och sedan skapa uppfattningar om 
dessa kategorier (ibid). Vidare delas samhället in i olika sociala kategorier, 
exempelvis ”fattiga” och ”rika” samt ”normala” och ”onormala” (Jacobsson et al. 
2010:31). På samma sätt anser vi att personer med alkoholmissbruk delas in i en 
egen negativt laddad kategori. Samtidigt menar Jacobsson et al. att personerna 
fortfarande är en del av samhället och måste ses som medlemmar i detta 
(Jacobsson et al. 2010:32). Samhället behöver även dessa kategorier då det 
annars blir kontrastlöst, utan underklassen finns ingen medelklass och så vidare 
(ibid). Utan de avvikande personerna i de negativt laddade kategorierna, 
exempelvis personer med ett alkoholmissbruk, finns det inte heller någon 
kategori av människor som kan benämnas ”normala” (ibid).  
Vidare menar socialkonstruktivismen att människans förståelse av världen är 
historiskt och kulturellt bunden samt beroende av vilken tid denne lever i och var 
i världen denne befinner sig (Burr, 2003:4). Burr tar upp exemplet barndom och 
menar att uppfattningar kring detta är något som har förändrats mycket över tid. 
Uppfattningar om barn, samt om vad som är naturligt för barn att göra, har 
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förändrats väldigt mycket. Även uppfattningar kring föräldrars ansvar för deras 
barn samt kring hur uppfostran ska gå till, ser helt annorlunda ut idag än för bara 
några decennier sedan (ibid). Detta menar även Ian Hacking (1999) utifrån vad 
Philippe Aries tar upp i sin bok Barndomens historia (Hacking, 1999:139). 
Barndomen i sig konstrueras (Hacking, 1999:139) och uppfattas olika av olika 
människor beroende på deras erfarenheter, samt beroende av vilken tid och vilket 
samhälle de lever i (Burr, 2003:5). 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är alltså en persons uppfattningar en 
produkt av den tid, kultur och de samhälleliga förutsättningar som denne lever i. 
Därför kan människor inte anta att deras sätt att uppfatta och kategorisera 
världen, på något sätt är bättre än hur de i andra samhällen och kulturer gör detta 
(ibid). Enligt socialkonstruktivismen kan kunskap om världen inte komma från 
en objektiv natur, istället skapar människan denna kunskap genom sociala 
samspel och processer med andra individer (Burr, 2003:4). Det är de vardagliga 
interaktionerna med andra människor som gör att en persons uppfattningar om 
omgivningen bildas. Dessa interaktioner bidrar även till att personens kunskap 
om världen i stort uppstår. Det som uppfattas vara verkligt och sant är därför det 
som för tillfället accepteras som ett sätt att förstå världen, samt en produkt av de 
sociala processer där människor ständigt interagerar med varandra (Burr, 2003:4-
5). Sammanfattat finns det enligt socialkonstruktivismen ingen förutbestämd 
natur av världen eller människorna i den, då alla uppfattningar kring dessa är en 
produkt av de sociala processer, den tid, den kultur samt det samhälle som 
individerna lever i (Burr, 2003:5).  
 
Enligt Anthony Giddens (2003) spelar även en persons bakgrund, erfarenheter 
samt dennes intressen och särskilda mål i livet in när individen upplever, samt 
bildar sig uppfattningar om, olika saker som sker i dennes liv. Människor formar 
hela tiden sin egen verklighet genom beslut och handlingar och detta görs i 
samspel med andra individer och även andra grupper (Giddens, 2003:89, 104). 
Beroende på vem du är, var du kommer ifrån och vad du har varit med om 
konstruerar och förstår du verkligheten utifrån det, i samspel med andra individer. 
Det är en ständigt pågående process som leder till att en social verklighet 
konstrueras (Giddens, 2003:105). En stor del av socialkonstruktivismen är 
inriktad på att förklara och förstå avvikande beteende samt sociala problem 
(Giddens, 2003:104).  
 
Socialkonstruktivismen blir onekligen intressant för oss i vår studie då vi vill ta 
reda på yrkesverksammas uppfattningar om barns bästa när de lever i familjer 
med alkoholmissbruksproblematik. Enligt socialkonstruktivismen kommer 
informanternas svar vara formade utifrån vilken tid de lever i, vilka samhälleliga 
förutsättningar som finns samt deras personliga erfarenheter. Detta anser vi vara 
väldigt relevant att fördjupa oss i.  
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Jacobsson et al. menar att avsteg från ett samhälles normer och regler kan ses 
som en social avvikelse (Jacobsson et al. 2010:22). Vi menar att alkoholmissbruk 
i allra högsta grad definieras som en social avvikelse i vårt samhälle och därför 
passar socialkonstruktivismen bra när vi i vår studie vill lyfta uppfattningar kring 
denna problematik.  
 
Nedan kommer vi beskriva den forskning vi anser vara relevant för vår studie. 
Forskningen har inhämtats genom sökningar i två av LiU’s biblioteks databaser, 
dessa är Web of Science och LiUBSearch. Sökorden vi har använt oss av är bland 
annat professionals perceptions, alkohol misuse, families, children and alcohol 
abuse och social work.  
 
3.2. Dilemman i socialt arbete  

 
I en brittisk kvalitativ studie från 2004, Working with Parental Substance Misuse: 
Dilemmas for Practice, skriver Andy Taylor och Brynna Kroll om de dilemman 
och utmaningar som socialarbetare möter i sitt arbete med barn till missbrukare 
samt med föräldrar som missbrukar alkohol och droger (Taylor&Kroll, 
2004:1115). De undersöker bland annat hur det går för de barn som hamnar i 
kläm då samarbetet inte fungerar mellan olika myndigheter samt hur 
socialarbetare kämpar med att se barnets perspektiv (Taylor&Kroll, 2004:1117). 
De kom fram till att sekretess och restriktioner mellan de som arbetade med 
barnen respektive de som arbetade med föräldrarna komplicerade arbetet samt 
gjorde det svårt att samarbeta (Taylor&Kroll, 2004:1123). Studien tar även upp 
att det i vissa fall är svårt att skapa ett förtroende mellan socialarbetaren och 
föräldrarna, då föräldrarna är misstänksamma och oroliga för de konsekvenser 
som insatserna kan få. De kan exempelvis vara rädda för att deras missbruk ska 
leda till att barnen blir omhändertagna (Taylor&Kroll, 2004:1120).  
För oss blir denna studie intressant då vi vill lyfta uppfattningar kring 
informanternas eget arbete i vår studie. Samverkan med andra instanser och 
verksamheter är en stor del av socialt arbete och när det rör utsatta barn är detta 
speciellt viktigt. Studien kan hjälpa oss att få andra vinklar och perspektiv på de 
eventuella svårigheter våra informanter upplever i sitt arbete, då framför allt när 
det kommer till samverkan.  

 
3.3. Svårigheter i beslutsfattande inom socialt arbete 
 
Forkby och Höjer har i en svensk studie, Navigations between regulations and 
gut instinct: the unveiling of collective memory in decision-making processes 
where teenagers are placed in residental care, diskuterat hur beslutsprocessen ser 
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ut när det gäller barn som ska placeras på institution (Forkby&Höjer, 2010:159). 
De beskriver även hur yrkesverksamma upplever de risker som finns i arbetet 
med att placera barn på institutioner. De professionella upplever att ideologin 
som finns i samhället gällande att barnet ska bo med sina biologiska 
omsorgsgivare samt uppfattningen att barnet får bäst omsorg av dessa, kan sätta 
gränser för deras handlingsutrymme (Forkby&Höjer, 2010:163). De 
professionella som deltagit i studien framhåller också att de upplever en brist på 
evidensbaserad kunskap som visar att placeringar av barn leder till goda resultat. 
Vidare menar de yrkesverksamma att placering av ett barn sannolikt leder till att 
insatserna för föräldrarna minskar, vilket i sin tur påverkar deras möjlighet att 
utveckla en god föräldraförmåga (ibid). 
 
Parada et al. har i studien Negotiating ’Professional Agency’ Social Work and 
Desicion-Making within the Ontario Child Welfare System till viss del utforskat 
professionellas upplevelser av den beslutsfattande processen gällande skydd av 
barn (Parada et al. 2007:35). Studien lyfter framförallt problematiken som 
yrkesverksamma inom socialt arbete upplever när det uppstår ett dilemma kring 
att å ena sidan skydda barnet, och å andra sidan stödja hela familjen och 
upprätthålla deras rätt till självbestämmande och fria vilja (Parada et al. 2007:36). 
I studien framkommer att de professionella upplever att de står under en stor 
press och en ständig granskning samt att de upplever höga påtryckningar från 
allmänheten, framförallt från media (Parada et al. 2007:37). De professionella 
upplever att de både får kritik för att vara åsidosättande i vissa beslut, samtidigt 
som de får kritik för att i andra beslut vara för dramatiserande (ibid). De 
professionella som har deltagit i studien framhåller att de i arbetet med att fatta 
beslut noggrant tar hänsyn till systemets riktlinjer, men att de många gånger låter 
sin egen förmåga att bedöma situationen ha företräde om den kan styrkas med 
hjälp av förnuftiga argument (Parada et al. 2007:45).  
 
Dessa två studier blir relevanta för oss då de bland annat beskriver problematiken 
med de tillfällen när barnets bästa står i kontrast mot vad som är möjligt för 
socialarbetarna att göra. Det är en intressant aspekt att använda när vi ska 
problematisera våra informanters utsagor gällande de svårigheter som finns i 
deras arbete. Även föräldrarnas förmåga diskuteras i artiklarna och att ta reda på 
samt problematisera våra informanters uppfattningar kring föräldraskapet är en 
av våra underliggande frågeställningar i studien. 
  
3.4. Ingripande i dysfunktionella familjer   
 
Evelyn G Khoo et al. (2002) har gjort en jämförande studie, Child Welfare or 
Child Protection Uncovering Swedish and Canadian Orientations to Social 
Intervention in Child Maltreatment, av fokusgrupper med socialarbetare från 
Sverige och Kanada, och belyst likheter och skillnader i uppfattningarna kring 
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processen när ett ingripande görs för barn som far illa (Khoo et al. 2002:451). 
När det gäller skyddandet av barnet samt ingripande rörande denne, finns det 
systematiska och planlagda åtgärder som ska säkerställa barnets bästa så att 
barnet inte ska behöva komma till skada på något sätt. I studien framställs detta 
genom de yrkesverksammas beskrivningar och definitioner (Khoo et al. 
2002:452). I Sverige tyckte de yrkesverksamma att lagarna kring detta var 
otydliga och att de fick förlita sig mycket på sin egen professionella erfarenhet, 
medan de i Kanada upplevde att de hade tydliga riktlinjer att följa (Khoo et al. 
2002:458). Alla de yrkesverksamma som deltog i studien menade att det är av 
största vikt att ha en empatisk förmåga när man jobbar med socialt arbete. De 
svenska deltagarna diskuterade även vikten av att få en grundlig förståelse av 
familjernas situation, detta gjordes exempelvis genom att använda sig av 
lösningsfokuserade infallsvinklar (Khoo et al. 2002:459). De yrkesverksamma 
redogjorde även för att de i sitt arbete ville utveckla barnets perspektiv, samt att 
de önskade att lagstiftningen mer skulle betona barnets bästa och även barnets 
situation (Khoo et al. 2002:461).  
 

Studien av Khoo et al. blir intressant för oss då den betonar problematiken i den 
svenska lagstiftningen gällande barn som far illa. Våra informanters 
uppfattningar kring barnets bästa i familjer med alkoholmissbruksproblematik 
samt om deras arbete med säkerställandet av barnets bästa, kan med hjälp av 
denna studie problematiseras och vi kan fördjupa oss i de svårigheter som 
informanterna upplever. Studien ger oss perspektiv från andra yrkesverksamma i 
liknande arbetssituationer, vilket kan ge oss en bredare bild av uppfattningarna 
gällande detta.  

 
3.5. Socialt arbete med utsatta barn 
 
I en svensk studie från 2009, Social work with vulnerable families and children in 
11 Russian regions, har Sven Trygged undersökt hur ryska socialarbetare 
identifierar problem i deras verksamhet, vilka mål de har med arbetet samt vad de 
anser vara möjligt att uppnå i arbetet med utsatta barn (Trygged, 2009:201). 
Respondenterna menade att de vanligaste problemen som utsatta familjer kämpar 
med i Ryssland är fattigdom, föräldrarnas alkoholmissbruk, barn med avvikande 
beteende och problem med anpassning, otillräckliga sociala färdigheter samt 
konflikter i hemmet (Trygged, 2009:208). Socialarbetarna uppfattade att det 
viktigaste stödet till dessa familjer var välfungerande barnomsorg och barnbidrag, 
samt stöd till familjen direkt efter barnets födsel. Respondenterna uttryckte att 
kontakten framför allt skedde med mödrarna. Fäderna och andra släktingar hade 
en mindre roll, om ens någon, i kontakten med myndigheten (ibid). Fokus för 
deras arbete låg framför allt på barnen och inte familjen i sin helhet, dock såg 
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respondenterna fördelar med att ha kontakt med hela familjen då detta till 
exempel gav en bättre bild av barnets situation (ibid).  
 
De största svårigheterna i arbetet med familjen upplevdes vara när denna inte 
ville etablera en kontakt med verksamheten, eller när föräldrarna ofta var 
alkoholpåverkade eller aggressiva, då upplevdes kontakten istället kunna påverka 
barnet negativt (ibid). Respondenterna upplevde att samarbetet med skolan var 
det viktigaste i deras samverkansarbete, då denna har en oerhört viktig roll i 
barnets liv. De upplevde även att ett av de viktigaste resultaten i deras arbete var 
när barnen lyckades genomföra sitt skolarbete med tillfredsställande betyg 
(Trygged, 2009:208–209). De intervjuade socialarbetarna tyckte att det var svårt 
att se resultat av arbetet i familjerna, särskilt när det gällde relationerna inom 
dessa. Konflikterna fortsatte, föräldrarna ändrade inte sitt beteende och det var 
svårt för dem att få tillbaka vårdnaden om sina barn när de förlorat denna 
(Trygged, 2009:209). En annan svårighet i respondenternas arbete uppgavs vara 
när det var svårt att veta vilken myndighet som hade ansvar över olika uppgifter, 
de menade att riktlinjerna kring detta borde vara mer klara. Samtidigt ville de att 
lagstiftningen kring föräldrarnas försummelse av barnen skulle vara mer strikta 
(Trygged, 2009:210). De önskade även att samarbetet mellan olika verksamheter 
som arbetar med utsatta barn skulle fungera bättre i framtiden (ibid).  
 
 
För oss blir denna studie relevant då den både lyfter genusproblematiken i arbetet 
med familjerna samt flera av de svårigheter som de yrkesverksamma möter, 
exempelvis rörande samverkan och lagstiftning. De mål i arbetet som 
socialarbetarna i Tryggeds studie redogör för, samt deras diskussioner kring 
dessa, kan ge oss flera perspektiv på våra informanters utsagor om samma sak. 
Med hjälp av deras uppfattningar och redogörelser kan vi lyfta våra informanters 
uppfattningar och upplevelser av arbetet med utsatta barn.  
 
3.6. Socialarbetarnas roll i barnens liv 
 
En brittisk kvalitativ studie från 2008, Exploring the Impact of Parental 
Drug/Alcohol Problems on Children and Parents in a Midlands County in 
2005/06, har undersökt hur både barnen och deras föräldrar påverkas av att det 
finns alkohol- eller drogmissbruk i familjen. Studien tar även upp problematiken 
med att de yrkesverksamma som ska säkerställa dessa barns välfärd ofta kan 
blunda inför barnens behov, eller helt enkelt inte uppmärksamma dem till fullo 
(Fraser et al. 2009:848). Däremot har Fraser et al. kommit fram till att 
socialarbetare är en väldigt viktig del i dessa barns liv. De beskrivs av barnen 
som en trygg, omtänksam och empatisk vuxen som barnen känner att de kan lita 
på (Fraser et al. 2009:856). Många av föräldrarna kände däremot att kontakten 
med sociala myndigheter var obekväm då rädslan för att deras barn kunde bli 
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omhändertagna samt att deras hemlighet skulle avslöjas alltid var närvarande. 
Särskilt missbrukande mammor kände på detta sätt (Fraser et al. 2009:858).  
 
Då vi även vill ta reda på våra informanters uppfattningar kring föräldrarnas 
situation i familjer med alkoholmissbruksproblematik, kan denna studie hjälpa 
oss att urskilja flera olika vinklar av denna aspekt. Studien blir relevant då 
informanternas uppfattningar kan sättas i perspektiv till vad Fraser et al. har 
kommit fram till och på så sätt ge oss en bredare förståelse av detta specifika 
område.  
 
3.7. Professionellas syn på omsorgssvikt 
 
I Sverige innebär försummelse av barn detsamma som omsorgssvikt, nedan 
presenteras några studier som på olika sätt berör detta ämne.  
 
Gunilla Petersson har gjort en kvalitativ studie, Närvarande mödrar och 
tillräckligt frånvarande fäder. Om socialtjänstens bedömningar av föräldrars 
omsorg, gällande vilka krav Socialtjänsten ställer på mammor respektive pappor i 
barnavårdsutredningar, samt hur bedömningarna skiljer sig åt när det kommer till 
föräldrarnas omsorg. I studien belyser Petersson att pappor ofta hålls i 
skymundan och inte är lika framträdande i barnavårdsutredningarna som 
mammorna. Detta kan enligt Petersson bero på att relationen mellan moderskap 
och omsorg anses starkare samt att fokus ofta ligger på mamman när det gäller 
sviktande omsorg, skulden hamnar nästan uteslutande hos henne (Petersson, 
2006:51). Enligt Peterssons studie nämns papporna väldigt sällan i utredningarna 
och det är även väldigt ovanligt att papporna har vårdnaden om barnen. Petersson 
beskriver att det i utredningarna framkommer att papporna själva menar att de 
inte har ekonomiska möjligheter till att ha vårdnaden om barnen, att de inte har 
ett skäligt boende eller att de inte har möjlighet då de är intagna på någon typ av 
institution (Petersson, 2006:58). Vidare studerar Petersson hur beskrivningar 
rörande papporna i utredningarna gestaltas, och kommer fram till att de ofta 
förknippas med aggressivitet och våldsamhet (Petersson, 2006:60). Artikeln tar 
även upp hur barnen framställs i utredningarna. Det framkommer att de 
yrkesverksamma upplever att barnen ofta lämnas ensamma och därför tar mycket 
ansvar för sig själva, för sina yngre syskon och för praktiska sysslor i hemmet. 
Dessa brister får en framträdande plats i utredningarna och ses som ett allvarligt 
tecken på bristande omsorg (Petersson, 2006:55).  
 
Genusaspekten blir oundviklig när vår studie handlar om yrkesverksammas 
uppfattningar kring föräldrar med alkoholmissbruksproblematik. Peterssons 
studie kan hjälpa oss att belysa flera av de aspekter som rör detta. Hur föräldrarna 
framställs i barnavårdsutredningar bör till viss del bero på utredarnas 
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uppfattningar om mammor respektive pappor i dysfunktionella familjer. Dessa 
uppfattningar är i sin tur beroende av i vilken kontext de yrkesverksamma 
befinner sig i (Burr, 2003:5), samt vilken praktik de arbetar inom, i detta fall 
Socialtjänsten. Därför blir studien ytterligare relevant för oss.  
 
Bill Stone har gjort en explorativ studie kring professionellas syn på vanvård av 
barn, studien heter Child Neglect: Practitioners Perspectives. Stone pekar på att 
det finns mycket bevis som tyder på att försummelse av barn underskattas av 
socialarbetare. Han menar vidare att utredningar gällande försummelse av barn är 
lågprioriterade samt att det görs få insatser för försummade barn och deras 
familjer (Stone, 1998:87–88). Stone lyfter i sin studie även de professionellas 
definition av försummelse (Stone, 1998:88) och gör två viktiga upptäckter. Det 
första Stone finner är att socialarbetarna upplever det svårt att definiera 
försummelse. Bland definitionerna finns flera olika faktorer som professionella 
finner utmärkande för vanvård. Dessa är bland annat missbruk hos föräldrarna, 
fysisk och psykisk tillgänglighet respektive otillgänglighet från föräldrarnas sida, 
familjedynamik, socialt nätverk och socioekonomiska förhållanden med flera 
(Stone, 1998:90–91). Stone menar att detta visar att det inte finns någon enskild 
faktor som kan definiera försummelse av barnet, utan att begreppet måste förstås 
i den kontext som barnomsorgen befinner sig i. (Stone, 1998:91). Genom att 
studera olika utredningar gjorde Stone nästa utmärkande upptäckt. De 
professionella ansåg att många familjer, där försummelse av barnen förekommer 
och där familjerna även är klienter inom Socialtjänsten, inte lever upp till de krav 
som Socialtjänsten ställer angående föräldrarnas omsorg av barnen. Stone fann 
även att de professionella ansåg att endast faktorn försummelse i en familj inte 
räcker för en registrering hos Socialtjänsten, det ansågs snarare behövas flera 
olika faktorer uppkomna under en längre tidsperiod (Stone, 1998:92). Det kan 
exempelvis handla om att det finns flera orsaker till försummelseproblematiken. 
Föräldrarna kan själva ha vuxit upp med avsaknaden av en vårdande förälder och 
därför vara fullt upptagna med sina egna behov, då dessa aldrig har tillgodosetts, 
samt att man på grund av detta försummar sitt eget barn (ibid). 
 
I ytterligare en artikel från 2007, Policy, Practice and Decision Making in Child 
Neglect, tar Gough och Stanley upp problematiken kring de yrkesverksammas 
arbete, deras riktlinjer samt kring deras beslutsfattande när det gäller 
försummelse av barn. Gough och Stanley menar att försummelse är ett 
utmanande begrepp både för de yrkesverksamma och för forskare. Begreppet 
involverar moraliska bedömningar av den vuxnes beteende gällande delaktighet 
och omtanke. Vidare beskrivs att försummelseproblematik kan bero på brister i 
föräldraskapet eller i de ekonomiska resurserna i familjen. Vidare lyfter 
artikelförfattarna att försummelse av försummelseproblematiken kan förekomma 
bland de yrkesverksamma, på grund av att försummelse inte är ett bestämt 
begrepp eller då det råder delade meningar kring vad försummelse är för något 
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samt hur man ska bemöta det (Gough&Stanley, 2007:71). 
 
Ännu en artikel skriven i Kanada av Karen Swift, An Outrage to Common 
Decency: Historical Perspectives on Child Neglect, tar upp socialarbetares arbete 
med familjer där försummelse av barn förkommer. Artikeln fokuserar på 
mödrarna och diskuterar att försummelse av barn oftast ses av de 
yrkesverksamma som bristande omsorg från mammans sida (Swift, 1995:72). 
Artikeln redovisar i kronologisk ordning hur synen på försummelse av barn 
historiskt sett har varit, samt vilka åtgärder som har varit aktuella. Studien visar 
bland annat att försummelse av barn historiskt sett framförallt har förekommit i 
familjer med låg inkomst. Swift redogör för att yrkesverksamma idag anser att 
barn behöver sin mamma och att de därför främst arbetar med att hjälpa 
mödrarna med sitt föräldraskap. Den första åtgärden i dagens läge är således inte 
heller att ta barnen ifrån mamman (Swift, 1995:85). Artikeln beskriver vidare att 
de yrkesverksamma i Kanada sällan hjälper till med de ekonomiska problem som 
mödrarna kan ha, utan fokuserar istället på att stärka föräldraskapet (Swift, 
1995:87). Swifts artikel framhåller även att många utredningar gjorda av olika 
myndigheter beskriver mödrar som väldigt omogna, samt att uppfattningen hos 
de yrkesverksamma är att modern för över sin problematik på barnen genom sitt 
bristande föräldraskap. Det påvisas också i artikeln att missbruk, fattigdom och 
våld i hemmet anses vara en stor bidragande orsak till försummelse av barn 
(Swift, 1995:86). 
 
Professionellas uppfattningar kring försummelse av barn blir väldigt relevanta för 
oss i vår studie om yrkesverksammas uppfattningar kring barnets situation i 
familjer med alkoholmissbruksproblematik. Att barnen glöms bort och inte får 
sina behov tillgodosedda är väldigt vanligt i dessa familjer. Uppfattningarna hos 
socialarbetarna i de nämnda studierna kan hjälpa oss att förstå och få andra 
synvinklar på de uppfattningar våra informanter har om barnens situation, samt 
om barnens behov i dessa dysfunktionella familjer.  
 
3.8. Sammanfattning 
 
Den forskning vi har valt berör framför allt yrkesverksammas uppfattningar samt 
deras konstruktioner av föräldrar och barn i utsatta familjer. Artiklarna belyser 
speciellt deras eget arbete med dessa familjer samt problematiserar detta utifrån 
de yrkesverksammas erfarenheter och den sociala kontext de befinner sig i. I 
artiklarna syns skillnader och likheter i de yrkesverksammas uppfattningar 
beroende på vilka länder de bedriver sin verksamhet i. Enligt 
socialkonstruktivismen beror detta på att de befinner sig i olika kulturella och 
samhälleliga sammanhang som har präglats av varierande historiska aspekter och 
händelser (Burr, 2003:4). Även genusaspekten lyfts fram i bland annat Peterssons 
artikel, något som blir ytterst relevant i studerandet av de yrkesverksammas 
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uppfattningar om föräldrars alkoholmissbruk och vilken effekt detta har på deras 
barn.  
 
Med hjälp av denna forskning samt av socialkonstruktivismen vill vi få ett brett 
perspektiv på vårt resultat av denna studie. Vi hoppas att det kommer hjälpa oss 
att belysa intressanta aspekter av våra informanters utsagor, samt ge oss den 
kunskap som vi behöver för att till fullo förstå vad som framkommer under 
studiens gång. På samma sätt vill vi i diskussionen kunna problematisera vårt 
resultat med hjälp av den tidigare forskning som ovan har presenterats.  
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4. Metod 
Genom att studera tidigare forskning kring uppfattningar kom vi fram till att en 
fenomenografisk forskningsansats passade oss i arbetet med vår studie. Vi har 
använt oss av ansatsen genomgående i hela studien men framför allt under vår 
analys av det insamlade materialet. Den har även legat till grund för vår 
definition av begreppet uppfattning och därför genomsyrat hela arbetet. Nedan 
redogör vi för ansatsens grunder, samt för hur vi har gått tillväga under 
genomförandet av vår uppsats.  
	

4.1. Den fenomenografiska forskningsansatsen  
 
Den fenomenografiska forskningsansatsen betonar att tänkande och inlärning är 
en förändring i relationen mellan människan och hennes omvärld, samt att det är 
människans vilja att skapa mening som styr och skapar denna förändring 
(Alexandersson, 1994:115). Fenomenografin har fokus på vad något uppfattas 
vara istället för vad något är (Alexandersson, 1994:111). Det är inte en oberoende 
verklighet som studeras, utan hur den visar sig för oss och våra sinnen.  

Fenomenografin vill studera samt beskriva hur fenomen uppfattas av människor 
(Alexandersson, 1994:112), vilket innebär en individs grundläggande förståelse 
av något. Den medvetna reflektion som görs kring ett fenomen och de 
värderingar en person efter det tillskriver fenomenet, får betydelse för individen 
som sedan skapar en förståelse kring fenomenet (Uljens, 1989:10). Därför är 
ansatsen väldigt relevant för oss i vår studie kring yrkesverksammas 
uppfattningar om barnets bästa i familjer med alkoholmissbruksproblematik. De 
yrkesverksammas uppfattningar kommer enligt fenomenografin påverka deras 
förståelse av problematiken och detta kommer i sin tur även påverka hur de 
yrkesverksamma agerar i arbetet med barnen och familjerna.  

4.2. Begreppet uppfattning 
 
Uppfattningsbegreppet är den fenomenografiska forskningsansatsens mest 
relevanta begrepp då ansatsen uppmärksammar hur människan uppfattar 
specifika delar av sin omvärld. En uppfattning är enligt fenomenografin den 
innebörd människan ger relationen mellan sig själv och ett specifikt fenomen i sin 
omvärld (Alexandersson, 1994:117). Med begreppet uppfattning menar 
fenomenografin ett antagande om något, eller att man tar för givet att man 
förhåller sig på ett speciellt sätt. Uppfattning är någonting som sällan är en 
företeelse för reflektion utan snarare något som finns i det undermedvetna 
(Larsson, 1986:20). Åsikter är inte något som kan räknas in i kategorin 
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uppfattning, då en åsikt är ett val mellan olika alternativ. Åsikterna är snarare 
något som vilar på en grund av oreflekterade uppfattningar. (Larsson 1986:21). 
För att närmare beskriva definitionen av uppfattning hänvisar vi till detta citat 
utdraget ur Larsson (1986).  
 

”Uppfattningen står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte 
kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom 
vilken vi samlat våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang.” 
(Larsson 1986:33)  
 

Fenomenografin utgår från att människor har olika uppfattning om fenomen, 
detta på grund av att varje människa har sina unika erfarenheter som har skapat 
olika relationer till företeelser i deras omvärld. Ansatsen vill beskriva dessa olika 
uppfattningar och identifiera likheter och skillnader dem emellan 
(Alexandersson, 1994:120). Ett problem med fenomenografins studier av 
uppfattningar är just att personer uppfattar samma frågor på helt olika sätt. Frågar 
man två personer om vad deras uppfattning kring samma fenomen är, kan de 
tänka på helt olika sätt när de besvarar frågan. Det leder till att man vid analysen 
av svaren jämför två uppfattningar som egentligen handlar om helt olika 
företeelser (Alexandersson, 1994:118). Därför är det viktigt att personen som 
tillfrågas i exempelvis en intervju är väl insatt i vad syftet med frågorna är och 
vilket fenomen det handlar om, innan personen blir intervjuad (Alexandersson, 
1994:119). I vårt fall har ett missivbrev skickats ut till de informanter som deltog 
i studien och vi tog beslutet att även skicka frågorna till informanterna innan 
intervjutillfällena. Det har till viss del tillgodosett att personerna som intervjuades 
var insatta i vad som studerades. Vi kommer vidare diskutera vårt beslut att 
skicka ut intervjufrågorna på förhand nedan i stycke 4.4 samt i kapitel 6.  
 

4.3. Metodval – Kvalitativ intervjustudie 
 

Den metod man använder i forskning ska alltid direkt vara kopplad till syftet med 
studien. Inom fenomenografin är intervjuer den vanligaste använda 
(Alexandersson, 1994:123), bland annat därför har vår studie utgått från en 
kvalitativ forskningsdesign. Den fenomenografiska ansatsen syftar även till att 
fånga hur människor föreställer sig sin omvärld (Larsson, 1986:26) vilket är väl 
förenligt med vårt syfte med studien. Syftet har varit att fördjupa vår kunskap i 
det aktuella ämnet genom att intervjua ett fåtal personer med stor insyn i det 
fenomen som vi studerar. Vi har inte haft några förutfattade hypoteser som vi 
velat bekräfta utan har varit helt öppna för informanternas utsagor. Denna 
öppenhet har bidragit till det djup och den detaljrikedom som man får ut av 
kvalitativa studier (Patton, 2002:14).  
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Vi fastställde våra intervjufrågor efter att ha studerat tidigare forskning och 
tidigare uppsatser kring arbete med utsatta barn samt kring uppfattningar. Vi 
försökte sedan utforma dem så att svaren på bästa sätt skulle fånga de 
yrkesverksammas uppfattningar och inte sväva ut i för stora resonemang om 
andra aspekter. Vi bearbetade sedan frågorna enligt den fenomenografiska 
ansatsen, så att de skulle fungera som så kallade ingångsfrågor som kunde leda 
oss in på de olika fenomenen (Larsson, 1986:26). Genom intervjuerna och med 
de ingångsfrågor som Larsson beskriver kunde vi få informanterna att fördjupa 
sig i sin egen förståelse för uppfattningen (Larsson, 1986:27).  

4.4. Urval – informanter 
 
Vi använde oss av ett syftesorienterat urval, det vill säga att vi valde de 
informanter som vi ansåg kunde ge oss mest betydelsefull information för vårt 
syfte med studien (Patton, 2002:40). Denna urvalsmetod ger en djup insikt i de 
fall vi väljer att studera istället för en bred generalisering (Patton, 2002:230). 
Detta känns även igen i fenomenografin som inte vill kunna generalisera de 
gjorda upptäckterna, utan endast få fram en variation av hur det studerade urvalet 
uppfattar en företeelse (Alexandersson, 1994:122). Vi gjorde intervjuer med nio 
stycken yrkesverksamma inom socialt arbete som i sitt dagliga arbete träffar barn 
i familjer med alkoholmissbruksproblematik. Fem av informanterna arbetade i en 
av de större kommunerna i Östergötland medan fyra av dem bedrev sina 
verksamheter i olika delar av Stockholms kommun. Valet att möta informanter 
som arbetade inom olika kommuner gjordes efter antagandet att det kunde leda 
till att skilda uppfattningar kunde urskiljas. Kommunerna har olika riktlinjer och 
förutsättningar som styr de yrkesverksammas arbete, vi utgick från att dessa 
olikheter även påverkar informanternas uppfattningar.  

Informanterna har olika utbildningar och bemöter familjerna utifrån skilda 
erfarenheter, vilket vi tror gör att de uppfattar och ser på barnets situation på olika 
sätt. De möter även familjerna i varierande sammanhang samt i olika stadier av 
familjernas liv. Vi antar att även det leder till att deras uppfattningar kan skiljas 
åt, samt att uppfattningarna på så sätt kan ge oss en bred bild av hur de 
yrkesverksamma ser på barnets situation i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik.  

 

Vi träffade och gjorde intervjuer med:  
 

 En familjebehandlare inom socialtjänsten  
 En fältassistent inom socialtjänsten  
 En diakon  
 Två skolkuratorer på olika gymnasieskolor  
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 Tre personer som på olika sätt, samt inom skilda verksamheter, arbetar 
behandlande med barn till missbrukande föräldrar, bland annat i 
gruppverksamhet, 

 samt en person som arbetar behandlande med barn som bevittnar våld i 
hemmet, där även alkoholmissbruk är vanligt förekommande i problematiken.  

 

Patton (2002:234) skulle möjligtvis kalla detta för ett variationsurval, då vi valde 
informanter utifrån att de skulle ha olika utbildning samt arbeta med 
problematiken inom olika institutioner och verksamheter. Med detta vill vi få en 
så bred förståelse som möjligt för hur olika yrkesverksammas uppfattningar om 
barnens situation och barnets bästa ser ut, och på så sätt kunna besvara våra 
frågeställningar så utförligt som möjligt. Vår intention är dock inte att jämföra de 
de olika professionernas uppfattningar.  

Den fenomenografiska ansatsen menar även att det är av vikt att ha en heterogen 
undersökningsgrupp för att fånga olika nyanser och variationer i uppfattningarna 
(Alexandersson, 1994:122), något som ytterligare motiverar vårt urval. Våra 
informanter söktes genom internet, bland annat på olika sociala verksamheters 
hemsidor. De kontaktades både via mail och telefon och ett informationsbrev 
skickades ut till samtliga som ville ställa upp. Vi skickade även ut våra frågor i 
förhand för att informanterna skulle kunna förbereda sig och komma med 
informativa svar. Vi förde en lång diskussion innan vi bestämde oss för att skicka 
ut frågorna i förväg. Fördelarna med detta alternativ vägdes mot nackdelarna 
innan vi kom fram till hur vi skulle göra. Utskicket av frågorna samt vår 
urvalsmetod kommer vi problematisera ytterligare i våra metodologiska 
överväganden. 

4.5. Tillvägagångssätt  
 
Som ovan nämnts intervjuade vi nio stycken yrkesverksamma inom socialt 
arbete. Intervjuerna var mellan 45 minuter och en timme långa och skedde 
uteslutande på informanternas arbetsplatser. Vår intervjuguide var av 
standardiserad öppen design vilket innebär att frågorna hade som syfte att i 
samma ordningsföljd fråga alla informanter samma sak (Patton, 2002:344 ). 
Däremot ville vi ge informanterna en möjlighet att beskriva och utveckla svaren, 
därför undvek vi slutna frågor. Inom fenomenografiska undersökningar kan 
intervjuerna variera från att vara öppna och semistrukturerade till att vara helt 
strukturerade. När intervjuerna är öppna får informanterna ett stort utrymme att 
själva beskriva sina uppfattningar och tankar kring fenomenet (Alexandersson, 
1994:123). Då vi var ute efter uppfattningar kring ett specifikt fenomen bestämde 
vi oss för att hålla intervjuerna öppna enligt den fenomenografiska ansatsen, dock 
var frågorna standardiserade (Patton, 2002:344), vi använde oss av på förhand 
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bestämda frågor. Patton menar att denna typ av intervjufrågor är optimala vid 
studier med flera forskare, då de leder till att det inte läggs lika stor vikt vid vem 
av forskarna som intervjuar informanten. Det är frågorna som styr intervjun och 
inte lika mycket skickligheten hos den som intervjuar (Patton, 2002:346). Detta 
gav oss en fördel då vi alla tre hade möjlighet att intervjua våra informanter.  

Då vi ville hålla intervjuerna under en rimlig tidsram både för vår egen och för 
informanternas skull, var dessa standardiserade frågor väldigt effektiva. Även 
analysen av materialet underlättas av denna intervjumetod då jämförelser av de 
olika utsagorna går att göras. När opponenter samt examinator granskar vår 
studie har de lätt att studera det verktyg, alltså de frågor vi har använt, för att se 
hur de har påverkat vår empiri och det slutgiltiga resultatet (Patton, 2002:346). På 
så sätt stärks reliabiliteten hos vår studie. Dock finns det även nackdelar med 
denna metod. Vi blev begränsade till de frågor vi på förhand valt och kunde inte 
gå utanför den ramen om nya ämnen eller andra infallsvinklar dök upp under de 
olika intervjuerna (Patton, 2002:347). Därför var det viktigt att vi på förhand 
noggrant övervägde de frågor vi ställde, samt de möjliga svar vi kunde få av de 
olika informanterna.  

För att ha möjlighet att transkribera materialet och på så sätt underlätta analysen 
(Patton, 2002:380) spelade vi in våra intervjuer. Enligt den fenomenografiska 
ansatsen ska man transkribera så nära talspråket som möjligt (Alexandersson, 
1994:124), vilket innebar att vi även transkriberade pauser och kortare 
mumlanden. På så sätt kunde vi upptäcka på vilket sätt en person säger något, det 
i sin tur kunde hjälpa oss att förstå personens uppfattning av det fenomen som 
diskuterades. Vi tog även anteckningar kring kroppsspråk och särskilt viktiga 
påpekanden informanterna gjorde. Det var viktigt att anteckningarna inte störde 
lyssnandet eller intervjun i allmänhet (Patton, 2002:381), därför var det en väldig 
fördel att vi vid alla tillfällen utom ett var två eller tre personer under 
intervjuerna. Det gjorde det lättare att koncentrera sig på att ta fokuserade och 
strategiska anteckningar om sådant vi ansåg vara speciellt intressant, detta är 
även viktigt då inspelning av intervjuerna inte exkluderar vikten av anteckningar 
(Patton, 2002:383). På samma sätt var det en fördel för personen som höll i 
intervjun då denna kunde ge sin fulla uppmärksamhet till informantens svar. Vi 
var däremot oroliga för att det kunde leda till etiska dilemman så som att 
informanten kunde känna sig i underläge eller i en utsatt position när vi var två 
eller tre stycken på plats, men det var ingenting vi märkte av under något av 
intervjutillfällena.  

Vi påbörjade transkriberingen direkt efter att varje intervju hade slutförts i den 
mån det var möjligt. Då var materialet fortfarande färskt och det gjorde även att 
vi var effektiva och sparade tid som vi kunde använda till att göra en utförligare 
och mer noggrann analys av materialet. Direkt efter en intervju reflekterade vi 
över hur det gick, om vi fick reda på det vi ville, vilka frågor som var bra samt 
vilka som var mindre bra och så vidare (Patton, 2002:384). Det vi kom fram till 
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tog vi med oss till nästa intervju som i flera fall blev mer givande. Patton menar 
även att detta är en början av analysen, då man fångar insikter kring den helt 
färska empirin som annars lätt försvinner efter en tid (Patton, 2002:384). 

I arbetet med att sammanställa uppsatsen har vi skrivit stora stycken tillsammans 
alla tre, men även delat upp vissa delar av arbetet. Exempelvis läste och 
sammanfattade vi till en början den tidigare forskningen på olika håll, då det 
tillvägagångssättet underlättade och sparade tid. Vi har däremot fört en diskussion 
kring varje stycke innan det har förts in i uppsatsen samt problematiserat och 
analyserat resultatet ihop. I det stora hela har vi arbetat sammanhållet och 
arbetsbördan har varit lika fördelad mellan oss. 

4.6. Analys enligt den fenomenografiska forskningsansatsen 
 

En analys enligt den fenomenografiska forskningsansatsen kan delas in i fyra 
delar. Den första fasen av analysen och tolkningen innebär att man bekantar sig 
med empirin och skapar ett helhetsintryck av det intervjuerna gett 
(Alexandersson, 1994:125). Detta innebär att en öppen genomläsning av 
transkriberingarna sker för att upptäcka särskilt tydliga mönster eller 
uppfattningar i utsagorna (ibid). Det kan exempelvis vara hur tydligt något 
betonas, eller hur väl beskrivna vissa svar är.  
 
Den andra fasen syftar till att upptäcka likheter och skillnader i de transkriberade 
texterna (Alexandersson, 1994:126). Detta sker genom att man identifierar 
helheten i intervjuerna för att sedan kunna analysera och beskriva delarna. När de 
olika intervjuerna analyseras är meningen att de ska jämföras med varandra för 
att man sedan ska kunna identifiera likheter och skillnader. Man ska se deras 
enskilda innebörder som en del av en helhet, bestående av alla intervjuer 
tillsammans (ibid). Uppfattningar om specifika fenomen, i vårt fall kring barnets 
situation och barnets bästa i familjer med alkoholmissbruksproblematik, är det 
intressanta i analysen. Vidare är det av intresse att se hur dessa olika 
uppfattningar tillsammans utgör de delar som ger helheten (ibid).  

Den tredje fasen i den fenomenografiska analysmetoden är att kategorisera 
uppfattningarna (Alexandersson, 1994:127). De olika kategorierna ska vara 
relevanta för fenomenet som studeras, samt vara distinkt skilda från varandra. På 
så sätt kan inte de identifierade uppfattningarna antingen tillhöra den ena eller 
den andra kategorin, utan tydligt höra hemma i en av dem (ibid).  

Den fjärde och sista fasen i analysen görs genom att den underliggande strukturen 
i kategorisystemet studeras (ibid). På så sätt görs en mer systematisk analys av 
hur uppfattningarna hör ihop med varandra. Uppfattningarna rangordnas inte, 
däremot kan mer utvecklade uppfattningar inom samma kategorisystem 
identifieras (ibid). För att förtydliga, när man analyserar med den 
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fenomenografiska analysmetoden skapar man kategorier av uppfattningar som 
kan ligga bakom de olika intervjusvaren. Dessa kategorier utgör det som är det 
mest betydelsefulla i svaren (ibid). Resultatet av dessa kategorier kan även bidra 
till att eventuellt urskilja olika vidder av de representerade uppfattningarna, eller 
så kan skillnader och likheter upptäckas (Larsson, 1986:17).  

Vi upplever att vi fann många likheter i informanternas utsagor under analysen 
och att vi samtidigt fick nya perspektiv på problematiken i dessa familjer. Det var 
lätt för oss att i svaren upptäcka samt utforma väsentliga kategorier. Även 
skillnader i utsagorna kunde urskiljas, men framför allt såg vi att informanterna 
har liknande uppfattningar kring barnets situation i dessa familjer, oavsett vilken 
verksamhet de arbetar inom eller vilken befattning de har.  

Inom fenomenografins analysmetod granskas hur olika fenomen visar sig i 
människors uppfattningar. Uppfattningar om ett fenomen kan se olika ut, alltså 
ser man fenomenet på olika sätt. Genom att gestalta dessa olika sätt att se på 
fenomenet kan vi komma fram till resonemang som leder till våra kategorier. Det 
som utmärker detta är att kategorierna i sig är kvalitativt olika eller skilda åt. Med 
det menar Larsson att kategorierna tydligt kan visa oss skilda sätt att uppfatta 
fenomenet på (Larsson, 1986:20). I vår analys har vi kunnat urskilja tre teman i 
informanternas uppfattningar. De behandlar uppfattningar kring barnet, 
föräldrarna samt uppfattningar om informanternas eget arbete. Under varje tema 
har vi kunnat hitta genomgående uppfattningar om situation, svårigheter och 
omvårdnad. Vi har även funnit viktiga aspekter som faller något utanför de ramar 
som våra teman har, dock är de så pass väsentliga att vi ändå kommer diskutera 
dem i vår presentation av studiens resultat.  

4.7. Bearbetning och analys av data 
 

När vi påbörjade arbetet med att bearbeta empirin samt arbetet med att gestalta 
variationerna i uppfattningarna, var det viktigt att vi noggrant läste 
transkriberingarna och reflekterade ordentligt flera gånger. Detta för att inte nöja 
oss med det första resultatet vi kom fram till (Larsson, 1986:31). Det främsta 
intresset vid analysen av empirin är att identifiera innebörder (Alexandersson, 
1994:124). Genom att noggrant bearbeta och granska våra olika teman fick vi en 
djupare förståelse för materialet och på så sätt kunde vi även finna nya 
dimensioner, vilka ledde till ytterligare formuleringar och tematiseringar som vi 
tidigare inte sett eller kunnat göra. Tyngdpunkten inom den fenomenografiska 
analysmetoden är att kunna jämföra olika svar, samt att hitta likheter och 
skillnader som kan gestalta uppfattningarna. Larsson menar att man kan se det 
karaktäristiska för en uppfattning först när man har den i kontrast mot andra 
uppfattningar. (Larsson, 1986:31). 
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Enligt Larsson (1986) kan det ligga olika tolkningar i uppfattningarna hos 
intervjupersonerna. Till exempel kan en uppfattning förklara orsaken av varför 
barn har det på ett visst sätt i familjer som präglas av ett alkoholmissbruk, medan 
en annan uppfattning kan förklara innebörden av själva 
alkoholmissbruksproblematiken. Dessa två uppfattningar behöver således delas in 
i två skilda kategorier och de behöver även bearbetas var för sig (Larsson, 
1986:36), något vi var vi väl medvetna om. Vi var också medvetna om, samt tog 
hänsyn till, att några av de teman som vi skapade kunde innehålla samma delar 
av empirin. I sådana fall hade vi varit tvungna att välja ut de teman som var mest 
givande för oss i vår studie. De teman som vi slutligen använde oss av är sådana 
som beskriver hela empirin på ett tillfredsställande sätt, det innebär att varje 
urskild uppfattning ska kunna placeras i någon av våra formade kategorier på ett 
sätt som är tillförlitligt (Larsson, 1986:37). 

För att underlätta för oss själva vid analysen transkriberade vi samt skrev ut alla 
intervjuer. Vi gjorde sedan vår analys av intervjuerna enligt den 
fenomenografiska forskningsansatsens fyra faser. Då tiden var knapp delade vi 
upp intervjuerna mellan oss, men för att ytterligare öka tillförlitligheten i våra 
resultat gjorde vi en triangulering av vissa intressanta stycken i intervjuerna 
(Patton, 2002:247). Det innebär att vi alla tre analyserade de styckena för att se 
om vi tematiserade uppfattningarna på liknande sätt, vilket vi i de allra flesta fall 
gjorde. I nästa kapitel redovisar vi de teman av uppfattningar som vi har kunnat 
urskilja i informanternas utsagor, först vill vi dock redogöra för de etiska 
överväganden vi har gjort under arbetets gång.  

4.8. Etiska överväganden 
 

I vår studie har vi utgått ifrån de forskningsetiska principerna som finns 
utformade av Vetenskapsrådet inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 
forskning. Här finns principer om samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se). Vi skickade innan mötet 
med respondenterna ut ett missivbrev till samtliga där alla dessa principer 
framfördes. Vi beskrev studiens syfte och vilka vi var samt skrev ut våra 
kontaktuppgifter. Vi framförde även vid varje kontakt med respondenterna att 
materialet kommer att spelas in. Vi var tydliga med att informera om att alla som 
deltar, själva har rätten att bestämma om och hur de vill delta, samt att alla 
uppgifter kommer att avidentifieras och att alla respondenter kommer att 
anonymiseras. Vidare informerade vi om att inspelningarna och 
transkriberingarna endast är tillgängliga för oss som genomför studien, samt att 
materialet efter studiens avslut kommer att förstöras. Vi kom genom diskussion 
fram till att det är viktigt att vi avidentifierar alla de platser, kommuner, 
verksamheter och namn som våra informanter framhåller när vi gör våra 
transkriberingar, eftersom detta annars kan leda till att det blir möjligt för 
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utomstående att identifiera respondenten. Vi informerade även alla respondenter 
om att de kan ta del av vår studie när den är färdig.  

 
Det ämne som studien har berört, skulle kunna ha lett till att våra informanter 
lämnade ut känslig information om sina klienter. Det var ytterligare en anledning 
till att vi på förhand skickade ut frågorna till informanterna. När de fick en chans 
att fundera kring hur de skulle svara under intervjun, minimerades 
förhoppningsvis risken att de av misstag nämnde något som de på olika sätt 
skulle behöva stå till svars för senare.  
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5. Resultat och analys av uppfattningar 
Nedan presenterar vi det resultat som vi genom intervjuerna samt analysen av 
dessa har kommit fram till. Resultatet är uppdelat i de teman av uppfattningar 
som vi, genom vårt sätt att begagna oss av den fenomenografiska 
forskningsansatsens analysmetod, har kunnat urskilja i informanternas utsagor.  

För att tydliggöra specifika uppfattningar kommer vi använda oss av citat, direkt 
tagna ur transkriberingarna av de genomförda intervjuerna. På detta sätt kan vi 
visa hur informanterna konstruerar sina uppfattningar kring de olika temana. Vi 
kunde urskilja tre huvudteman av uppfattningar, dessa rör barnen, föräldrarna 
samt informanternas eget arbete. Under rubriken barnen skildras uppfattningar 
kring barnets situation, den omvårdnad föräldrarna tillhandahåller samt vilka 
svårigheter barnen lever med. Uppfattningarna kring föräldrarna handlade även 
de framför allt om föräldrarnas egen situation, den omvårdnad de kunde ge 
barnen samt de svårigheter som de själva tampas med på grund av 
alkoholmissbruksproblematiken. Under rubriken arbetet delas uppfattningarna in 
i kategorier rörande informanternas arbetssituation, barnets bästa i dessa familjer 
samt de svårigheter som informanterna möter i sitt arbete.  

5.1. Barnen  

5.1.1. Bilden av barnens situation 
Informanterna ger i intervjuerna bland annat uttryck för uppfattningar gällande 
skillnader för barnen beroende av familjens socioekonomiska status, samt 
uppfattningar gällande hur barnen påverkas av föräldrarnas alkoholmissbruk. En 
uppfattning är att barn i familjer med alkoholmissbruksproblematik bor i 
hemförhållanden där det är allt från social misär till exklusiva miljöer. Barnen 
upplevs leva i familjer som kan vara kärleksfulla men som präglas av hög stress 
och mycket bråk, något som en av gruppledarna beskriver nedan. 

”Mm, jag skulle säga att det är hög stress ändå(...)men det är en hel del stress, det är en hel del 
bråk. Jag menar det är en av de här vanligaste som de ritar, som dem förknippar med det här 
med beroende. För det bråkas jävligt mycket, och det behöver ju inte vara att smockan är i 
luften hela tiden, utan att det skriks och gapas och så där. Och att barnen blir använda på olika 
sätt som tillhyggen i de här konflikterna och så där, så.” 

Stressnivån och mängden bråk i familjen uppfattas bero på hur mycket alkohol 
som förekommer i familjen. I Sven Tryggeds studie från 2009 uppgav de ryska 
socialarbetarna att ett av de vanligaste problemen de stötte på i arbete med utsatta 
familjer var föräldrarnas alkoholmissbruk samt konflikter i hemmet. De menade 
även att det var svårt att se resultat i arbetet med dysfunktionella familjer då 
föräldrarna sällan ändrade sitt beteende och konflikterna ofta fortsatte, trots 
kontakten med myndigheten (Trygged, 2009:209).  
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Utöver konflikterna upplever våra informanter att barnen ofta får ta mycket 
ansvar, handla, sköta syskon och sig själva och familjesituationen konstrueras 
även som att barnen ibland tvingas bli ”vuxna barn till vuxna”, som en av 
informanterna uttrycker det. Barnen måste då ta hand om den missbrukande 
föräldern och kan uppvisa oro för om föräldern ska vara vid liv när de kommer 
hem från skolan och så vidare, något som en av skolkuratorerna redogör för.  

”[...]då kan det ju vara allt ifrån att man mår så dåligt psykiskt att man har det som man har det, 
till mer praktiska saker att man måste hjälpa till hemma eller ta hand om småsyskon, eller man 
måste gå hem och se så att mamma eller pappa lever och sådär.”  

Detta framkommer även i Gunilla Peterssons artikel där de yrkesverksamma i 
barnavårdsutredningar uttrycker denna problematik och ser det som en stor brist 
på omsorg från föräldrarnas sida (Petersson, 2006:55). Dock ses detta ansvar inte 
alltid som negativt av våra informanter. Uppfattningen är då att barnen genom 
detta ansvar begagnar sig erfarenheter som de sedan kan ha nytta av.  

Bilden som framställs är att barnen tar samma typ av ansvar samt har det lika 
eländigt när de lever i en familj med god ekonomi där föräldrarna upprätthåller 
en socialt accepterad fasad utåt, som när de lever i en mer socioekonomisk utsatt 
situation. Familjeproblematiken upplevs däremot se till viss del annorlunda ut i 
familjer som har en ekonomisk trygghet. Där upplevs den praktiska omvårdnaden 
som mer än tillräcklig, då familjerna arbetar hårt för att upprätthålla sin fasad 
utåt. 

Vidare beskrivs att föräldrar i rikare områden ibland ”köper” sina barn då de 
brister på det känslomässiga planet i omvårdnaden. En av skolkuratorerna ger 
bilden av att familjeproblematiken till och med är värre när barnet lever med en 
missbrukande förälder i ett välbärgat område. 

”[...]det är svårt att säga vad som är värst för det är väl inget kul och bo i en familj som det är 
socialt elände heller, men på något sätt lever man mer i en lögn och får ljuga ännu mer när man 
bor i ett välbärgat villaområde med tjusiga hus och alla andra har och är och sådär, och sen så 
har man en mamma som sitter hemma jämt och är full alltså, det är svårt på ett annat sätt.” 

Informanterna ger således en bild av en annorlunda alkoholkultur i välbärgade 
familjer, både rörande föräldrarna och även gällande barnen som själva upplevs 
dricka mer. Uppfattningen är att det där är en högre press på de unga att 
konsumera alkohol, samt att det är vanligt förekommande att föräldrarna åker på 
resor och lämnar sina kreditkort hemma så att barnen får klara sig själva.  

Till skillnad från överrensstämmelsen i uppfattningarna när det gäller omsorgen i 
familjer med ekonomisk trygghet, råder det delade meningar hos informanterna 
gällande om det är skillnad på konsekvenserna för barnet om det är mamman 
eller pappan i familjen som dricker. Dock är uppfattningen att barnen uttrycker 
att missbruket är lika problematiskt oavsett, att det är lika jobbigt när en mamma 
ljuger som när en pappa ljuger eller gör barnet besviken. Däremot ges 



28 
 

beskrivningen att det är mer förknippat med skam hos barnen om det är mamman 
som missbrukar och gör missbrukshandlingar än om det är pappan. Detta 
konkretiseras av den familjebehandlare vi träffade.  

”[...]Jag tror, undrar, det är förenat med mer skam alltså, att ha en mamma som missbrukar och 
gör missbrukshandlingar liksom, än en pappa. Jag tror att det blir mer, alltså det blir mer 
skämmigt, på något sätt”  

En förklaring till detta beskrivs vara att det i vårt samhälle är mer accepterat med 
män som dricker än kvinnor och att det även förmedlas till de ungdomar som 
informanterna möter i sina arbeten. Informanterna menar att samhället är mer 
stigmatiserande om det är en kvinna som missbrukar alkohol än en man, männen 
upplevs tillåtas dricka i större utsträckning innan det uppfattas som 
problematiskt.  

 

5.1.1.1. Uppfattningar om barnens nätverk och omgivning 

Informanterna ger motstridiga bilder av hur barnens sociala nätverk ser ut. Det 
beskrivs å ena sidan vara väldigt tunt med både vänner och vuxna, att barnen i 
mångt och mycket får klara sig själva. Å andra sidan ges även bilden av att 
barnen ofta har ett stort kontaktnät. Då är uppfattningen att barnen har många 
vänner eller att det finns vuxna som barnen kan vända sig till. Barnen upplevs 
således inte hamna i situationer där de är helt ensamma och utelämnade.  

Hur det sociala nätverket ser ut uppfattas, av vissa informanter, bero på vilken 
social klass barnen lever i. För barn som lever under goda ekonomiska 
förutsättningar beskrivs det ofta finnas någon stadig vuxen runt omkring samt en 
bra skola som kan stötta barnet, medan de mer socioekonomiskt utsatta barnen 
beskrivs ha det väldigt tunt med trygga vuxna och andra bra inflytanden i sin 
omgivning. Släkten upplevs kunna ha ett gott inflytande i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik, dock uppfattas barnen ändå kunna bli väldigt 
ensamma då föräldrarna inte låter någon annan ha insyn i deras situation. På 
samma sätt ges bilden av att barnen själva kan vara tveksamma till att ta hem 
kompisar, de vågar inte på grund av alkoholmissbruksproblematiken i familjen. 
Denna uppfattning konkretiseras av en skolkurator. 

”Flera av de här barnen, då vet man ju inte vad som är vad om de inte har så mycket kompisar. 
De vill ju inte heller ha det, de får ju inte eller vågar inte ta hem kompisar och då blir det ett 
speciellt sätt tänker jag. En del är ganska ensamma.”  

Skola, dagis och fritids framställs som positiva inflytanden i barnens liv. De anses 
tillföra en trygghet, stadiga rutiner samt som en informant uttrycker det, ”bra 
vuxna”. Institutionerna uppfattas vara trygga arenor där barnen träffar vänner och 
dessa uppfattas även vara platser som barnen kan fly till. I Tryggeds studie 
uppgav respondenterna att det viktigaste samverkansarbetet som utfördes var 
med barnens skolor. Socialarbetarna uppfattade att skolan var en oerhört viktig 



29 
 

del i barnens liv, samt att ett av de viktigaste resultaten i deras arbete var när 
barnen fick tillfredsställande betyg i skolan (Trygged, 2009:208).  

Våra informanter upplever däremot att skolan även kan ha ett negativt inflytande. 
Det kan bli en problematisk plats för vissa barn när de inte går ihop med olika 
klasskamrater eller då de kan bli uppfattade som problembarn av lärare och annan 
skolpersonal. Informanterna menar att barnet redan i tidig ålder kan bli stämplat 
av vissa lärare, situationen för barnet upplevs även bli problematiskt när ingen 
vuxen tar tag i barnets utanförskap i tid, så att barnet kan klara sig bättre i 
framtiden. 

 

5.1.1.2. Uppfattningar om svårigheterna för barnen 

Informanterna beskriver föräldrarnas förnekelse som ett av de största problemen 
för barnen i familjer med alkoholmissbruksproblematik. Barnen uppfattas känna 
att det är ett stor svek när föräldrarna vägrar erkänna sitt missbruk. Bilden ges av 
att barnen själva kan uppleva att förälderns missbruk är väldigt jobbigt medan 
föräldern själv inte ser detta som ett problem. Problematiken upplevs bland annat 
uppkomma när barnen inte blir bekräftade i sin oro eller sina känslor kring det 
svåra som sker i familjen. Vidare upplevs även ett resultat av denna förnekelse 
vara att föräldrarna i samtal med informanterna kan vara väldigt förstående, men 
att de inte förändrar någonting när de kommer hem till vardagen och att barnen 
då får det precis lika illa som tidigare. 

Ytterligare svårigheter för barnen uppfattas vara att de är uppfyllda av en stor 
skam och känsla av värdelöshet samt en mycket låg självkänsla. Trygged 
beskriver att de socialarbetare som deltagit i hans studie var av uppfattningen att 
bland det viktigaste i deras arbete var att stärka barnens självkänsla. Hela 98 % 
av de tillfrågade yrkesverksamma höll med om detta (Trygged, 2009:213).  

Bilden av hur barnen påverkas av alkoholmissbruksproblematiken är att de 
antingen blir väldigt inåtvända eller utåtriktade. En socialarbetare på 
familjeenheten beskriver detta på följande sätt. 

”[...]de andra två, det är två tonårsflickor som numera är 18 år, och de har verkligen tacklat det 
här på olika sätt. En är uppfylld av skam, värdelöshet, social fobi(....)den andra flickan är helt, 
nej jag klarar mig, det är en utåtriktad, jätteduktig i skolan, men vill inte kännas vid att det är 
problem för henne.”  

Något som återkom i informanternas uppfattningar kring hur barnen påverkas av 
alkoholmissbruksproblematiken, är de olika roller som kan identifieras i barnens 
beteende. Rollerna beskrivs av informanterna som hjälten som alltid tar på sig allt 
ansvar, rebellen som bråkar både hemma med den missbrukande föräldern samt i 
skolan, clownen som hela tiden vill att det ska vara roligt för att hålla borta 
känslorna av skam och så till sist det osynliga barnet som knappt syns eller hörs 
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då den missbrukande föräldern redan tar all plats i familjen. Nedan redovisas ett 
citat från en informant som arbetar med barn till missbrukare inom en 
behandlande gruppverksamhet. 

”[...]det finns ju fyra olika grundreaktioner så att säga som man brukar tala om. Man brukar 
tala om att man blir den bråkiga eller man brukar blir den clownen eller den som ska medla 
hela tiden, att man skojar bort allt(...)man kan gå den vägen eller också kan man bli väldigt tyst 
och inbunden, man kan försöka försvinna och man har absolut inget värde och man bara finns, 
men finns inte ändå. Eller också kan man bli den här jätteduktiga och alltså, det är jätte 
förenklat det här.” 

Barnens rolltagande upplevs dock inte som statiskt av informanterna. Rollerna 
kan bytas ut mot varandra och se olika ut under olika perioder, syskon upplevs 
även kunna skifta roller med varandra väldigt ofta. Uppfattningen är även att 
rollerna kan förändras genom behandling.   

 

5.1.1.3.  Uppfattningar om barnens behov av omvårdnad 

Bilden av att de allra flesta föräldrar tillgodoser barnens praktiska behov är 
tydlig. Vidare uppfattas stabila och säkra vuxna i omgivningen som väldigt 
viktiga för att barnen ska säkerställas den trygghet de behöver, även att barnen 
kan känna tillit till sina föräldrar beskrivs som en viktig del i uppväxten.  

Den känslomässiga omsorgen upplevs däremot vara bristande i familjer med 
missbruksproblematik. Barnen upplevs behöva sina föräldrar väldigt mycket, 
även långt upp i åldrarna och det beskrivs som en stor sorg för barnen när 
föräldrarna inte alltid kan tillgodose detta. Swift redogör i sin studie för att 
yrkesverksamma idag anser att barn är i stort behov av sin mamma och att de 
yrkesverksamma därför främst arbetar med att hjälpa mödrarna med sitt 
föräldraskap i de familjer där omsorgen brister (Swift, 1995:85). Swift beskriver 
att omsorgssvikt historiskt sett har varit förknippat med familjer med låg 
socioekonomisk status och ensamstående mammor (ibid). Således har 
socialarbetare och andra yrkesverksamma sökt förklaringar till sviktande omsorg 
i relationen mellan modern och barnet, därför arbetas det framförallt med att 
förstärka moderskapet i familjer där försummelse av barnen sker (ibid). 

Bilden av att barnen är besvikna på sina föräldrar ges av informanterna. 
Uppfattningen är att det är väldigt viktigt att barnen får någon att prata med ”[...]vi 
försöker prata med barnen om vikten av att prata om det man har upplevt när man har en 
förälder som dricker.”. Den skolkurator som har yttrat det ovanstående citatet 
upplever att det annars kan sluta lika illa för dessa barn som för deras föräldrar, 
och flera av de andra informanterna har uttryckt liknande uppfattningar.   

Ovan ger informanterna beskrivningen att den praktiska omvårdnaden av barnen 
ofta tillgodoses i familjer med alkoholmissbruksproblematik. Stone beskriver i 
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sin studie att professionella inom socialt arbete uttrycker att försummelse av ett 
barn inte kan definieras endast utifrån hur den praktiska omvårdnaden ser ut. 
Vidare menar socialarbetarna som deltagit i studien att om det finns en oförmåga 
hos föräldrarna att ge barnet både praktisk och känslomässig omvårdnad, är det 
detta som i slutändan leder till försummelse av barnet (Stone, 1998:92). Våra 
informanter ger även de en bild av att omsorgssvikt inte endast kan grundas i den 
praktiska omvårdnaden av barnen. Då informanterna upplever att de flesta 
föräldrar med alkoholmissbruksproblematik ändå tillgodoser den praktiska 
omvårdnaden, lyfter de istället en god känslomässig omsorg som grund för att 
barnens behov tillgodoses och för att omsorgssvikt inte uppkommer.  

5.1.2. Uppfattningar om barnens inställning till verksamheten 
Informanterna menar att barnen är både positiva och negativa till att etablera en 
kontakt med verksamheten. Deras inställning upplevs framförallt bero på om de 
kommer dit frivilligt eller inte. Uppfattningen är att barnen ibland inte vill eller 
vågar prata om problematiken. Informanterna uppfattar tystnaden som att många 
barn inte vill lämna ut sina föräldrar så att något ska hända dem eller så att barnen 
själva ska bli omhändertagna, samt att detta även påverkar inställningen hos 
barnen rörande kontakten med verksamheten. Barnen upplevs se 
familjeproblematiken som en hemlighet och att de därför sviker sina föräldrar om 
de delar med sig av hur svårt det faktiskt är för dem. När barnen däremot vill 
prata om sina erfarenheter upplevs detta som ett gott tecken av informanterna, 
detta redogör bland andra en av skolkuratorerna för.  
 
”[...]antingen är man ju som tonåring fortfarande så att man inte vill prata om det eller annars 
har man kommit så långt att man pratar om det. Jag tänker, har man börjat prata om det så 
tänker jag, då har man börjat må bra och då fungerar man rätt så bra även om man i perioder 
liksom så.”   
 

Bengtsson och Gavelin (2004) redogör för att det i deras arbete med barn i 
familjer med missbruksproblematik har tagit lång tid för dem att vinna barnens 
förtroende innan de till slut väljer att berätta och i deras ögon avslöja sina 
föräldrar (Bengtsson&Gavelin, 2004:51). Däremot upplever många av de 
yrkesverksamma att den negativa inställningen hos barnen ofta förändras efter 
några träffar. ”[...]och till slut så blir det ju tvärtom, alltså man får ju sparka ut dem, de vill 
inte gå härifrån. Så att negativt i början, bättre sen.” 

Barnen har då utvecklat det förtroende som behövs för att kunna dela med sig av 
sina erfarenheter, barnen litar på de vuxna och vill ha den hjälp som de vuxna 
erbjuder. Enligt våra informanter är det som tidigare nämnt oerhört viktigt att 
barnen får dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser för att sedan ha 
möjlighet att bearbeta dessa.  
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5.1.3. Sammanfattning av uppfattningarna kring barnen 
De uppfattningar som de yrkesverksamma uttrycker i intervjuerna konstruerar en 
bild av barnens situation i familjer med alkoholmissbruksproblematik. Även 
barnens påverkan av denna situation konstrueras av informanterna. Barnen 
beskrivs se familjeproblematiken som en hemlighet, de uppfattas ta väldigt 
mycket ansvar för sig själva och för familjen i stort och hur barnen påverkas av 
alkoholmissbruksproblematiken beskrivs yttra sig på liknande sätt. Barnen 
uppfattas som antingen väldigt utåtriktade, duktiga och självständiga eller 
utåtagerande, uppgivna och destruktiva. De yrkesverksamma beskriver även ett 
antal roller som de menar går att tillskriva de flesta barn som lever med en 
missbrukande förälder. Dessa roller beskrivs som hjälten som alltid tar på sig allt 
ansvar, rebellen, clownen som måste hävda sig för att hålla uppe en fasad och 
hålla borta känslorna av skam och till sist det osynliga barnet som knappt syns 
eller hörs.  
 
Det sociala nätverket kring barnen beskrivs på varierande sätt, antingen ges 
bilden av att det är välfungerande eller väldigt tomt. Beskrivningarna av 
omgivningen beror bland annat på informanternas olika erfarenheter av mötet 
med barnen samt vilken kommun och verksamhet de arbetar inom. Skillnaden 
beskrivs som att det i de rikare kommunerna ofta finns någon trygg vuxen samt 
en bra skola i barnens omgivning och att samma förutsättningar för de mer 
socioekonomiskt utsatta barnen inte är lika vanligt förekommande.  

Vidare är uppfattningen att skolan är en positiv del i barnens liv utbredd hos 
informanterna. Likaså beskrivs att barnen har blandade attityder kring kontakten 
med verksamheten, detta upplevs bero på att barnen har svårt att prata om 
familjeproblematiken, samt är rädda för att på något sätt avslöja sina föräldrar 
eller själva bli omhändertagna. Detta leder oss osökt in på informanternas 
uppfattningar kring föräldrarna och deras situation.  

5.2. Föräldrarna 

5.2.1. Bilden av föräldrarnas situation 
Familjekonstellationerna i familjer med alkoholmissbruksproblematik 
konstrueras ofta av våra informanter som ensamstående och präglade av 
skilsmässor. Många föräldrar beskrivs vara separerade och barnen beskrivs bo 
med den nyktra föräldern och eventuellt ha ett umgänge med den föräldern som 
missbrukar. Dock är uppfattningen att den nyktre föräldern ofta är medberoende, 
det vill säga att denne exempelvis kan vara så upptagen med den missbrukande 
föräldern att barnen glöms bort. Fraser et al. beskriver däremot i sin studie att det 
är vanligt att familjerna består av en ensamstående förälder som missbrukar, samt 
att denne förälder ofta har barnet hos sig vilket innebär att barnet då inte har en 
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trygg förälder att tillgå (Fraser et al. 2009:848). I Stones undersökning beskrivs 
att yrkesverksamma inom socialt arbete uppfattar att familjestrukturen i familjer 
där försummelse förekommer kan se väldigt olika ut. Stone skriver att mindre än 
hälften av alla barn som funnits i de undersökta utredningarna lever med båda 
sina föräldrar. Nästan lika många barn lever enligt Stones undersökning med 
mamman och mammans nya partner. Stone finner dock att det är väldigt svårt att 
lyfta någon specifik konstellation då familjestrukturen ändras hela tiden (Stone, 
1998:92).  

Situationen i familjekonstellationerna upplevs likna varandra oavsett om familjen 
har en god ekonomisk trygghet eller inte. Dock kan uppfattningen om att 
alkoholkulturen är annorlunda i de rikare områdena urskiljas. Bilden ges då av 
föräldrar som ser sig själva som brukare medan informanterna uppfattar att det i 
andra kretsar skulle kallas missbruk. Vidare upplevs att dessa föräldrar lever i 
exklusiva miljöer där det är socialt accepterat att dricka och där mycket handlar 
om representationer samt att upprätthålla en bra bild av familjen utåt. I Stones 
studie beskrivs hur de professionella upplever att försummelse av barn inte 
nödvändigtvis alltid har med fattigdom att göra. Det är snarare de situationer där 
det finns en oförmåga hos föräldrarna att tillgodose barnets behov samtidigt som 
det finns påtryckningar på familjen från omvärlden, som leder till att barnens 
behov kommer i andra hand och förbises av föräldrarna (Stone, 1998:93).  

5.2.1.1. Uppfattningar om föräldrarnas nätverk och omgivning 

Det ges motstridiga bilder av föräldrarnas sociala nätverk. Trots föräldrarnas 
alkoholmissbruksproblematik beskrivs de vara väl socialt etablerade, 
uppfattningen är att föräldrarna kan vara sjukskrivna men inte helt socialt 
utslagna. Detta beskrivs inte heller vara något som syns på utsidan utan 
föräldrarna upplevs ofta ha förmågan att upprätthålla ett bra yttre. Däremot ges 
bilden av att det kan vara trassligt och ensamt i det sociala nätverket kring 
föräldrarna, detta beroende på att föräldrarna själva kan ha vuxit upp i familjer 
med missbruksproblematik och att det därför kan vara ganska tomt i det sociala 
nätverket idag, något som konkretiseras nedan av den familjebehandlare vi 
träffade. 

”Väldigt tomt, trasiga familjeband, det har gått i generationer, många som har missbrukat blir 
väldig ensamma i slutändan, och dem gör sig väldigt ensamma när dem skaffar barn. Sen är det 
ju den största hemligheten(...)så att man har ju gjort sig ensam på något sätt, och sen har dem 
anhöriga runt omkring tröttnat, så det är oftast glest.” 

I Stones studie upplever yrkesverksamma inom socialt arbete att föräldrar som 
själva vuxit upp under missförhållanden, och därför inte har fått behoven av 
närhet och omsorg tillgodosedda, ofta brister i omsorgen till sina egna barn. Stone 
beskriver vidare att de yrkesverksamma har uppfattningen att detta kan leda till 
att föräldrarna ofta kan vara väldigt självupptagna (Stone, 1998:92). Även 
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Petersson beskriver att det går att urskilja att socialarbetare anser att föräldrarnas 
egna emotionella utveckling sätter ramar för den omsorg de är kapabla att ge sina 
barn. Peterssons studie visar vidare att detta är ett vanligt förekommande 
antagande hos socialarbetare, som även beskrivs uppleva att förmågan att ge god 
omsorg går i arv (Petersson, 2006:57).  

5.2.1.2. Uppfattningar om föräldrarnas omvårdnad av barnen 
 
Föräldrarnas känslomässiga tillgänglighet konstrueras på liknande sätt av 
informanterna. Föräldrarna beskrivs ofta utebli under viktiga händelser i barnens 
liv, detta upplevs bero på att föräldrarna är väldigt självcentrerade och ofta har 
fullt upp med sitt egna liv. Uppfattningen är vidare att föräldrar idag ofta vill 
förverkliga sig själva och föräldrarna uppfattas även tycka att barnen i många fall 
är tillräckligt stora för att klara sig på egen hand. Informanterna upplever denna 
problematik som en stor svårighet för barnen, som på grund av detta tvingas ta ett 
mycket stort ansvar i familjerna. 
 
Dock är uppfattningen att det inte går att uttala sig generaliserande om den 
praktiska omvårdnaden i familjer med alkoholmissbruksproblematik. Att 
generalisera detta uppfattas däremot vara möjligt när det gäller familjer med god 
ekonomisk trygghet, där den praktiska omvårdnaden upplevs vara utöver den 
normala. Utsidan beskrivs vara väldigt viktig i dessa familjer, exempelvis fina 
kläder beskrivs vara en central del för att hålla fasaden uppe. Citatet är taget från 
en intervju med en av de gruppledarna som medverkade i studien.  
 
”[...]här måste jag ändå säga att det är bra det handlar ju också om den här fasaden att det ska 
vara fint utåt så det blir en hel del schyssta kläder, dyra om det per definition är bra, men de går 
inte i trasiga skor och det blir något annat jobbigt i det där för dem. Det är så jävla viktigt att 
passa in och det blir ju också jobbigt för dem, det gäller föräldrarna också många gånger.” 
 
Föräldrar som är väldigt fokuserade på sina karriärer samt har goda ekonomiska 
möjligheter upplevs inte alltid vara fysiskt tillgängliga för sina barn, det upplevs i 
de rikare familjerna finnas mycket brist på tid från föräldrarnas sida. Bilden ges 
av att det finns mer känslomässig tillgänglighet och tid för barnen hos de 
föräldrar som har sämre ekonomiska förutsättningar. ”[...]tycker jag nästan i alla fall 
att på något sätt ju mindre medel, desto mer känslomässig kontakt finns det, om de inte har 
sjuttio företag att hålla reda på.” De föräldrar som inte har tid upplevs vara tvungna att 
bli påminda om att de håller på och förlora sina barn om de inte blir mer 
delaktiga i barnens liv samt i deras behandling. Framförallt upplevs kvinnor som 
är fokuserade på sina karriärer använda behandlingen i verksamheterna som en 
avlastning när de själva inte har tid. Då föräldrar som missbrukar upplevs brista i 
både värme, tillit och förståelse menar informanterna att de därför heller inte 
finns där när barnen behöver det. Detta beskrivs av den diakon vi intervjuade. 
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”[...]för att dem är så upptagna av sitt eget och många kan vara väldigt, har yrken, man kan 
vara högt uppsatta man kan ha mycket, mycket att stå i och det hör man ju ofta hos barnet ja, ja 
att dem inte har tid föräldrarna(...)det är mera vanligt tänker jag än att man inte har kläder efter 
väder och så vidare, alltså att man inte är känslomässigt tillgänglig.” 
 
Petersson beskriver att det i både vårdplaner och bedömningar skrivs om mödrar 
som inte kan se barnens behov framför sina egna och det finns även anteckningar 
om barn som ofta oroar sig för sina mödrar (Petersson, 2006:57). Swift redogör 
för att flera utredningar gjorda av sociala myndigheter beskriver mödrar i 
dysfunktionella familjer som väldigt omogna, samt att de för över sin 
problematik på barnen genom sitt bristande föräldraskap (Swift, 1995:86). Våra 
informanter har liknande uppfattningar om att mammor med 
alkoholmissbruksproblematik ofta fokuserar på sig själva istället för att ge sina 
barn den omsorg de behöver. 

Ytterligare en svårighet för föräldrarna i deras omvårdnad av barnen upplevs vara 
att de kan ha svårt med gränssättning. Uppfattningen är att föräldern bär på 
skuldkänslor och att det blir svårt att sätta gränser på grund av dessa. Bilden ges 
av att föräldrarna genom detta försätter barnet i en svår situation. Dock beskrivs 
att det finns en vilja hos alla föräldrar att säkerställa barnens bästa samt att alla 
föräldrar älskar sina barn. Trots det upplever informanterna att det ibland finns en 
oförmåga hos föräldrarna att ta hand om barnen. När föräldrarna lever med ett 
alkoholmissbruk upplevs de inte ha möjlighet att tillgodose barnens alla behov. 
Upplevelsen av att föräldrarna försöker sitt bästa men ändå brister, är 
genomgående i informanternas utsagor.  

 
 
5.2.1.3. Uppfattningar om föräldrarnas svårigheter  
 
Föräldrar med ett alkoholmissbruk beskrivs vara i stort behov av sin tonåring 
samt beroende av sitt barn, och upplevs därför inte vilja att barnet till exempel 
flyttar hemifrån. Föräldrarna beskrivs vara oförmögna att klippa banden till 
barnet så att denne efter sin frigörelse från föräldrarna kan skapa sitt eget liv. 
Anledningen till detta upplevs vara att föräldrarna är rädda för att bli ensamma 
samt att de behöver den hjälp som barnen under sin uppväxt gett föräldrarna. De 
barnavårdsutredningar som Petersson studerat framställer denna problematik som 
att den missbrukande föräldern antingen har svårt att ta till sig sitt barn 
överhuvudtaget, eller istället skapar en alldeles för beroende relation till barnet 
(Petersson, 2006:57). På detta sätt framställer socialarbetarna en polär bild av 
föräldrarna, där deras omvårdnad av barnen upplevs som negativ oavsett hur den 
ser ut. Detta känns igen i våra informanters utsagor, när de å ena sidan uppfattar 
att föräldrarna sällan finns tillgängliga samtidigt som de å andra sidan beskriver 
att föräldrarna många gånger kan vara allt för beroende av sina barn. 
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Tidigare har vi redogjort för bilden som ges kring de svårigheter som föräldrarnas 
förnekelse av alkoholmissbruksproblematiken skapar för barnen. Detta upplevs 
även skapa svårigheter för föräldrarna själva. Främst ges bilden av att det är 
mammorna som i stor utsträckning förnekar sitt missbruk, de upplevs vara mer 
förnekande än pappor med samma problematik. På samma sätt upplevs kvinnor 
ha lättare att hålla fasaden uppe samt kunna dölja missbruket mycket längre, 
särskilt i familjer med en god ekonomisk trygghet beskrivs detta vara möjligt, 
något som nedan konkretiseras av en av skolkuratorerna.  

”[...]den mamman i den här hela familjen var ju då dessutom en sådan som många visste vem 
det var en ganska väletablerad familj och så, och det blir ännu svårare när man är kvinna i en 
sådan familj(...)då kan man också hålla fasaden uppe väldigt länge för att man liksom 
behöver(...)det är aldrig några ekonomiska problem eller liksom det är lätt att hålla ytan uppe.” 

Bengtsson och Gavelin (2004) upplever att det är mycket mer skambelagt för en 
kvinna som missbrukar alkohol samt att kvinnor i större utsträckning försöker 
dölja sitt missbruk. Det beskrivs även vara enklare för en kvinna att dölja ett 
missbruk. Människor i omgivningen fattar sällan misstanke, då kvinnor ofta har 
förmågan att se välvårdade ut samt att sköta sitt arbete (Bengtsson&Gavelin, 
2004:19). Karin Trulsson (2005) menar att samhällets syn på hur en kvinna ska 
vara är nykter, kontrollerad och någon som håller samman hemmet. De 
missbrukande kvinnorna kan ses som en motbild till detta. Kvinnorna känner då 
att de inte har levt upp till samhällets förväntningar på dem, därav kommer 
känslorna av skuld och skam (Trulsson, 2005:81). Det som gör att kvinnorna 
känner mer skuld och skam än männen är samhällets hårt befästa syn på att det är 
kvinnan som ska stå för den primära omsorgen för sina barn (Trulsson, 2005:88). 
Detta är enligt socialkonstruktivismen en social konstruktion av kön. Vi 
människor skapar i samspel med varandra de normer som män och kvinnor sedan 
förväntas leva efter, när någon sedan avviker från detta ses personen som 
annorlunda eller som utanför samhället och dess gemenskap (Burr, 2003:3). 

Informanterna beskriver att mamman bär ett stort ansvar för hela familjen om det 
är pappan som dricker, vidare upplevs detta ansvar vara både omfattande och 
problematiskt. En stor risk med detta beskrivs vara att mamman inte har tid eller 
kraft över för barnen. Trygged tar i sin studie upp socialarbetarnas uppfattning 
kring deras kontakt med dysfunktionella familjer. De menar att de nästan 
uteslutande endast har kontakt med mödrarna, oavsett vilken problematik det 
gäller. Fäderna samt andra släktingar har väldigt sällan, om ens någon, kontakt 
med deras verksamheter (Trygged, 2009:208).  

Vidare är det sällan omtalat hur fäderna är som omsorgsgivare för barnen menar 
Petersson. Det är snarare någonting som förknippas med moderskapet då 
omsorgen av barnet antas vara mammans ansvar (Petersson, 2006:60–61). Även 
Swifts artikel fokuserar på mödrarna och diskuterar att försummelse av barn 
oftast ses av de yrkesverksamma som bristande omsorg från mammans sida 
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(Swift, 1995:72). Petersson beskriver vidare att det är vanligt att pappor hålls i 
skymundan i Socialtjänstens utredningar av familjen. Utredningarna handlar 
istället i stor utsträckning om mammorna och moderskapet, något som gestaltas i 
utredningarna som en viktigare faktor till bristande omsorg (Petersson, 2006:51). 

5.2.2. Uppfattningar om föräldrarnas inställning till verksamheten 
Föräldrarna som kontaktar verksamheten beskrivs vilja att deras barn ska få den 
hjälp de behöver, då uppfattningen är att föräldrarna många gånger själva har 
vuxit upp i svåra förhållanden och att de därför inte vill att deras barn ska behöva 
genomgå samma saker som de har gjort. Föräldern som tar barnen till 
verksamheten upplevs ha en positiv inställning till hjälpen, medan den förälder 
som missbrukar kan göra ett stort motstånd. När föräldrarna själva är i 
behandling upplevs de vara positiva till att även deras barn får hjälp, och en 
möjlighet att dela med sig av sina egna upplevelser av föräldrarnas missbruk. En 
informant berättar till exempel att denne upplever att mödrar som befinner sig på 
behandlingshem oftast är positiva till att barnen ska gå i verksamhetens 
barngrupper, även här är uppfattningen att det i många fall beror på att mödrarna 
själva har varit barn till missbrukare. Informanten upplever vidare att om 
föräldern väl har tagit beslutet att han eller hon vill få behandling för sitt 
missbruk, så är föräldern mogen att börja ordna upp både sitt eget och sina barns 
liv.   
 
När det handlar om familjer som genom en utredning hos Socialtjänsten blivit 
tilldelade hjälp, beskrivs föräldrarna inte alltid vara eniga om detta. Dock är 
uppfattningen ändå att föräldrarna ofta är medvetna om att situationen inte är 
hållbar för barnen och att de flesta därför är positiva till hjälpen som erbjuds. 
Informanterna menar att det finns en oro hos föräldrarna gällande kontakten med 
verksamheterna, som upplevs bero på en rädsla för att barnen ska fråntas 
föräldrarna. Cleaver et al. diskuterar att rädslan att barnen ska bli omhändertagna 
präglar både mötet med föräldrarna och mötet med barnen i dessa familjer. De är 
ovilliga att prata om problematiken eller att erkänna att familjesituationen är ett 
problem för dem (Cleaver et al. 2007:22–23). Trygged diskuterar i sin studie att 
de socialarbetare som han har intervjuat är av uppfattningen att en av de största 
svårigheterna i deras arbete är när föräldrarna inte vill etablera en kontakt med 
verksamheten, då upplevdes kontakten med familjen i många fall istället ha en 
negativ påverkan på barnen (Trygged, 2009:208).  

5.2.3. Sammanfattning av uppfattningarna kring föräldrarna 
Genomgående i uppfattningarna gällande föräldrarna är att de vill sina barns 
bästa men att de i många fall förnekar sitt missbruk och är väldigt fokuserade på 
sig själva. Därför upplevs föräldrarna på olika sätt ge väldigt lite av sin tid till 
barnen. Bristen på tid för barnen upplevs särskilt kunna ses i familjer där det 
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finns en god ekonomisk trygghet, då de föräldrarna beskrivs vara väldigt 
fokuserade på karriären. Bristen på tid upplevs leda till att barnen glöms bort och 
många gånger inte får den omsorg som de behöver.  

Uppfattningen är att föräldrarna för det mesta kan tillgodose den praktiska 
omvårdnaden av sina barn, men att de ofta brister på det känslomässiga planet. 
Problematiken beskrivs olika beroende på om det är mamman eller pappan i 
familjen som missbrukar alkohol, detta utifrån den sociala kontext familjen 
befinner sig i. Det konstrueras som att de sociala normerna gör det mer 
skambelagt för kvinnor att missbruka alkohol och att detta på olika sätt därför 
påverkar både mamman och barnen negativt.  

Bilden av föräldrarnas inställning till verksamheten är att den ofta är negativ. 
Uppfattningen är att föräldrarna antingen skäms, förnekar problematiken eller är 
rädda för att barnen ska fråntas dem. Allt ovanstående beskrivs av informanterna 
utifrån deras egna erfarenheter av mötet med föräldrar som har 
alkoholmissbruksproblematik. När meningarna går isär gällande hur 
alkoholmissbruksproblematiken påverkar familjerna, beror det helt enkelt på att 
informanterna konstruerar sina uppfattningar utifrån olika förutsättningar, samt 
inom olika sociala sammanhang. 

5.3. Arbetet 

5.3.1. Uppfattningar om egen arbetssituation 
Samtliga informanter arbetar under Socialtjänstlagen (2001:453), och två av dem 
arbetar även under Skollagen (2010:800). Alla informanter uppger därför att de 
har anmälningsplikt, men att de alltid vill göra detta i samråd med barnet så att 
barnet förstår varför en anmälan görs, samt för att familjen ska kunna få rätt 
hjälp.  
 
Samarbetet med andra verksamheter beskrivs som god. En brittisk studie, gjord 
av Andy Taylor och Brynna Kroll, pekar däremot på motsatsen. De intervjuade 
socialarbetarna i deras studie tycker att det är svårt att få till ett bra samarbete 
mellan de olika instanserna. I studien påvisas att attityderna kring alkohol- och 
droganvändning hos de yrkesverksamma ser olika ut beroende på vilken 
verksamhet de arbetar inom, de som inte arbetar med missbruksproblematiken 
förstår inte föräldrarnas behov till fullo, vilket resulterar i att föräldrarna inte får 
det stöd och den hjälp som de behöver (Taylor&Kroll, 2004:1121). I Tryggeds 
studie uppgav de ryska socialarbetarna att de önskade att samarbetet mellan de 
olika instanserna som arbetade med utsatta barn skulle förbättras, samt att de 
önskade tydligare riktlinjer kring vilken myndighet som ansvarade för vad 
(Trygged, 2009:210). Att socialarbetarnas uppfattningar i dessa två studier skiljer 
sig från de uppfattningar som våra informanter uttryckt gällande samverkan, kan 
bero på vilka länder studierna är gjorda i samt vilka samhälleliga förutsättningar 
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som där råder. Då socialpolitiken ser olika ut i de olika länderna påverkar det 
även förutsättningarna för samarbete inom socialt arbete.  
 
Informanterna beskriver samverkansarbetet genomgående som välfungerande, 
dock är det endast en informant som upplever att dennes verksamhet arbetar 
mycket efter barnperspektivet. Det innebär att om barnet vill delta i behandlingen 
så är det rätt beslut oavsett vad föräldrarna tycker, detsamma gäller om barnet 
inte vill delta i verksamheten. Parada et al. lyfter i sin studie problematiken med 
att alltid behålla barnperspektivet i arbetet med dysfunktionella familjer. 
Socialarbetarna i Paradas et al. studie upplever att det uppstår svårigheter kring 
att å ena sidan hjälpa barnet och å andra sidan stödja hela familjen och 
upprätthålla deras rätt till självbestämmande och fria vilja (Parada et al. 2007:36).  
 
Vidare upplevs en av de viktigaste arbetsuppgifterna vara att låta barnen få sätta 
ord på sina upplevelser samt att arbeta med att förstärka barnens självkänsla. 
Detta konkretiseras här av en skolkurator. ”[...]stärka självkänslan, för den är ju väldigt 
låg, de tror inte på sig själva och ser inte sig själva som någonting positivt har inget positivt att 
säga om sig själva överhuvudtaget.” Det råder liknande uppfattningar kring dessa 
arbetsuppgifter. Det beskrivs som väldigt viktigt att få barnen att dela med sig av 
sina känslor, antingen genom att rita eller genom att försöka få barnen att prata 
om sina erfarenheter. Vidare beskrivs att ett förhållningssätt som reducerar skam 
hos barnen används mycket i arbetet. Det upplevs vara viktigt att förklara för 
barnen att de inte behöver vara på verksamheten om de inte vill och att allt de gör 
och känner är helt normalt, att det på så sätt är viktigt att försöka normalisera 
barnens situation. Syftet med detta framställs vara att få barnen att förstå att de 
lever i en onormal situation men att barnen fortfarande är normala, samt att det 
inte är barnen själva som påverkar familjens problematik.  
 
Det upplevs vara fel tillvägagångssätt att i arbetet försöka lösa barnens problem, 
istället för att helt enkelt få dem att dela med sig av det som de upplever som 
problematiskt i familjesituationen. Det viktigaste för barnen beskrivs vara att få 
någon som lyssnar på det som de annars gör sitt bästa för att dölja eller inte 
nämna, inte ens i hemmet. Detta tydliggörs av en av de gruppledare vi träffade. 
 
”[...]För det är rätt många som gör det felet, liksom skolkuratorer och psykologer och sådana 
som inte kan beroende att de liksom ska lösa deras problem så här, ja men du ska göra så här, 
alltså i stället för att ta det andra vändan. Alltså, vad är det som göra att du mår så här? Alltså 
det är ett jättestort problem hemma. Det är en flodhäst i soffan eller en tiger i tamburen, eller 
vad de har liksom”. 
 
Informanterna menar att när barnen delar med sig av sina erfarenheter i grupp ges 
de en chans att känna igen sig i andra barns upplevelser. På så sätt kan barnen till 
slut inse att det de känner och upplever inte är något konstigt. Gruppledaren som 
citatet ovan tillhör, menar vidare att när barnen hör andra barn berätta om sina 
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upplevelser stärker det barnen. ”[...]alltså när en kille sitter på ena sidan av ett rum och 
hör en tjej på andra sidan rummet säga någonting som han har tänkt tusen gånger själv, så är 
det liksom bang, någonting som läker i honom.” Citatet pekar på att informanten anser 
att barnen då inser att det inte är de själva det är fel på. Informanten ser det 
således som att det som barnen ger varandra vid dessa tillfällen kan liknas vid en 
skyddsfaktor, därför beskrivs det som viktigt att som gruppledare höras och synas 
så lite som möjligt vid de tillfällena. 
 
Flera informanter arbetar även med föräldrarna i dessa familjer. I det arbetet 
beskrivs det vara viktigt att stärka föräldrarnas förmåga till ett bra föräldraskap. 
Khoos’ et al. studie visar däremot att yrkesverksamma i Sverige vill att vikten i 
lagstiftningen rörande arbete med barn som far illa, ska ligga mer på 
barnperspektivet istället för att fokusera på att ge hjälp till hela familjen (Khoo et 
al. 2002:461). Swift beskriver att de yrkesverksamma i Kanada sällan hjälper till 
med de ekonomiska problem som mödrarna kan ha i dysfunktionella familjer, 
utan fokuserar istället arbetet på att stärka föräldraskapet (Swift, 1995:87). Khoo 
et al. skriver att arbetet med dysfunktionella familjer skiljer sig mycket åt i 
Kanada och Sverige. Bland annat upplevde de yrkesverksamma i Sverige att 
lagarna kring de åtgärder som ska säkerställa barnets bästa är otydliga, medan de 
yrkesverksamma i Kanada ansåg att de hade tydliga riktlinjer att följa (Khoo et 
al. 2002:458).  
 
Våra informanter redogör för att arbetet med föräldrarna sker genom att de 
förmedlar ramar till föräldrarna för att de ska få föräldraskapet att fungera, detta 
upplevs stärka föräldrarna i sin relation till barnen och barnen uppfattas även 
indirekt bli hjälpta av denna typ av arbete. Uppfattningen är att det är väldigt 
viktigt att motivera föräldrarna för att på så sätt även kunna hjälpa barnen. I Sven 
Tryggeds studie upplevde socialarbetarna att ett viktigt mål i deras arbete var att 
skapa goda familjeklimat, dock arbetade de nästan uteslutande endast med barnen 
därför var det svårt för dem att uppnå detta mål. (Trygged, 2009:215). De 
uppfattade att en kontakt med hela familjen var väldigt positiv de gånger detta 
var möjligt, då det gav en större insikt i barnens situation (Trygged, 2009:208). 
Informanterna ger bilden av att om föräldraskapet inte fungerar så blir inte heller 
lösningarna fullgoda och då kan inte barnets bästa säkerställas. Informanternas 
bild av barnets bästa utvecklas vidare nedan. 
 

5.3.2. Bilden av barnets bästa 
”Vad är barnets bästa egentligen och vem är det som bestämmer det?”  
Citatet är taget från den intervju som genomfördes med en yrkesverksam diakon 
och vad barnets bästa är i allmänhet beskrivs på liknande sätt i informanternas 
utsagor. Beskrivningarna visar bland annat på ett cirkelresonemang då 
uppfattningen är att barnets bästa är att vara omgiven av vuxna som försöker 
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tillgodose barnets bästa, exempelvis genom att inte kränka eller förtala barnet. 
Behovet av att ha föräldrarna nära beskrivs gå långt upp i åldrarna hos barn, då de 
behöver någon som finns där för dem. Föräldrarnas svårigheter med detta upplevs 
vara att inse att de behövs även när barnen blir äldre. Barnets bästa uppfattas 
vidare vara att barn ska få vara barn, att de får leka och att de har rätt att känna 
och tänka. Samtidigt upplevs adekvata och konsekventa gränser samt att barnen 
får kärlek vara oerhört viktigt för att barnen ska kunna säkerställas det de 
behöver.  
 
Konstruktionen av barnets bästa görs även utifrån barnens behov i centrum 
(BBIC), denna utredningsmodell uppfattas kunna användas för att tillgodose 
barnets bästa. Syftet med BBIC är enligt Socialstyrelsen att stärka 
barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Metoden 
bygger på den engelska Integrated Children´s System (ICS) som är framtagen 
efter ett grundläggande forskningsarbete. Den vilar på en helhetssyn kring vad 
barn behöver för att utvecklas positivt, bland annat när det gäller deras fysiska 
och psykiska hälsa, utbildningsbehov samt känslo- och beteendemässiga behov 
(www.socialstyrelsen.se). Den så kallade BBIC-triangeln som informanterna nämner 
grundas just i denna helhetssyn kring barnets utveckling. Den innefattar barnets 
behov, föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Varje del innehåller ett antal 
”ben” som den yrkesverksamma ska gå igenom för att säkerställa att allt fungerar 
som det ska i barnets liv. Det kan exempelvis vara hälsa och utbildning under 
barnets behov, grundläggande omsorg och säkerhet under föräldrarnas förmåga 
samt ekonomi och social integrering under familj och miljö 
(www.socialstyrelsen.se). Sammanlagt är det 20 ”ben” i triangeln som ska 
utredas. Om resultatet av denna utredning är tillfredsställande och behoven inom 
varje ”ben” är tillgodosedda, beskrivs barnets bästa vara tillgodosett.  
 
Informanterna upplever att barnets bästa ser något annorlunda ut om föräldern 
eller föräldrarna har ett alkoholmissbruk. Det beskrivs som viktigt att i dessa 
familjer fungera som ett språkrör för barnen i kontakten med föräldrarna, så att 
föräldrarna hela tiden har barnperspektivet i fokus. Uppfattningen är att det är 
mycket fokus på de vuxna i dysfunktionella familjer, både föräldrarna själva och 
de yrkesverksamma lägger vikten vid föräldrarna och deras problematik, därför 
upplevs det vara viktigt att byta fokus från de vuxna till barnet. Att de 
yrkesverksamma lägger fokus på föräldrarna stämmer överens med vad Khoo et 
al. skriver i sin studie. De yrkesverksamma i Khoos' et al. studie diskuterar vikten 
av att utveckla barnets perspektiv, att tänka på barnets bästa samt att de vill 
försöka få till en förändring gällande vissa lagar som rör barn (Khoo et al. 
2002:460–461). De menar även att de jobbar med barnets bästa som mål samt att 
de ibland måste agera talesmän för barnen då dessa annars kan försvinna i 
processen (Khoo et al. 2002:460). 
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En av informanterna som arbetar som socialarbetare på familjeenheten upplever 
att säkerställandet av barnets bästa ibland står emot vad som i arbetet är möjligt 
att göra.  

 
”Man kan ju se ganska klart vad som behövs, men man når inte enda dit. Ändå är det 
tillräckligt bra för att inte omhänderta. Att omhänderta skulle vara sämre i alla fall. Men att det 
finns en bit där det inte fungerar. Och då, ja. Så är vårt jobb alltså, det är inte hundra”.  
 
I Fraser et al. tas denna problematik upp. De nämner att socialarbetarnas främsta 
mål är att alltid ha kvar barnen i familjen när detta är säkert, detta utifrån ett 
holistiskt synsätt kring vad som är bäst för hela familjen (Fraser et al., 2011:848). 
Dock kan det finnas fall där det är precis på gränsen för vilket alternativ som är 
bäst, det är dessa tillfällen vår informant upplever som väldigt problematiska. De 
intervjuade socialarbetarna i Tryggeds studie uppgav att de hela tiden arbetade 
efter målet att återföra barnen till sina biologiska familjer efter ett 
omhändertagande (Trygged, 2009:213). Dock upplevde de att det i många fall var 
svårt att göra detta då föräldrarna inte förändrade det som brast i föräldraskapet 
(Trygged, 2009:209) 
 
Barnets bästa i familjer med alkoholmissbruksproblematik upplevs vidare vara att 
de vuxna runt omkring barnen som ser att något är fel anmäler till Socialtjänsten. 
Ytterligare problematik uppkommer däremot då yrkesverksamma många gånger 
upplevs sakna mod att göra denna anmälan, då de är rädda för att göra något som 
kan skada deras yrkesroll. Tystnadsplikten och sekretessen ses som en stor barriär 
i arbetet med dessa familjer. Uppfattningen är att dessa ibland kan begränsa de 
yrkesverksverksamma i arbetet med att säkerställa barnets bästa, då det finns 
lagar och regler som inte får brytas. Detta beskrivs bland annat av en av de 
gruppledare vi träffade.  
 
”[...]tyvärr tycker jag att det är så att många gömmer sig bakom sekretessen där man gömmer 
sig bakom, nej men vi kan inte, vi har regler och de här reglerna följer vi, alltså att det finns ett 
regelverk som gör att maskorna blir så stora.”  
 
Våra informanter upplever det därför vara viktigt att ibland tänja på gränserna, 
samt att våga agera för att säkerställa barnets bästa, utan att vara rädd för vad som 
kan hända med den egna yrkesrollen. Denna problematik konkretiseras även av 
den diakon som vi intervjuade i vår studie. ”[...]enligt paragraf 1 så är det ju så att jag 
har tystnadsplikt, enligt paragraf 2 så är det så att någon kan klaga på mig om jag har brutit min 
tystnadsplikt.” Diakonen berättar vidare om upplevelsen av att många 
yrkesverksamma ofta tar den lätta vägen ut och gömmer sig bakom 
tystnadsplikten för att slippa se eller hantera problematiken i familjen.  
 
Taylor och Kroll nämner att socialarbetarna i deras studie tycker att sekretessen 
är väldigt frustrerande när olika instanser är inblandade i arbetet med klienter. 
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Det försvårar arbetet när de inte kan ha en öppen kommunikation dem emellan 
(Taylor&Kroll, 2004:1 124).  
 

5.3.3. Uppfattningar om svårigheter i arbetet  
Som vi tidigare diskuterat upplevs en svårighet i arbetet med föräldrarna vara att 
få dem att erkänna sitt missbruk, den fältassistent vi träffade uttrycker exempelvis 
at ”[...]problemet med beroende är att det är så himla skambelagt och man förnekar det, tom 
när man håller flaskan i handen så nekar man”. Denna problematik återkommer under 
alla våra tre teman av uppfattningar, då det upplevs som ett stort svek för barnen 
och då föräldrarnas förnekelse även uppfattas komplicera arbetet. Den informant 
som arbetar som gruppledare i en behandlingsverksamhet har varit med om att 
vissa av barnens föräldrar inte alltid kommer till föräldraträffarna, och att barnen 
då istället måste sitta med gruppledaren. Informanten upplever att föräldrarnas 
frånvaro är en av svårigheterna när arbetet sker i grupp, då det kan förstärka 
skamkänslorna och känslan av utanförskap hos barnen. Gruppverksamheten 
upplevs även bli problematisk när barnen kommer från olika ekonomiska 
bakgrunder, då metoderna i arbetet då kan förstärka skam. Ett exempel som 
beskrivs är taget från när barnen i en gruppverksamhet skulle rita en teckning 
med motivet ”en gång vi hade det mysigt i familjen”. 
 
”[...]sedan så, de gjorde så här när vi var i Thailand(...)och han ritade när han och hans pappa 
spelade Tv-spel, och det är väl inte fel i sig men det blev lite torftigt. Och där kan man tänka att 
han, sen så ska de då redovisa sin och då sa han pass, de har alltid rätt att säga pass, och då 
tänkte jag på det. Det är klart att han inte vill visa det liksom.” 

Denna problematik redogör vi vidare för i diskussionen i kapitel 6. 
 
Vidare upplever informanterna att en känsla av maktlöshet infinner sig under 
vissa situationer i arbetet. Detta sker exempelvis när det finns hinder för att gå 
vidare med ett ärende, eller när det är svårt att stärka barnens självkänsla. Efter en 
anmälan är gjord uttrycker en av informanterna en önskan om att vissa 
myndigheter var bättre på att återkoppla, informanten upplever att känslan av 
maktlöshet skulle minska om denne delgavs information kring vad som sedan 
sker med barnet. Känslan av vanmakt uppkommer även när det brister i 
familjerna på grund av att barnen inte får det som de behöver eller när föräldrarna 
är väldigt självcentrerade. Föräldrarna upplevs även kunna vara gränslösa vilket 
medför att barnen inte lär sig gränser, och berättar om problematiken i fel kretsar 
istället för att dela med sig av sina erfarenheter till de som faktiskt kan göra 
skillnad för barnen. Bengtsson och Gavelin (2004) beskriver att de genom deras 
erfarenhet av arbete med barn i familjer med missbruksproblematik upplever att 
det är väldigt vanligt att barnen nästan helt får klara sig på egen hand utan att få 
vägledning och gränser av sina föräldrar (Bengtsson&Gavelin, 2004:52). Barnen 
upplevs vilja vara lojala mot föräldrarna genom att inte berätta om problemen för 
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myndigheter och liknande, vilket även det beskrivs kunna leda till problem i 
arbetet.  
 
En sista framträdande problematik i arbetet upplevs vara när en polisanmälan 
görs och bemöts av ett stort motstånd hos den missbrukande föräldern. Föräldern 
beskrivs då inte längre kunna hålla borta hemligheten och detta resulterar i att 
denna tar till strid istället, som ett sätt att motbevisa anklagelserna. Uppfattningen 
är att föräldrarna då kan börja klandra barnet och strida mot myndigheterna 
istället för att acceptera sitt missbruk och be om ursäkt till sitt barn. Detta 
beskrivs utförligt av en av de gruppledare som vi intervjuade. 
 
”[...]när sjukdomen liksom, eller vad man ska säga, när den visar sitt rätta ansikte. När 
skruvarna dras åt liksom, och det visar sig att det inte längre kan hålla den här, borta den här 
hemligheten(….)han behöver ju att hon säger att fan förlåt, min mamma eller pappa slog mig 
och jag har gjort likadant och det är inte okej, förlåt mig liksom. Men istället tar de den här 
kampen, går i strid mot alla myndigheter, liksom det är ni som är de konstiga det är jag som är 
det normala.” 
 
Detta är ytterligare ett exempel på den förnekelse som informanterna 
genomgående uttrycker som en problematik i familjer med alkoholmissbruk, 
samt på den onda cirkel som medföljer missbruket då problematiken kan gå i arv.  

5.3.4. Sammanfattning av uppfattningarna kring informanternas eget arbete 
De informanter vi har intervjuat arbetar alla under Socialtjänstlagen (2001:453) 
och två arbetar även under Skollagen (2010:800), detta gör att alla de intervjuade 
yrkesverksamma har anmälningsplikt. Det är endast en informant som tydligt 
framhåller att denne arbetar med barnperspektivet och att barnets vilja ska vara 
avgörande, dock beskrivs genomgående att arbetet sker mycket utifrån barnets 
inställning till hjälpen. Skam och skuld är enligt uppfattningarna vanligt 
förekommande hos barnen. Det beskrivs som mycket viktigt att förklara 
situationen för barnen, normalisera denna och försöka avlägsna barnets 
skuldkänslor. Vidare framhålls att arbetet med föräldrarna fokuserar mycket på 
stödjande insatser för att öka föräldrarnas förmåga. 

Uppfattningen om vad barnets bästa är skiljer sig beroende på om barnet lever i 
en dysfunktionell familj eller inte. I fungerande familjer där missbruk inte 
förekommer är uppfattningen att barnets bästa för det mesta är tillgodosett samt 
att omsorgen både fysiskt och känslomässigt ges av tillgängliga och närvarande 
föräldrar. I dysfunktionella familjer framställs det dock som att föräldrarna 
förbiser barnets bästa, istället fokuseras föräldrarna själva. Att tillgodose barnets 
bästa i dessa familjer beskrivs göras genom att personer i barnens omgivning 
vågar anmäla missförhållanden. Dock lyfts problematiken med att vuxna 
människor i barnets omgivning saknar mod att anmäla samt att det finns en rädsla 
hos yrkesverksamma att göra misstag som kan skada deras yrkesroller. Vidare 
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konstrueras tystnadsplikten och sekretessen som ett dilemma då detta upplevs 
begränsa informanternas arbete med barnen.  
 
Vanligt förekommande uppfattningar är att barnen har väldigt låg självkänsla 
samt att informanterna känner en frustration kring maktlösheten när de i vissa fall 
inte har möjlighet att göra något åt barnens situation, trots att de ser att barnens 
behov inte tillgodoses.  
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6. Diskussion och avslutande kommentarer 

6.1. Diskussion av resultatet 
 
Vi har i vår studie studerat hur yrkesverksamma inom socialt arbete ser på 
barnets situation i familjer med alkoholmissbruksproblematik. Vi har kunnat 
urskilja tydligt skilda uppfattningar men framförallt tydliga likheter i 
informanternas utsagor. Vi har sedan tematiserat dessa efter uppfattningar kring 
barnet, kring föräldrarna och deras föräldraskap samt kring de yrkesverksammas 
eget arbete med dessa familjer. Nedan diskuterar vi resultaten i vardera kategori 
med utgångspunkt i de underliggande frågeställningar som har präglat vårt 
arbete. Vi tar även upp två teman som har kunnat urskiljas utanför dessa tre 
områden, de berör uppfattningar om genus samt om familjer med god ekonomisk 
trygghet. Diskussionen kommer kortfattat besvara de frågeställningar studien har 
utgått från, för att sedan under varje tema vidare diskutera hur barnet, föräldrarna 
och det egna arbetet konstrueras av informanterna samt vilka egenskaper som 
dessa tre teman tillskrivs.  

Vår övergripande frågeställning har under studien varit hur yrkesverksamma ser 
på barnets situation när barnet lever i en familj med 
alkoholmissbruksproblematik. För att kunna besvara denna fråga på bästa sätt har 
vi brutit ner den i underliggande frågeställningar som nedan diskuteras. 

6.1.1. Hur barnet påverkas av alkoholmissbruket  
Informanterna upplever att barnen påverkas på flera olika sätt av deras föräldrars 
alkoholmissbruk. Först och främst är uppfattningen att familjerna präglas av 
mycket bråk och en hög stressnivå, något som antas påverka barnen väldigt 
negativt. Hur mycket bråk och stress som förekommer i familjen uppfattas bero 
på hur hög alkoholkonsumtion föräldrarna har. Om detta är något som 
informanterna faktiskt har väl grundad kunskap om eller om det endast är deras 
antagande kring hur familjeproblematiken ser ut framkommer däremot inte. En 
vedertagen uppfattning i vårt samhälle är att alkoholmissbruk får väldigt negativa 
följder, något som självklart också stämmer, men det kan påverka att 
informanterna upplever att stressnivån ökar beroende av hur mycket alkohol som 
förekommer i familjen. Det behöver inte betyda att det faktiskt är så. Även i 
familjer utan alkoholmissbruk eller där problematiken inte är så allvarlig bråkas 
det, vi vill påstå att barnen påverkas lika negativt av den stress som förekommer i 
de familjerna. 

Vidare konstrueras barnen som väldigt ansvarstagande, de upplevs i stor 
utsträckning både ta hand om yngre syskon och hjälpa till med praktiska 
hushållssysslor. Samtidigt beskriver informanterna att den praktiska 
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omvårdnaden av barnen ofta tillgodoses, att föräldrarna jobbar hårt för att 
upprätthålla en socialt accepterad fasad utåt. Därför blir det till viss del 
motsägelsefullt när informanterna konstruerar barnen som oerhört 
ansvarstagande. Om den praktiska omvårdnaden till fullo hade varit tillgodosedd, 
om mat alltid hade stått på bordet, om kläderna hade blivit tvättade, hemmet hade 
blivit städat och syskonen hade blivit omhändertagna och så vidare, hade inte 
heller barnen behövt ta det ansvaret. Det stora ansvar som ligger på barnen 
beskrivs inte heller alltid som negativt av informanterna. Det upplevs vara 
positivt att barnen får erfarenhet av ansvarstagande, då de kan ha nytta av den 
kunskapen senare i livet. Ansvaret konstrueras även som ett sätt för barnen att 
bland annat lära sig förstå missbruksproblematiken samt vad detta medför hos 
människor, och även att hantera detta med en slags distans. Detta är intressant, då 
bland annat Petersson menar att socialarbetare i olika barnavårdsutredningar 
framställer barnens ansvarstagande som ett allvarligt tecken på bristande omsorg 
från föräldrarnas sida (Petersson, 2006:55-56).  

Som ovan nämnts upplevs den praktiska omvårdnaden av barnen som god, 
däremot konstrueras barnen vidare som känslomässigt försummade. Föräldrarna 
upplevs vara fokuserade på att förverkliga sig själva eller vara väldigt upptagna 
med sin egen missbruksproblematik, vilket gör att de har väldigt lite tid för 
barnen samt att barnens behov många gånger glöms bort. Barnen beskrivs känna 
att föräldrarnas brist på tid är ett stort svek samt att de upplever det som en stor 
sorg när föräldrarna inte finns tillgängliga när barnen behöver dem. Denna 
uppfattning grundas i informanternas erfarenheter av möten med barn i familjer 
med alkoholmissbruksproblematik, men formas även utifrån de normer som finns 
gällande barnomsorg i Sverige. Synen i samhället på hur föräldrars uppfostran av 
barn ska gå till är något som har förändrats mycket genom historiens gång (Burr, 
2003:4), idag anses det bland annat viktigt att föräldrarna är väldigt delaktiga i 
barnens liv och helt fokuserade på deras välbefinnande. Denna samhällsnorm kan 
leda till att stärka de uppfattningar som informanterna uttrycker gällande hur 
föräldrarnas brist på tid påverkar deras barn.   

De yrkesverksamma konstruerar vidare barnen som väldigt otrygga och de 
upplevs leva med en mycket låg självkänsla. Trygged beskriver att de 
socialarbetare som deltagit i hans studie var av uppfattningen att bland det 
viktigaste i deras arbete var just att stärka barnens självkänsla (Trygged, 
2009:213), något även våra informanter såg som det mest väsentliga i mötet med 
barnen. Barn i familjer med alkoholmissbruksproblematik upplevs antingen bli 
väldigt inåtvända eller utåtagerande. Detta beskrivs yttra sig genom att barnen 
ofta tar olika roller för att hävda sig, dölja sin låga självkänsla eller för att hålla 
borta skam- och skuldkänslor. Känslor som informanterna beskriver som oerhört 
vanliga bland dessa barn.  
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”[...]det finns ju fyra olika grundreaktioner så att säga som man brukar tala om. Man brukar 
tala om att man blir den bråkiga eller man brukar bli den clownen eller den som ska medla hela 
tiden, att man skojar bort allt(...)man kan gå den vägen eller också kan man bli väldigt tyst och 
inbunden, man kan försöka försvinna och man har absolut inget värde och man bara finns, men 
finns inte ändå. Eller också kan man bli den här jätteduktiga och alltså, det är jätteförenklat det 
här.” 

Hur konstruktionen av dessa roller uppkom från första början nämner ingen av 
informanterna dock säger flera av dem, innan de berättar om rollerna, att vi säkert 
redan har hört talas om dem. Det kan tolkas som att dessa roller är vedertagna 
inom socialt arbete med barn i familjer med alkoholmissbruksproblematik. 
Möjligen kan det innebära att informanternas uppfattningar om barnens 
rolltagande härstammar i exempelvis teoretisk kunskap kring dessa roller och inte 
att barnen faktiskt anammar rollerna i någon större utsträckning. Att 
uppfattningarna kring rolltagandet är så pass tydliga och genomgående i de allra 
flesta av informanternas utsagor, kan vara en kombination av yrkeserfarenhet och 
de uppfattningar som redan råder i samhället gällande hur barn påverkas av deras 
föräldrars alkoholmissbruk. 

6.1.1.1. Barnets bästa 
 

Vad barnets bästa i familjer med alkoholmissbruksproblematik är konstrueras på 
olika sätt av informanterna. Dock beskrivs framförallt vikten av att hela tiden ha 
barnet i fokus i arbetet med familjerna. Uppfattningen är att de vuxna ofta står i 
centrum i dysfunktionella familjer, samt att barnen lätt glöms bort både av 
föräldrarna och av de yrkesverksamma som möter familjerna. Khoo et al. 
diskuterar detta i sin artikel, där de yrkesverksamma berättar att de hela tiden 
arbetar med att ha barnperspektivet i fokus (Khoo et al. 2002:460). Karen Swift 
redogör däremot för att de yrkesverksamma i Kanada fokuserar på att stödja 
föräldraskapet för att hjälpa barnen (Swift, 1995:87). Trots att informanterna 
menar att det viktigaste i arbetet är att ha fokus på barnet, beskriver de även att 
det måste arbetas mycket med att stödja föräldraskapet för att kunna tillgodose 
barnets bästa. På detta sätt hamnar, trots informanternas vilja om att alltid ha 
barnperspektivet, de vuxna ändå i centrum för arbetet.  

Vidare beskrivs att ytterligare problematik med att säkerställa barnets bästa i 
dessa familjer, uppkommer när en anmälan inte görs på grund av en rädsla hos 
den yrkesverksamme att skada den egna yrkesrollen. Denna problematik har 
enligt informanterna sin grund i att många yrkesverksamma gömmer sig bakom 
sekretess och tystnadsplikt för att slippa agera i svåra situationer, samt för att 
skydda sig själva. Detta är något som i allra högsta grad kan leda till att 
barnperspektivet, som informanterna ansåg vara väldigt viktigt att arbeta efter i 
dessa familjer, inte lyfts. Taylor och Kroll problematiserar sekretessen, dock på 
ett lite annorlunda sätt. De menar att sekretess och restriktioner mellan de 
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instanser som arbetar med utsatta barn respektive de instanser som arbetar med 
föräldrarna, komplicerar arbetet dem emellan samt gör det svårt för dem att 
samarbeta (Taylor & Kroll, 2004:1123). Även detta kan göra att barnets bästa inte 
alltid tillgodoses, då man inte når hela vägen på grund av problematiken i 
samverkansarbetet.  

Ingen av informanterna har nämnt FN:s Barnkonvention som en riktlinje i 
säkerställandet av barnets bästa. Däremot nämndes BBIC, en utredningsmodell 
för arbete med säkerställande av barns behov i centrum. Detta är intressant då alla 
våra informanter på något sätt arbetar under Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
Vissa är direkt styrda av lagen i sitt arbete, andra har kontakt med den under 
speciella tillfällen. Första kapitlet i Socialtjänstlagen rör Socialtjänstens mål, och 
bör styra hela deras verksamhet. I 1 kap. 2 § SoL står det skrivet ”När åtgärder rör 
barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje 
människa under 18 år” (Socialtjänstlagen, kap. 1:2.). Då säkerställandet av barnets bästa 
tydligt är specificerat som ett av målen för dem som arbetar under SoL, är det 
anmärkningsvärt att ingen av informanterna har nämnt FN:s Barnkonvention som 
en riktlinje för deras arbete. Vidare ratificerade Sverige konventionen år 1990. 
Det innebär att Sverige har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den 
(www.barnombudsmannen.se), och i tredje artikelns första stycke står det stadgat;  
 
 
”1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet.”  

FN:s Barnkonvention, artikel 3:1 (www.barnombudsmannen.se). 
 
Därför bör de yrkesverksamma ha konventionen i åtanke när de arbetar med 
säkerställandet av barnets bästa i dysfunktionella familjer. Det närmsta vi har 
kommit är den informant som nämner att denne har barnperspektivet i åtanke i 
arbetet.  

Den andra artikeln i FN:s Barnkonvention lyder 

”2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 
behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer 
dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall 
för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.” 

FN:s Barnkonvention, artikel 3:1 (www.barnombudsmannen.se). 

Detta stycke leder oss in på föräldrarnas ansvar att tillgodose barnets bästa samt 
osökt in på en av våra frågeställningar, nämligen hur föräldrarnas 
alkoholkonsumtion påverkar deras förmåga till ett gott föräldraskap.  
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6.1.2. Hur föräldraskapet påverkas av alkoholmissbruket 
Informanterna upplever att föräldrar älskar sina barn och alltid vill sina barns bästa, 
oavsett vilken problematik som finns i familjen. Petersson beskriver att många 
barnavårdsutredningar framställer mödrar som att ha en vilja till att säkerställa sina 
barns välmående, men att de många gånger inte har en förmåga att göra detta 
(Petersson, 2003:161). Våra informanter uppfattar att denna oförmåga uppkommer 
på grund av att föräldrarna kan vara väldigt förnekande gällande sitt missbruk, 
känslomässigt otillgängliga och även i vissa fall beroende av sina barn.  
Förnekelseproblematiken beskrivs som väldigt vanlig, ”[...]problemet med beroende 
är att det är så himla skambelagt och man förnekar det, till och med när man håller flaskan i 
handen så nekar man”, och som en av de svåraste sakerna för barnen att hantera. 
Barnen upplevs känna sig oerhört utelämnade när föräldrarna inte erkänner sitt 
missbruk. Informanterna menar att förnekelsen kan liknas vid att föräldrarna 
säger till barnen att de känner fel, när barnen uttrycker att föräldrarnas 
alkoholkonsumtion är ett stort problem för barnen. Även om informanterna 
upplever att föräldrarna vill sina barns bästa råder uppfattningen att denna 
förnekelse utgör ett stort svek för barnen, som även innebär att barnens 
känslomässiga behov förbises av föräldrarna. Att förnekelseproblematiken är så 
vanlig när det gäller alkoholmissbruk i vårt samhälle, kan bland annat bero på det 
utanförskap och den stigmatisering som förknippas med att vara missbrukare. 
Enligt socialkonstruktivismen har människan ett behov av att kategorisera in 
samhället och dess individer i olika grupper, uppdelade i bland annat ”normala” 
och ”onormala” personer (Jacobsson et al. 2010:31), samt i ”normalt” och 
”onormalt” beteende. Personer med ett alkoholmissbruk kategoriseras i de 
negativt laddade grupperna och hamnar på så sätt utanför samhället. Således är 
det inte märkligt att en förnekelse av missbruket uppkommer, som en 
försvarsmekanism samt som ett försök till att undvika att hamna i ett utanförskap. 

Som ovan nämnts antar informanterna att föräldrarnas förnekelse gör att många 
av barnens känslomässiga behov förbises, dock menar informanterna att brister i 
omsorgen även beror på att föräldrarna många gånger själva vuxit upp under 
svåra förhållanden. Uppfattningen av föräldrar som missbrukar alkohol är att de 
som barn ofta själva har levt i familjer med missbruksproblematik, och därför 
inte har fått sina behov av omsorg och kärlek tillgodosedda. Detta upplevs 
påverka deras emotionella förmåga och även den omsorg de själva ger sina barn. 
Även i Stones studie upplever yrkesverksamma inom socialt arbete att föräldrar 
som själva vuxit upp under missförhållanden ofta brister i omsorgen till sina egna 
barn. Stone beskriver vidare att de yrkesverksamma har uppfattningen att detta 
även kan leda till att föräldrarna ofta kan vara väldigt självupptagna (Stone, 
1998:92).  

Petersson beskriver att socialarbetare anser att föräldrarnas egna emotionella 
utveckling sätter ramar för den omsorg de är kapabla att ge sina barn. Peterssons 
studie visar vidare att detta är ett vanligt förekommande antagande hos 
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socialarbetare, som även beskrivs uppleva att förmågan att ge god omsorg går i 
arv (Petersson, 2006:57). Utifrån detta kan vi anta att det viktigaste i arbetet med 
dessa föräldrar är att bryta den onda cirkel som ovan beskrivs. Barnen måste få 
den hjälp de behöver för att själva inte hamna i ett missbruk eller för att inte 
utveckla något annat destruktivt beteende, som i slutändan leder till att de själva 
försummar sina barn.  

Ytterligare en konstruktion av föräldrar med missbruksproblematik är att de kan 
bli väldigt beroende av sina barn samt av den hjälp som de får av barnen, vilket 
påvisar en oförmåga hos föräldern att låta sitt barn frigöra sig. Enligt Petersson är 
det inte ovanligt att socialarbetare upplever att föräldrar med 
missbruksproblematik antingen blir för beroende av sitt barn eller istället upplevs 
oförmögna att ta till sig barnet överhuvudtaget (Petersson, 2006:57). Beroendet 
ses också som en av orsakerna till att barnen tvingas ta det stora ansvar som ovan 
nämndes i stycket gällande hur barnen påverkas av föräldrarnas missbruk, och 
informanterna menar att detta ansvarstagande inte upphör genom att barnen 
flyttar hemifrån. Barnen upplevs känna ett ansvar för sina föräldrars välmående 
under hela deras liv eller till dess att föräldrarna blir nyktra, vilket leder till att 
barnen självklart påverkas av dessa känslor lika länge. Petersson diskuterar 
vidare att det i barnavårdsutredningar beskrivs att mödrar i dysfunktionella 
familjer behöver stärka sin självkänsla och därmed utveckla en större 
självständighet. Efter denna utveckling beskrivs mödrarna ha lättare att släppa 
barnen fria och låta dem växa på egen hand, så att barnen även kan slippa oron 
för moderns välbefinnande (Petersson, 2003:160-161).  

Möjligtvis kan även det ansvar som barnen tar för sina föräldrars välmående 
förstärka de skuldkänslor som informanterna menar är vanliga hos barnen. Det 
kan antas bero på att barnen känner att det är deras fel att föräldrarna mår som de 
mår, då barnen kan uppleva att de inte tar tillräckligt väl hand om föräldrarna.  

Att barnen blir ”vuxna barn till vuxna” nämndes av en av informanterna. Denna 
omsorgssvikt från föräldrarnas sida ses som ovan nämnts ofta som moderns fel, 
då det anses vara hennes ansvar att tillgodose barnens behov (Petersson, 2006:60-
61). Det leder oss in på föräldraskapet och genus, något vi kunde urskilja 
markanta uppfattningar kring i informanternas utsagor.  

6.1.2.1. Föräldraskapet och genus 
 

Under vår bearbetning av empirin fann vi en intressant aspekt gällande genus. 
Denna aspekt framförs i informanternas utsagor när familjeproblematiken 
konstrueras. Den upplevs nämligen se olika ut beroende på om det är mamman 
eller pappan i familjen som missbrukar alkohol. Dock beskrivs att svårigheterna 
för barnet inte ser annorlunda ut beroende på vem av föräldrarna som missbrukar 
alkohol. Barnet upplevs tycka att det är lika jobbigt oavsett vem av föräldrarna 
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som gör barnet besviket genom det beteende som följer missbruksproblematiken. 
Däremot är uppfattningen hos informanterna att skamkänslorna hos barnet 
förstärks om det är mamman som missbrukar.   

”[...]Jag tror, undrar, det är förenat med mer skam alltså, att ha en mamma som missbrukar och 
gör missbrukshandlingar liksom, än en pappa. Jag tror att det blir mer, alltså det blir mer 
skämmigt, på något sätt”  

Uppfattningarna kring vad de förstärkta skamkänslorna beror på, rör att samhället 
är utformat på så sätt att mäns alkoholkonsumtion är mer accepterad än kvinnors. 
Det leder till att kvinnors alkoholkonsumtion i ett tidigare skede än mäns ses som 
problematisk, samt att samhället stigmatiserar kvinnor och deras drickande i 
mycket större utsträckning.  

Vidare upplever informanterna att det många gånger är kvinnan som förväntas ha 
ansvaret för hela familjen, även när pappan i familjen dricker. Detta beskrivs öka 
risken för en bristande omsorg för barnet, då mamman ofta blir medberoende och 
lägger all energi på den missbrukande pappan. Denna problematik kan diskuteras 
utifrån de sociala normer som individer i samspel med sin omgivning har skapat 
kring vad som är kvinnligt respektive manligt. Kvinnor ses i vårt samhälle som 
mer omhändertagande än män, ansvaret för hela familjens välmående anses 
därför ofta ligga hos henne. Det kan leda till att kvinnor även tar på sig 
ansvarsrollen mer ofta än män, bland annat stannar kvinnor många gånger i 
förhållanden med en missbrukande partner, medan männen mer sällan klarar av 
den problematik som missbruket medför.  

I Gunilla Peterssons artikel framkommer att ansvaret kring barnets omsorg, även 
om det är kvinnan som dricker, alltid förknippas med just kvinnan och kvinnans 
förmåga till moderskapet (Petersson, 2006:60-61). Vidare diskuterar studien att 
det främst är mammor som framställs som omsorgsgivare i utredningar och att 
pappor i mindre utsträckning nämns som sådana (Petersson, 2006:51). På 
liknande sätt diskuteras i en studie av Trygged att kontakten som familjer har 
med yrkesverksamma inom socialt arbete främst är en kontakt mellan den 
professionella och mamman, samt att pappor väldigt sällan finns involverade i 
kontakten överhuvudtaget (Trygged, 2009:208). Om en kontakt aldrig etableras 
med papporna blir det naturligtvis väldigt problematiskt att exempelvis kunna 
framställa dem som omsorgsgivare i bland annat utredningar.  

Vidare upplevs av informanterna att kvinnor i större utsträckning förnekar sitt 
missbruk samt att kvinnor har större möjlighet att hålla fasaden uppe när denna 
problematik finns i familjen. Kvinnan har, enligt Bengtsson och Gavelin (2004), 
en större möjlighet att hålla fasaden uppe då samhällssynen rörande kvinnans roll 
är att hon antas vara välvårdad och sköta om hemmet. Det gör även att 
misstankar från personer i omgivningen gällande kvinnors missbruk av alkohol 
därför är mindre förekommande än liknande misstankar rörande mäns 
alkoholkonsumtion (Bengtsson&Gavelin, 2004:19). Konstruktionen av kvinnans 
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roll är snarare som nykter, kontrollerad och att hon är den som håller ihop 
hemmet (Trulsson, 2005:81). Problem uppstår dock när kvinnan inte upplever att 
hon kan leva upp till samhällets förväntningar på grund av exempelvis ett 
missbruk. Det ger kvinnan en känsla av otillräcklighet och skapar skam- och 
skuldkänslor (ibid), vilka våra informanter även upplever går ut över barnen. 
Kvinnorna beskrivs bland annat ha svårt med gränssättning, vilket upplevs 
härstamma från mödrarnas dåliga samvete kring vilka konsekvenser deras 
missbruk medför för barnen.  

Enligt socialkonstruktivismen är den ovanstående problematiken gällande 
kvinnans roll i samhället en social konstruktion av kön. Som ovan nämnts har vi 
människor i samspel med varandra skapat de normer som kvinnan, och likaså 
mannen, förväntas leva upp till. När någon individ eller en grupp av individer 
inte förhåller sig till de normer som finns, antas personerna avvika och ses därför 
som annorlunda, varför de hamnar utanför samhället och dess gemenskap (Burr, 
2003:3). Personer som missbrukar alkohol bryter mot samhällets normer, ibland 
på flera olika sätt och hamnar på så vis i ett utanförskap. Det anses mer 
normbrytande att som mamma missbruka alkohol, detta gör att kvinnor med 
denna problematik blir ännu mer stigmatiserade då de inte lever upp till 
samhällets förväntningar gällande moderskap och omsorg. 

Utöver problematiseringen av genus fann vi ytterligare en intressant aspekt i 
informanternas utsagor. Den rör informanternas uppfattning om att det är 
skillnader i familjeproblematiken beroende på vilken socioekonomisk status 
familjen har. Detta diskuteras i stycket nedan. 

6.1.3. Betydelse av sociala skillnader i familjeproblematiken  
Konstruktionen av familjeproblematiken i familjer med en god ekonomisk 
situation är annorlunda än den gällande familjer som även har en 
socioekonomiskt utsatt position. I familjer med en ekonomisk trygghet beskrivs 
barnen ha det väldigt bra rent praktiskt, då det upplevs vara väldigt viktigt för 
föräldrarna att vidmakthålla sin fasad utåt.  

Vidare är uppfattningen att föräldrarna i dessa familjer ofta försöker ”köpa” sina 
barn, då de däremot kan brista i den känslomässiga omvårdnaden. Det beskrivs 
att karriären står i centrum för föräldrarna, både för den som är nykter men även 
för den missbrukande föräldern. Informanterna upplever att föräldrarna därför har 
väldigt lite tid för sina barn vilket i sin tur gör att den känslomässiga 
tillgängligheten anses bristfällig. Dessa föräldrar upplevs många gånger behöva 
bli påminda om att de kan mista sina barn om de inte tar sig tid för barnen i deras 
liv eller är delaktiga i deras behandling. Uppfattningen är vidare att det kan finnas 
mer känslomässig tillgänglighet och tid för barnen hos de föräldrar som har 
sämre ekonomiska förutsättningar. ”[...]tycker jag nästan i alla fall att på något sätt ju 
mindre medel, desto mer känslomässig kontakt finns det, om de inte har sjuttio företag att hålla 
reda på.”  
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I Stones studie beskrivs hur de professionella upplever att försummelse av barn 
inte nödvändigtvis alltid har med fattigdom att göra. Det är snarare de tillfällen 
där det finns en oförmåga hos föräldrarna att ge barnet tillfredsställande omsorg 
samtidigt som det finns påtryckningar på familjen från omvärlden, som leder till 
att barnens behov kommer i andra hand och förbises av föräldrarna (Stone 
1998:93). När en persons fokus ligger på dennes karriär eller när en person 
exempelvis har en högavlönad position inom ett företag, medföljer även ett stort 
ansvar och yttre påtryckningar. Utifrån våra informanters utsagor samt Stones 
artikel, kan vi anta att det i familjer där det förekommer 
alkoholmissbruksproblematik samtidigt som föräldrarna är väldigt upptagna med 
sina karriärer, är vanligt förekommande med omsorgssvikt från föräldrarnas sida. 

Informanterna upplever även alkoholkulturen som annorlunda i exklusiva 
områden. En hög alkoholkonsumtion beskrivs i dessa kretsar klassas som bruk av 
alkohol, medan det i andra områden skulle kunna bli uppfattat som missbruk. Det 
är viktigare att upprätthålla en socialt accepterad fasad av familjen utåt, och bruk 
av alkohol ses om en del av umgänget med vänner och bekanta. Denna kultur kan 
möjligen leda till att föräldrarna inte uppfattar sitt eget drickande som 
problematiskt, trots att barnen kan uppleva stora svårigheter på grund av 
familjesituationen. Om det är socialt accepterat att ha en hög alkoholkonsumtion i 
familjens umgängeskrets kommer inte heller någon utifrån att reagera på 
problematiken, och barnens känslor kan komma att avskrivas som överdrivna.  

Om det finns en god ekonomisk trygghet i en familj med missbruksproblematik 
är uppfattningen hos informanterna att barnens utsatthet sällan kommer fram i 
ljuset. Föräldrarna upplevs ha möjlighet att själva betala för sin behandling eller 
helt enkelt de ekonomiska förutsättningarna för att kunna dölja 
familjeproblematiken. Familjen upplevs ofta arbeta hårt på att upprätthålla sin 
fasad, vilket leder till att barnen inte har någon att prata med om de svårigheter 
som barnen lever med. 

”[...]det är svårt att säga vad som är värst för det är väl inget kul och bo i en familj som det är 
socialt elände heller, men på något sätt lever man mer i en lögn och får ljuga ännu mer när man 
bor i ett välbärgat villaområde med tjusiga hus och alla andra har och är och sådär, och sen så 
har man en mamma som sitter hemma jämt och är full alltså, det är svårt på ett annat sätt.” 

Även om föräldrarna själva kan få hjälp med sitt missbruk genom exempelvis 
privat behandling, upplevs detta inte hjälpa barnen. Barnen beskrivs behöva 
någon utomstående vuxen att prata med om sina egna erfarenheter, något som 
inte blir fallet om ingen i omgivningen vet om eller vill kännas vid 
familjeproblematiken.  

I ett klassamhälle konstrueras olika sociala klasser i kategorier efter liknande 
sociala möjligheter och förutsättningar. Detta skapar en hierarkisk ordning i 
samhället samt olikheter mellan de olika klasserna (Jacobsson et al. 2010:32). Att 
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som barn leva i en familj som konstrueras som ”fattig” samtidigt som en eller 
båda av föräldrarna konstrueras som ”missbrukare”, leder till ökad stigmatisering 
och utsatthet. Dessa familjer är även beroende av den hjälp som samhället och 
andra personer kan bidra med, medan de familjer som konstrueras som ”rika” 
inte ses som avvikande. Därför har de familjerna bland annat större möjlighet att 
dölja familjeproblematiken samt, som ovan nämnts, de ekonomiska 
förutsättningar som behövs för att åtgärda problemet på egen hand.  

Uppfattningar om den socioekonomiska statusens påverkan på 
familjeproblematiken, kan även leda till att informanternas arbete med de olika 
familjerna påverkas. Detta kommer vi att diskutera i nedanstående stycke, 
samtidigt som informanternas beskrivningar av de övriga svårigheter de möter i 
sitt arbete problematiseras. 

6.1.4. Svårigheter i arbetet 
Att informanterna konstruerar familjeproblematiken på olika sätt beroende på 
vilken socioekonomisk status familjen har, kan leda till att de inte är konsekventa 
i bemötandet av föräldrar och barn som kommer från olika socioekonomiska 
klasser i samhället. Uppfattningen om att det är en annorlunda alkoholkultur i 
exklusiva områden kan exempelvis leda till att de yrkesverksamma inte tar de 
familjernas problematik på lika stort allvar. På samma sätt kan uppfattningen att 
det faktiskt är skillnad på familjerna beroende på vilka ekonomiska 
förutsättningar de har, leda till att informanterna exempelvis har mer respekt för 
de föräldrar som har högt uppsatta yrken, eller att de yrkesverksamma inte vågar 
agera på samma sätt när de kommer till insatser i de familjerna. Exempelvis 
upplever en informant som arbetar i mer exklusiva områden att en problematik 
uppkommer då yrkesverksamma många gånger upplevs kunna sakna mod att 
göra en anmälan om missförhållanden, då de är rädda för att göra något som kan 
skada deras yrkesroll. Denna problematik uppgavs inte av de informanter som 
inte mötte välbärgade familjer i lika stor utsträckning.  

För att vidare problematisera detta uppger alla informanter att de har 
anmälningsplikt, vilket innebär att de vid misstanke om att barnet far illa på något 
sätt ska göra en anmälan till Socialtjänsten. Att göra en anmälan till 
Socialtjänsten kan leda till att barnet blir omhändertaget. I Sverige råder det ett 
familjeorienterat synsätt med inriktning på barnets bästa, vilket syftar till att 
barnen tas bäst om hand av sina biologiska föräldrar. När barnen blir 
omhändertagna är detta främst för att hjälpa och stödja föräldrarna i ett försök att 
få dem att uppfylla deras skyldigheter, samt ett försök att få dem att utvecklas 
som föräldrar (Forkby&Höjer, 2010:163).  
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Därför får inte rädsla för att skada sin egen yrkesroll, eller en respekt för högt 
uppsatta föräldrar, hindra de yrkesverksamma i sin skyldighet att anmäla om ett 
barn far illa.  

Barnperspektivet leder oss osökt in på informanternas praktiska arbete med 
barnen. Arbetet beskrivs bland annat utgå från att reducera skam hos barnen samt 
att försöka normalisera deras situation. Uppfattningen är att det är viktigt att få 
barnen att förstå att de lever i en onormal situation, men att det inte är de själva 
som är problemet samt att barnen inte själva är onormala på något sätt. En 
informant, som arbetar inom en gruppverksamhet för barn i familjer med 
missbruksproblematik, menar att barnen själva normaliserar och stärker varandra 
genom att berätta om sina erfarenheter. ”[...]alltså när en kille sitter på ena sidan av ett 
rum och hör en tjej på andra sidan rummet säga någonting som han har tänkt tusen gånger 
själv, så är det liksom bang, någonting som läker i honom.”  

Som vi nämnde i kapitel 5 konstrueras däremot gruppverksamheten som att den 
ibland kan förstärka känslan av skam hos barnen. Exempelvis kan vissa föräldrar 
inte dyka upp på träffar som de förväntas komma på, vilket gör att deras barn blir 
ensamma när de andra deltagarna i gruppen har sina föräldrar närvarande. Vidare 
upplevs att gruppverksamheten även kan leda till ökad skamkänsla då barnen kan 
jämföra sig med varandra, exempelvis när de ska rita och berätta om fina minnen 
med familjen. Detta exemplifieras genom att informanten berättar om ett tillfälle 
när ett barn ritade och berättade om sin resa till Thailand, medan ett annat barn 
vid samma tillfälle ritade och berättade om när han spelade Tv-spel med sin 
pappa. Det är ett exempel på ett tillfälle i verksamhetens arbete som upplevs 
förstärka skam och det beskrivs framförallt ske när barnen kommer från olika 
socioekonomiska förutsättningar. Således kan vi än en gång urskilja en 
problematik i informanternas arbete på grund av deras olika uppfattningar 
gällande familjer från skilda sociala kategorier i samhället.  

Det viktigaste i arbetet med barnen upplevs vara att barnen får dela med sig av 
sina erfarenheter och känslor kring familjeproblematiken. Det kan göras på flera 
olika sätt, exempelvis genom att barnen får rita men även genom att de får berätta 
om sina tankar och erfarenheter i samtal med den yrkesverksamme. Dock 
beskrivs, att en svårighet med just detta är, att det är svårt att få barnen att öppna 
upp sig och dela med sig av sina känslor. Barnen upplevs ibland inte vilja eller 
våga prata om problematiken, de är då väldigt tysta i mötet med den 
yrkesverksamma. Tystnaden uppfattas som att många barn inte vill lämna ut sina 
föräldrar så att något ska hända dem eller så att barnen själva ska bli 
omhändertagna. Barnen upplevs se familjeproblematiken som en hemlighet och 
att de därför sviker sina föräldrar om de delar med sig av hur svår de faktiskt 
tycker att familjesituationen är.  

Bengtsson och Gavelin (2004) diskuterar denna problematik i deras beskrivning 
av arbete med barn i familjer där alkoholmissbruk förekommer. De har i sitt 
arbete upplevt att det kan ta lång tid att vinna barnens förtroende, innan de till 
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slut väljer att berätta om hur familjesituationen ser ut samt om hur barnen 
upplever denna. Författarna upplever att detta beror på barnens rädsla att på något 
sätt avslöja sina föräldrar (Bengtsson&Gavelin, 2004:51).  

Vidare upplever informanterna att denna problematik även uppkommer i arbetet 
med föräldrarna, att föräldrarna kan vara rädda för att ta kontakt med olika 
sociala verksamheter, då de är oroliga för att deras barn ska bli omhändertagna. 
Det i sin tur leder till att barnens problematik inte uppmärksammas och att barnen 
måste fortsätta leva under svåra förhållanden. Vid frågan om vilken inställning 
föräldrarna har till verksamheten, uttrycker en av våra informanter, som arbetar 
med en barnverksamhet som föräldrarna själva tar kontakt med, nedanstående 
uppfattning.  

”Ja alltså, de allra flesta är ju positiva förstås för annars skulle de inte komma hit så att säga. 
De som är negativa kommer ju aldrig hit. Det är ju det som är så bra med den här 
verksamheten”.  

Föräldrarnas motvilja till en kontakt med verksamheterna försvårar inte enbart 
arbetet med familjen menar Trygged i sin studie, utan inställningen utgör även en 
negativ påverkan på barnet (Trygged, 2009:208). Till exempel kommer de barn 
vars föräldrar har en negativ inställning till barnverksamheten ovan, aldrig i 
kontakt med denna och får på så sätt inte heller den hjälp barnen behöver.  

Således kan det diskuteras om den ovanstående uppfattningen, att det är bra att 
negativt inställda familjer inte kommer i kontakt med verksamheten, verkligen är 
av godo. Om de yrkesverksamma inom socialt arbete endast vill ha kontakt med 
familjer som är positivt inställda till verksamheterna, kan det leda till att de aldrig 
möter de familjer där en förnekelse av missbruket förekommer, där 
problematiken är som störst eller där familjen har de ekonomiska möjligheter 
som behövs för att kunna dölja missbruket. Då kommer barnens utsatthet i 
familjerna inte fram i ljuset, en kontakt etableras inte med någon verksamhet och 
barnen får inte den hjälp de behöver. Vidare kan det leda till att den tidigare 
diskuterade onda cirkeln, som kan uppkomma när en person växer upp i en familj 
med missbruksproblematik, inte heller kommer kunna brytas.  

6.1.5. Avslutande kommentarer och slutsatser 
Som vi skrev i inledningen önskade vi studera hur yrkesverksamma inom olika 
delar av socialt arbete uppfattar barns situation i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik, för att få en bred bild av hur dessa uppfattningar 
ser ut. Våra informanter arbetade bland annat inom gruppverksamheter, inom 
Socialtjänsten, som skolkuratorer och en av dem arbetade även som diakon. Det 
är yrken som är väldigt olika varandra, trots detta har de uppfattningar vi har 
kunnat urskilja i många fall varit snarlika. Bilden som har getts kring barnets 
situation och hur denne påverkas av familjeproblematiken, har i alla intervjuer 
handlat om att barnet tar ett stort ansvar samt att barnen antingen blir väldigt 
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inåtvända eller utåtagerande, ett exempel på detta är de roller som upprepade 
gånger beskrivits av flera olika informanter. Även vad barnets bästa är och hur 
man tillgodoser detta har problematiserats på liknande sätt i intervjuerna.  
 
Syftet med arbetet med föräldrarna har flera gånger beskrivits som att stärka 
deras föräldraskap, istället för att exempelvis fokusera på att få bukt med deras 
missbruksproblematik. Uppfattningen är vidare att det indirekt hjälper barnen när 
föräldrarna motiveras och stärks. Båda ovanstående uppfattningar finns i flera av 
informanternas utsagor, oavsett om de arbetar med föräldrarna eller inte.  
 
När det gäller det egna arbetet beskrivs, av flera informanter, svårigheter med 
barn och föräldrar som inte vill dela med sig av sina upplevelser. Denna 
problematik upplevs vara ett stort problem i arbetet och antas, både när det gäller 
föräldrarna och barnen, bero på en rädsla för att något ska hända om de berättar. 
Vidare diskuteras att förnekelseproblematiken är bland det svåraste i arbetet 
överhuvudtaget, detta upplevs komplicera både barnens situation, föräldrarnas 
förmåga till ett gott föräldraskap samt arbetet med familjerna. 
 
Den frågan vi har kunnat urskilja något motstridiga uppfattningar kring, handlar 
om vad barnets bästa är samt hur man säkerställer detta. Här ses tydliga 
skillnader beroende på vilken verksamhet informanterna arbetar inom. 
Familjebehandlaren inom Socialtjänsten nämnde att det i vissa fall kan vara att 
barnet får en familjehemsplacering, en gruppledare inom en barnverksamhet 
upplevde barnets bästa vara att en vuxen fungerar som språkrör i kontakten med 
föräldrarna, tre yrkesverksamma inom behandlingsverksamheter nämnde att de 
arbetade efter BBIC, barnets behov i centrum, för att säkerställa barnets bästa och 
diakonen uppfattade att det behövde finnas vuxna runt omkring barnet, som 
vågade anmäla när de upplevde problem i familjen för att barnets bästa skulle 
kunna tillgodoses. Det är tydligt att dessa uppfattningar cirkulerar kring de 
förutsättningar de yrkesverksamma har att arbeta efter i sin egen verksamhet. När 
det handlar om vad barnets bästa är i allmänhet beskrivs nämligen väldigt lika 
uppfattningar kring kärlek, trygga vuxna och att barn ska få vara barn. Möjligtvis 
beror beskrivningen av vad barnets bästa är i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik på förhoppningen om att det som faktiskt går att 
göra i den egna verksamheten, är det som även säkerställer barnets bästa.  
 
Vad det beror på att uppfattningarna i övrigt är så pass lika är svårt att säga. Det 
kan handla om att barn i familjer med alkoholmissbruksproblematik är ett väldigt 
omdiskuterat och välstuderat ämne som har varit under debatt i samhället i flera 
år, och att denna debatt har konstruerat de uppfattningar som det sedan är lätt att 
anamma och uppleva som sina egna. Samhällets bild och konstruktion av dessa 
barns situation präglar de yrkesverksammas arbete med barnen, oavsett vilken 
verksamhet de arbetar inom.  
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Att uppfattningarna då liknar varandra i denna grad, är egentligen inte så 
märkligt.  
 
Den breda bild av yrkesverksammas uppfattningar som vi ville få med hjälp av 
vår studie resulterade istället i en förståelse av att uppfattningar hos 
yrkesverksamma inom socialt arbete, kring barn i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik, genomgående är relativt lika. En uppfattning är 
enligt fenomenografin den medvetna reflektion som görs kring ett fenomen och 
de värderingar en person efter det tillskriver fenomenet. Det får en betydelse för 
individen som sedan skapar en förståelse kring fenomenet (Uljens, 1989:10). Då 
det kan leda till att våra uppfattningar kring olika fenomen även påverkar våra 
handlingar, kan den reflektion vi efter vår avslutade studie har kunnat göra vara 
positiv. Om de yrkesverksammas uppfattningar hade varit väldigt motstridiga 
skulle det kunna resultera i att den hjälp som barn i dessa familjer får, är helt 
beroende av vilken verksamhet de har kontakt med samt vilken yrkesverksam de 
där får möta, istället för att grundas i hur deras familjeproblematik faktiskt ser ut. 
  

6.2. Metodologiska överväganden och kritisk reflektion 
 

I vår studie redovisar vi informanternas uttryckta uppfattningar och upplevelser, 
dock kan vi inte veta om det är deras faktiska tankar kring de frågor vi ställer, 
eller om de istället svarar på, vad de anser vara, ett socialt accepterat sätt. Vi kan 
däremot, genom deras uttryckta uppfattningar, uttala oss om vad vi har kunnat 
urskilja i uppfattningarna och sedan tematisera detta i vårt resultat. 

Det finns några aspekter i framförallt vår metod och vårt tillvägagångssätt vars 
påverkan på studien är värda att reflektera över. Först och främst skulle 
alternativa tillvägagångsätt kunnat vara att genomföra intervjuer i fokusgrupper. 
Då vi däremot ville intervjua olika professioner inom socialt arbete skulle det bli 
svårt att skapa ett tillfälle för alla att träffas, och det skulle heller inte främja vårt 
syfte att genomföra intervjuerna i fokusgrupper. Vidare skulle en 
enkätundersökning kunnat genomföras, men då vi ville studera uppfattningar 
skulle det bli svårt att få tillräckligt utförliga svar. Genom enkätundersökningar 
kan attityder urskiljas, vi ville däremot gå djupare in på de yrkesverksammas 
uppfattningar. 

Vår urvalsmetod, att till stor del söka informanter via internet på olika sociala 
verksamheters hemsidor, var effektiv då vi fick många informanter som snabbt 
svarade att de ville ställa upp. Däremot var metoden ingen garanti för att vi fick 
det bästa urvalet för vårt syfte. Vi var inte tillräckligt insatta i alla informanters 
arbete eller i deras verksamheter för att vara säkra på att de skulle ge oss svar 
tillräckligt informationsrika för att besvara våra frågeställningar. Innan vi träffade 
informanterna visste vi inte mycket, om ens något i vissa fall, om deras tidigare 
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erfarenheter av arbete med barn i familjer med alkoholmissbruksproblematik, 
eller hur länge de hade arbetat inom den aktuella verksamheten. Lyckligtvis gav 
informanterna oss svar som var över förväntan i förhållande till vårt syfte.  

Att skicka ut våra frågor i förväg gav oss rikliga svar samt gav de 
yrkesverksamma som inte arbetade lika mycket med just 
alkoholmissbruksproblematiken en chans att tänka till innan intervjun, för att på 
så sätt känna sig förberedda. Nackdelarna var däremot att vi fick väl genomtänkta 
svar som inte gav utrymme för särskilt mycket spontanitet, fantasi och kreativitet. 
Informanterna kan ha svarat så som de antog att de förväntades svara och att ha 
sett frågorna innan intervjun kan samtidigt ha skapat viss oro att svara fel eller 
inte ge ”rätt svar”. Oron att inte ge ”rätt svar” skulle även kunna ha uppkommit 
om vi hade genomfört intervjuerna med antaganden om vad informanterna skulle 
svara på vissa frågor (Patton 2002:23), därför var vi noga med att inte på förhand 
ha teorier om vilka svar vi skulle få.  
 
För att underlätta för både oss och våra informanter gjorde vi intervjuerna på 
deras arbetsplatser. Även det kan ha lett till att de hämmades i sina tankar och 
reflektioner, då de svarade utifrån de regler och lagar som styr deras yrkesroll. 
Om vi istället mött dem utanför deras arbetsplats i deras privata roller, är det 
möjligt att de hade vågat tänja på gränserna för vad de trodde sig förväntas säga. 
För att minska denna effekt, samt för att få personer att ställa upp 
överhuvudtaget, var det väldigt viktigt att vi i missivbrevet tydligt informerade 
om att alla intervjuer sker anonymt samt att det inte ska finnas någon möjlighet 
att se vem som har sagt vad i vår färdiga text (Dalen 2008:23).                                                   
 
Då våra intervjufrågor har fungerat som vårt verktyg i arbetet, påverkar de även 
hela vårt resultat och vår validitet i studien. Det innebär att vi skulle ha haft 
möjlighet att få fram helt andra uppfattningar om vi formulerat oss annorlunda 
eller om vi hade valt andra typer av frågor. Informanterna har svarat på det vi har 
velat veta, dock innebär inte det att vi har valt de bästa frågorna för det vi faktiskt 
har velat studera. Informanternas förståelse av frågorna beror helt och hållet på 
hur vi har formulerat dessa, vilket gör att de också svarar utifrån denna förståelse. 
Andra frågor skulle kunna ha gett mer informationsrika svar eller mer tydliga 
beskrivningar av deras uppfattningar, detta är något vi är väl medvetna om. Vi 
bifogar våra frågor som en bilaga till studien (bilaga 2), detta för att opponenter 
samt examinator vid granskning av vår studie ska ha lätt att studera det verktyg vi 
har använt, för att själva bedöma hur det har påverkat vår empiri och det 
slutgiltiga resultatet. Genom detta och genom att vi i kapitel 4 har varit tydliga i 
hur den analytiska processen har gått till, stärks reliabiliteten i vår studie (Dalen 
2008:114).  
 



61 
 

Vidare är vi medvetna om att informanternas uttryckta uppfattningar skiljer sig åt 
beroende på vilken verksamhet de arbetar inom, om de arbetar med barnen, 
föräldrarna eller hela familjen samt på vilket sätt de arbetar med dem. Om vi 
exempelvis hade valt att endast intervjua yrkesverksamma inom Socialtjänsten, 
skulle det kunna leda till att de hade lagt mer fokus på barnperspektivet samt på 
barnets bästa då alla de yrkesverksamma hade varit styrda av SoL. Vi tror att 
uppfattningarna även kan bero på vilken del i processen med att bearbeta 
alkoholmissbruksproblematiken familjen är i, när de yrkesverksamma möter 
denna. Detta har dock gjort att vi har fått ett stort spektrum av uppfattningarna, 
något som var en del av vårt syfte med studien.  

Ingen av oss har tidigare arbetat med barn i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik. Det gör att vår förförståelse inte heller har 
påverkat studien nämnvärt, då den har varit väldigt knapphändig. Vi har dock 
genom vår utbildning en hel del teoretisk kunskap kring missbruk och arbete med 
denna problematik. Det har därför varit av vikt att vi har försökt gå in i arbetet 
med öppna ögon utan att själva lägga in värderingar, grundade på vår teoretiska 
kunskap, i informanternas svar (Dalen 2008:13). Då vi har studerat de 
yrkesverksammas egna uppfattningar är denna teoretiska förförståelse inget som 
har påverkat studien nämnvärt.  

6.3. Förslag till vidare forskning 
 

Överlag finns det mycket forskning kring både barnens och föräldrarnas situation 
i familjer med alkohol- och drogmissbruksproblematik. Även socialarbetarnas 
roll i arbetet med dessa familjer har problematiserats i flera olika studier. Med 
tanke på den mängd forskning som vi har kunnat hitta har barn som lever i 
familjer med missbruksproblematik länge varit i fokus för forskare inom olika 
områden, vilka har publicerat vetenskapliga rapporter, artiklar samt andra studier 
om ämnet. Även barnens och föräldrarnas egna uppfattningar om deras situation 
samt om hur deras kontakt med olika instanser och myndigheter ser ut, har 
studerats flertalet gånger.  

Dock är det svårare att hitta forskning om socialarbetares uppfattningar om 
barnens situation samt om hur deras arbete med dessa familjer ser ut, det är mer 
arbetet i sig som problematiseras inom forskningen. Detta är relevant då vi efter 
att ha genomfört denna studie tror att deras uppfattningar till viss del präglar 
arbetet och därför är det av vikt att dessa lyfts fram och diskuteras. Det har även 
gjort arbetet med att hitta forskning till vår egen studie komplicerat. Då vi 
studerar just de yrkesverksammas egna uppfattningar är det endast forskning 
kring detta som är relevant för oss, därför har vi blivit väldigt medvetna om att 
det inom det evidensbaserade fältet kring detta finns stora brister. Framför allt är 
det svårt att hitta tidigare studier kring de yrkesverksammas uppfattningar om 
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förnekelse- och skamproblematiken i dessa familjer. Det är något som våra 
informanter upprepade gånger uttrycker att de upplever som stora svårigheter för 
både barnen och föräldrarna, därför skulle det vara relevant att göra vidare studier 
kring detta.   

Något som vi framför allt skulle tycka vara intressant, är om mer studier gjordes 
om de yrkesverksammas uppfattningar kring barn som lever i familjer med god 
ekonomisk trygghet där ett alkoholmissbruk finns. Som det ser ut idag har vi haft 
svårt att hitta överhuvudtaget någon forskning om detta, något vi upplever som 
oroväckande. Det är inte ovanligt att dessa barns utsatthet aldrig kommer fram i 
ljuset, då Socialtjänsten eller andra verksamheter inte behöver bli inkopplade. 
Föräldrarna har ekonomiska möjligheter till att lyckas dölja missbruket eller till 
att själva kunna söka behandling, något som kan hjälpa föräldrarna medan barnen 
glöms bort. Vi är av uppfattningen att det finns bristfällig evidensbaserad 
kunskap kring detta område och efter att ha genomfört vår studie upplever vi att 
det är ett utbrett problem. Barnen lever i familjer som lyckas hålla fasaden uppe, 
något som gör att varken de eller deras föräldrar får den hjälp och det stöd som de 
behöver. Om flera studier gjordes på detta ämne skulle det möjligen kunna leda 
till att det diskuterades och uppmärksammades mer i vårt samhälle, som nu 
framför allt fokuserar på debatten om barn i socioekonomiskt utsatta familjer, när 
barn i familjer med alkoholmissbruksproblematik diskuteras. 

6.4. Kunskapsbidrag 
 

Vår förhoppning är att vi genom denna studie skapar eftertanke samt reflektion 
hos främst yrkesverksamma inom socialt arbete som möter barn i familjer med 
alkoholmissbruksproblematik. Genom att reflektera över de uppfattningar som 
finns kring barn och föräldrar i dessa familjer samt över de uppfattningar som 
förekommer gällande det egna arbetet med familjerna, kan nya perspektiv 
genereras hos de yrkesverksamma som sedan kan gynna arbetet. Även 
socionomstudenter, lärarstudenter samt andra humanistiskt inriktade 
utbildningars studenter kan ta del och ha hjälp av vårt resultat i sina egna studier 
kring yrkesverksammas uppfattningar.  

Studien har lyft problematiken med barn som lever i familjer med ekonomisk 
trygghet där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol. Det är något som 
sällan är omtalat, då familjerna inte uppmärksammas på samma sätt av 
exempelvis Socialtjänsten, därför hoppas vi att vår studie kan lyfta detta samt 
skapa en diskussion om fenomenet. Vidare hoppas vi att vår studie ska generera 
ett intresse hos professorer inom socialt arbete att studera de yrkesverksammas 
uppfattningar gällande utsatta barn, något som vi anser att det nu finns väldigt lite 
evidensbaserad kunskap kring. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Hej!  

Vi är tre studenter på socionomprogrammet på Linköpings Universitet campus Norrköping som 
är mitt uppe i att skriva vår C – uppsats. Syftet med uppsatsen är att göra en undersökande 
studie av hur yrkesverksamma ser på barnets situation när barnet lever i en familj med 
alkoholmissbruksproblematik. Denna studie kommer att bestå av 8 till 10 enskilda intervjuer 
med olika personer som i sin huvudsakliga sysselsättning kommer i kontakt med barn och/eller 
ungdomar i sådana familjer. Vi kontaktar Dig av den anledning att vi hoppas på Din medverkan 
som en av våra blivande informanter då vi tror att Du genom Din sysselsättning/arbete har 
möjlighet att ge oss ett intressant och för studien värdefullt perspektiv. Vi följer de etiska 
riktlinjer som Vetenskapsrådet har utformat, vilket betyder att du som informant genom  

 Konfidentialitetskravet försäkras anonymitet. Detta sker genom att vi som forskare 
avidentifierar Dig för att Du inte ska kunna identifieras mot Din vilja.  

Samtyckeskravet har rätt att själv bestämma om och hur Du vill delta i studien.  

Nyttjandekravet kan känna Dig säker på att det material som inhämtas genom Din medverkan 
endast kommer användas för vår studie.  

I och med detta brev har Du fått uppgifter om hur Ditt deltagande kommer nyttjas och att det 
baseras på frivillighet från Din sida, vilket uppfyller Informationskravet.  

 

Om Du har några frågor eller av annan anledning önskar kontakta oss görs detta via mail eller 
mobiltelefon.  

 

Med Vänliga Hälsningar 

Lisa Nilsson Palmgren – lisniXXX@student.liu.se, telefon [raderat mobilnummer] 

Anesa Omerovic – aneomXXX@student.liu.se, telefon [raderat mobilnummer] 

Gabriella Karlstedt Cederblad – gabkaXXX@student.liu.se, telefon [raderat mobilnummer] 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Bakgrund 

Vad är din utbildning? 

Vad är din erfarenhet av arbete med familjer med alkoholmissbruksproblematik samt vad är din 

nuvarande arbetsplats? 

Berätta kort om arbetsplatsens verksamhet. 

Vilka barn erhåller hjälp av verksamheten? 

Hur länge går barnen hos er eller hur länge har ni kontakt med familjerna? 

Hur ser samverkan med andra verksamheter ut? 

Sker det någon uppföljning av barnen som deltar i er verksamhet? 

 

Uppväxtmiljö 

Upplever du en positiv eller negativ inställning hos de familjer du möter till att etablera en 

kontakt med verksamheten?  

Hur upplever du att familjekonstellationen oftast ser ut i de familjer du möter? 

Hur upplever du att det sociala nätverket oftast ser ut kring de familjer du möter? 

Hur ser hemförhållandena oftast ut i de familjer du möter? 

Hur ser föräldrarnas sysselsättning oftast ut i de familjer du möter? 

Vilka positiva och negativa inflytanden kan finnas i omgivningen runt de familjer du möter? 

 

Stöd, resurser och brister 

Hur jobbar du som yrkesverksam med riskutsatta barn i familjer med 

alkoholmissbruksproblematik inom din verksamhet? 

Vilka riskfaktorer kan du som yrkesverksam identifiera i barnens omgivning? Hur identifierar 

du dessa riskfaktorer? 

Kan du som yrkesverksam ha en negativ påverkan hos de barn du möter? Hur? 

Kan du som yrkesverksam stärka de skyddande faktorerna hos/runt de barn du möter? Hur?  

Hur upplever du som yrkesverksam föräldrarnas praktiska omvårdnad av dessa barn? 

Hur upplever du som yrkesverksam föräldrarnas känslomässiga omvårdnad av dessa barn? 

Om brister förekommer i omvårdnaden, vilket stöd kan du som yrkesverksam utgöra? 

Hur yttrar sig familjens alkoholmissbruksproblematik hos barnens beteende och/eller 

utveckling? 
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Vad upplever du är det svåraste i arbetet med dessa familjer? 

Hur uppfattar du som yrkesverksam barnets bästa i allmänhet? 

Hur uppfattar du som yrkesverksam barnets bästa i dessa familjekonstellationer? 

Finns det situationer i ditt arbete där barnets bästa står i kontrast till vad som är möjligt att 

göra? Hur hanterar du i så fall dessa situationer?  

Finns det skillnader i familjeproblematiken beroende på vem av föräldrarna som missbrukar 

alkohol? 

Hur yttrar sig i så fall detta hos barnen? 

 

 

 


