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Det övergripande syftet med uppsatsen var att beskriva och undersöka samverkan 
mellan olika professionella aktörer i gruppverksamhet för barn till missbrukande 
föräldrar. Jag ville ta reda på vad det fanns för konkreta erfarenheter av och 
exempel på samverkan samt om samverkan påverkades om synsättet skiljer sig i 
förklaringen av missbruk mellan professionella aktörer. 
 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag har intervjuat fyra gruppledare 
från tre kommuners verksamhet för barn till missbrukande föräldrar. Jag ville 
fånga de professionellas erfarenheter och insyn från både barnens perspektiv och 
professionellas perspektiv. I intervjuerna fick jag ta del av de professionellas egna 
berättelser och upplevelser utifrån deras verklighet.  
 
Resultatet visar att samverkan är att sträva mot samma mål och är nödvändigt för 
att få barn remitterade till verksamheten. Resultatet visade vidare att en del andra 
aktörer inte inser att barnen tar skada av föräldrars missbruk och anser att barnet 
inte behöver någon professionell hjälp. Detta bidrar till en bristande samsyn. För 
att stärka samverkan med andra aktörer ges information och utbildning om vad 
verksamheten står för. Detta genererar kontinuitet i kontakten för att bättre kunna 
hjälpa barnen så snabbt och enkelt som möjligt. Samverkan mellan olika 
professioner medför att fler barn blir remitterade till verksamhet där barn till 
missbrukande föräldrar får de hjälp- och stödinsatser de behöver. 
 
 
Nyckelord: Samverkan, Barn till missbrukare, förebyggande arbete, Tidiga 
insatser, Alkohol och drogpolitikiska programmet, Helhetssyn, missbruk 
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The comprehensive purpose with this essay was to descride and examine the 
collaboration between different professional actors in activities för children with 
misusing parents. I would like to fins out what the concrete experiences are and 
examples of collaborations and also if collaborations are effeced if the outlook 
between professional actors differs in the explanition of misuse.  
 
I have used a qualitive method where I have interviewed four group leaders from 
three communes for children with misusing parents. I wanted to seize different 
professional experiences and insights from both the children´s perspectives and the 
professional ones. In the interviews I got to handle the professionals own stories 
and experiences from their reality. 
 
The result shows that collaboration is to struggle towards the same goal and it is 
necessary to get children remitted to the activity. The result futher shows that some 
actors do not realise that children are damaged by their parents misuse and 
consider that the children is not in need of professional helo. This contributes to a 
lack of unanimity. To strengthen the collaboration with other actors, infomation 
and edication of what the activity stands for is given. This generates the continuing 
in contact to better being able to help children as soon and as easy as possible. The 
collaboration between defferent professionals brings more children with missuse 
parents remitted to activities to get help- and support they need. 
 
 
Keymord: Collabotation, Children to missuse parents, Preventive work, Previous 
effort, Alcohol and drogpolitical program, Holism, missuse/absuse  
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1. INLEDNING 
 
Flödet av alkohol i Sverige orsakar stora skador och utgör ett allvarligt hot mot 
folkhälsan. Missbruket av alkohol och droger har ökat och därmed sker även en 
ökning av barn som lever nära missbruk. Enligt en rapport från IOGT-NTO: s 
Juniorförbund (2005) handlar det om cirka 250 000 barn som växer upp i 
missbrukarmiljöer. Det är cirka 15 procent av barnen i Sverige som har någon 
förälder som framför allt missbrukar alkohol. Med den ökade 
alkoholkonsumtionen riskerar de att bli fler till antalet och barnen är den grupp 
som drabbas hårdast.  
 
För att skydda barn från alkohol- och drogrelaterade skador och från alkoholens 
och drogernas negativa följder behövs gränsöverskridande professionellt 
samarbete. Men även en samordning av insatser i det förebyggande arbetet mot 
alkohol och droger för att så tidigt som möjligt identifiera och stötta dessa barn 
(Prop. 2005/06:30). 
 
Folkhälsoinstitutets rapport Insatser för barn till missbrukare (1996) visar att 
intresset från kommunerna att hjälpa barn till missbrukare har ökat de senare åren. 
Trots detta är det fortfarande en liten andel barn som får det stödet och den hjälpen 
de behöver, enligt Länsstyrelsen (2003). Genom ett flertal rapporter har behovet av 
samverkan kring barn och unga uppmärksammats under de senaste åren (Axelsson 
och Bihari Axelsson, 2007).   
 
Med barn till missbrukande föräldrar menar jag barn som har en eller två föräldrar 
som brukar berusningsmedel som alkohol, narkotika eller läkemedel och som har 
blivit beroende av dessa berusningsmedel, samt då familjens roller och funktion 
slutar att fungera och får konsekvenser för dem runt omkring. När förälder i någon 
form missbrukar får det konsekvenser för barnet. Hos barn som lever nära 
missbruk finns en risk att de tar efter föräldrars missbruksmönster och beteende.  
 
Ur ett folkhälsoperspektiv är dessa barn en riskgrupp för fysisk och psykisk ohälsa 
då barnen riskerar att utveckla eget missbruk på sikt (Folkhälsoinstitutet, 1996). 
Dessa barn riskerar att drabbas av allvarliga problem fysiskt, psykiskt och socialt 
menar Lindstein (1995) och anser att uppväxtvillkoren för barn i missbrukarmiljö 
är ett samhällsproblem som kräver särskilda insatser.   
 
Det finns mycket forskning om barn till missbrukande föräldrar. Vilka 
konsekvenser det får på barnet, vilka reaktioner de visar och hur det påverkar deras 
uppväxtmiljö. Men vad händer med dessa barn om kommunen inte ger stöd till 
barn som har missbrukande föräldrar? Vuxna som befinner sig i barns omgivning 
eller kommer i kontakt med barnen genom yrket måste ha kunskap om barn till 
missbrukare för att kunna erbjuda stöd (IOGT-NTO: s Juniorförbund, 2005).  
 
Jag har valt att fokusera min studie på samverkan mellan olika professionella 
aktörer i en gruppverksamhet som riktar sitt arbete på barn vars föräldrar har 
missbruksproblem. Jag vill ta reda på vad det finns för konkreta erfarenheter av 
och exempel på samverkan. Jag vill även ta reda på om samverkan påverkas ifall 
synsättet skiljer sig i förklaringen av missbruk mellan professionella aktörer. 

 1



 
 

Missbruksfrågorna är intressanta då min uppsats handlar om samverkan med barn 
till missbrukande föräldrar. Missbruksfrågorna kan vara en 
samverkansproblematik som kan vara betydande faktor mellan professioner. 
 
 
1.1 Problemformulering 
I katalogen Pengar som utvecklar (2003) framhåller Länsstyrelsen att det är viktigt 
att stärka samverkan mellan olika aktörer, kommuner och frivilliga organisationer 
för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Många kommuner har verksamhet kring 
barn till missbrukare, men enligt Länsstyrelsen är det fortfarande en mycket liten 
andel av barn till missbrukare som får hjälp.  
 
Christensen (1993) anser att vår attityd och inställning till missbruk av droger 
skiljer sig då inställningen till narkotikamissbruk ofta är hårdare än vad 
inställningen till alkoholmissbruk gör. Detta gör att många professionella aktörer 
ofta förringar betydelsen av alkoholmissbruket för att de kanske inte vet hur de ska 
agera eller tycker att det är obehagligt att lägga sig i. Gränserna mellan bruk och 
missbruk är diffusa speciellt när det gäller alkohol, menar Christensen. Men ur 
barnets perspektiv blir föräldrarna lika frånvarande och oberäkneliga oavsett 
vilken typ av drog föräldern använder sig av.  
 
I en rapport om insatser för barn till missbrukare från Folkhälsoinstitutet (1996) 
förklarades att dessa barns problem inte har tagits på tillräckligt stort allvar hos 
vare sig socialtjänsten eller enheten för missbrukarvården. Det finns skillnader i 
förklaringen av missbruk mellan yrkesgrupperna. En del menar att missbruk är en 
kronisk sjukdom medan andra menar att det har att göra med en följd av 
samverkande orsaker, sociala eller psykiska problem. Hos dessa yrkesgrupper är 
det alltså inte självklart att det görs en bedömning av barnets hjälp- och stödbehov 
då förklaringen av missbruk skiljer sig mellan yrkesgrupperna.  
 
Länsstyrelsen (2003) menar att allt fler kommuner betraktar verksamhet till barn 
till missbrukare som en viktig del i det förebyggande arbetet. Men i vissa 
kommuner anses inte tanken om riktade insatser för barn till missbrukande 
föräldrar lika självklar och verksamheter har lagts ner eller aldrig påbörjats.  
 
Varför det inte satsas på verksamheter till barn till missbrukare i en del kommuner 
beror i stor utsträckning på att synsättet på missbruk skiljer sig mellan inblandade 
yrkesgrupper (Folkhälsoinstitutet, 1996).  
 
Med denna uppsats vill jag belysa samverkan mellan olika professionella aktörer i 
gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar i deras arbetar att ge barnen 
det stöd och den hjälp de behöver i sin situation. Jag har en vilja och ambition att 
kunna bidra till att dessa barn blir uppmärksammade i fler kommuner.  Då kan 
samverkan mellan olika professionella aktörer vara en bra väg till att ett större 
antal barn får det stöd och den hjälp de behöver och risken att barnen utvecklar 
eget missbruk på lång sikt minskar. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
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Syftet med denna uppsats är att undersöka samverkan mellan olika professionella 
aktörer i gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar. Jag vill ta reda på 
vad det finns för konkreta erfarenheter av och exempel på samverkan samt om 
samverkan påverkas om synsättet skiljer sig i förklaringen av missbruk mellan 
professionella aktörer. 
 
För att nå ovanstående syfte har jag följande övergripande frågeställningar: 
 

− Hur tar sig samverkan uttryck i en gruppverksamhet för barn till 
missbrukande föräldrar? 

− Vad innebär samverkan i gruppverksamhet för barn till missbrukande 
föräldrar ur professionellas perspektiv? 

− Hur ser professionella aktörers tankar om samverkan och det som konkret 
utförs ut?   

− Hur hanteras olikheter i synsätt på missbruk mellan professionella i 
samverkan? 

 
 
  
2. BAKGRUND 
 
I detta avsnitt kommer jag att kortfattat beskriva regeringens nationella alkohol- 
och drogpolitiska handlingsplan 2005, länsstyrelsens uppdrag, socialtjänstens 
ansvar samt gruppverksamhetens funktion. Detta för att få en bättre inblick i 
satsningar som ligger till grund för arbetsinsatser kring barn till missbrukare. 
 
 
2.1 Nationell alkohol- och drogpolitiska handlingsplaner 
Flödet av alkohol i Sverige har orsakat stora skador och utgör ett allvarligt hot mot 
folkhälsan. Regeringen beslutade år 2001 om en nationell handlingsplan för att 
förebygga alkoholskador som inriktades mot att stimulera utvecklingen av 
förebyggande insatser. Ett år senare beslutades även om en nationell handlingsplan 
mot narkotika. Den nationella folkhälsopolitiken ska bidra till att förebygga 
alkoholmissbruk och användning av narkotika och bör samverka med övrigt 
folkhälsoarbete på alla nivåer i samhället. Som ett led i detta har alkohol- och 
narkotikapolitiska samordnare anställts på lokal nivå för att etablera ett alkohol- 
och drogpolitiskt program (Prop. 2005/06:30). 
 
2.1.1 Alkohol och drogpolitiska mål och insatser 
I propositionen (2005/06:30) har regeringen lyft fram betydelsen av samverkan i 
frågor som rör barn som riskerar att fara illa eller far illa genom införande av 
lagbestämmelser av en övergripande strategi som ska ha fokus på barnet.  
Samverkan är till för att barn ska få stöd och skydd i ett tidigt skede där insatserna 
utgår från folkhälsopolitiken helhetsperspektiv för att skapa förutsättningar att 
växa upp under goda och trygga förhållanden. I detta sammanhang är det angeläget 
att uppmärksamma barn till missbrukande föräldrar, deras situation och deras 
behov av stöd. Regeringen vill betona vikten av långsiktlighet i det förebyggande 
arbetet som riktas mot barn och unga.  
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2.1.2 Statens folkhälsoinstitut 
Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att samordna uppföljning 
inom det övergripande nationella folkhälsomålet. Dessa insatser är för att alkohol- 
och narkotikamissbruk orsakas av faktorer som återfinns på individ-, grupp-, och 
samhällsnivå (Prop. 2005/06:30). 
 
 
2.2 Länsstyrelsens uppdrag 
För att förstärka kommuners insatser och kunna genomföra den alkohol och 
drogpolitiska handlingsplanen har regeringen gett Länsstyrelsen en central position 
och en tydligare utvecklingsroll som innebär att stötta och driva på kommunerna. 
Uppdraget innebär att fördela pengar för att förstärka kommunernas insatser med 
stöd av alkohol och drogpolitiska handlingsplanen. Pengarna ska gå till tre 
områden som förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser för att 
utveckla kommunernas lokala drogförebyggande arbete (Prop. 2005/06:30). 
 
Länsstyrelsen i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tillsammans 
utgivit en katalog, Pengar som utvecklar. Förebyggande verksamhet och tidiga 
insatser med utvecklingsmedel i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 
(2003) för att sprida goda exempel på projekt och underlätta kontakter mellan 
kommuner för att inspirera till utveckling av förebyggande arbete.  
 
2.2.1 Utvecklingsmedel 
I katalogen Pengar som utvecklar (2003) beskriver Länsstyrelsen att det finns 
utvecklingsmedel att söka i varje kommun. Tidiga insatser är avsedda för bland 
annat insatser för barn till missbrukare. Medlen som fördelats av länsstyrelsen har 
huvudsakligen gått till kommuners förebyggande arbete och samordnarens insatser 
för barn i missbrukarmiljöer, öppenvårdsinsatser samt insatser till ungdomsvården. 
 
Verksamheter för barn till missbrukare ser olika ut i kommunerna. Enligt 
Länsstyrelsen (2003) har många kommuner anställt en samordnare för 
utvecklingsmedlen. En del kommuner har redan väl etablerade gruppverksamheter 
och behöver inte samordnarens initiering. En del kommuner har satsat på att 
utbilda yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn till missbrukare och som har 
startat eller avser att starta verksamheter för barn.  
 
 
2.3 Socialtjänstens ansvar 
Socialtjänsten skall aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk samt att 
förstärka skyddet för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. När det 
gäller de utsatta barnen är skolan, förskolan, mödra- och barnavårdscentraler, barn- 
och ungdomspsykiatrin och övrig hälso- och sjukvård de viktigaste 
samarbetspartners för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2006). 
  
Frivilliga organisationer är av stor vikt som samverkansaktörer. Här framställs att 
samverkan handlar om att uppmärksamma miljöer där barn och unga riskerar att 
utvecklas ofördelaktigt eller att förbättra rutiner i tidiga insatser på övergripande 
nivå i kommunen. Frivilliga organisationer med verksamheter som rör barn som 
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far illa eller riskerar att fara illa är viktiga samverkansaktörer (Socialstyrelsen, 
2006). 
 
Skyldigheten att samverka hos de allmänna myndigheterna förstärktes 2003 med 
regeringens proposition (prop. 2002/03:53) 5 kap. 1 a § SoL och Socialstyrelsens 
projekt Barn i Fokus. Där yttrades en vilja att tillämpa en samverkan mellan 
offentliga institutioner inom området (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  
 
 
2.4 Gruppverksamhetens funktion för barn till missbrukande föräldrar 
Ersta Diakonisällskapet i Stockholm var först i Sverige med att starta ett treårigt 
projekt som riktades till anhöriga. Verksamheten fick stöd av Socialstyrelsen och 
blev en permanent verksamhet 1990. Då utökades programmen till att omfatta 
även barn och tonåringar till gruppverksamheten Ersta Vändpunkt. Programmet 
riktades till barn vars förälder eller nära anhörig har eller har haft ett 
problemmissbruk av alkohol, narkotika, läkemedel eller psykisk sjukdom (Ersta 
diakoni). 
 
Sedan dess har utvecklingen i antalet gruppverksamheter för barn till 
missbrukande föräldrar ökat. Gruppverksamheterna är riktade till barn mellan sju 
och arton år som får träffa två gruppledare under en regelbunden tid och 
regelbundna former i 16 veckor. Detta för att prata om hur det är att leva nära 
missbruk, vilket kan vara att barnet kan ha en eller två missbrukande föräldrar 
(Lindstein, 1995). I folkhälsoinstitutets rapport Insatser för barn till missbrukare – 
en kartläggning våren 1996 (1996) gjordes en kartläggning som visade att det 
fanns 80 pågående gruppverksamheter och 20 planerade. 
 
Den första kommunen jag undersökte startades en gruppverksamhet för barn till 
missbrukande föräldrar 1996 som ett projekt, men blev sedan en permanent 
verksamhet 1999 tillsammans med socialtjänsten. Samarbetet idag sker mellan 
socialförvaltningen, öppen psykvård och skolkurator. I verksamheten arbetar en 
gruppledare tillsammans med en medarbetare som arbetar med en barngrupp som 
pågår i 16 veckor. För närvarande består gruppen av tre barn. De som arbetar i 
verksamheten beskriver att de behöver stöd av andra yrkesgrupper för att få hjälp 
med rekrytering av barn för att kunna bedriva verksamheten.  
 
I den andra kommunen har gruppverksamheten funnits sedan 2001 och blivit en 
permanent verksamhet. Verksamheten startades med ett samarbete mellan Barn- 
och ungdomspsykiatrin och socialtjänstens missbrukssektion. Något år senare kom 
Svenska Kyrkan med i samarbetet. Här arbetar tre gruppledare med en deltidstjänst 
var och har tre barngrupper parallellt igång per termin på ca 6-8 barn per grupp.  
 
Den tredje kommunens gruppverksamhet startades 1992 av Svenska Kyrkan. 
Sedan 2002 samarbetar verksamheten tillsammans med socialtjänsten och 
psykiatrivården. Verksamheten har fyra tjänster, en heltid och tre halvtid varav två 
är gruppledare. Barngrupperna består av barn mellan 7 och 14 år som indelas i tre 
grupper. 
 
2.4.1 Modeller för gruppverksamhetens arbete 
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Det finns olika modeller för gruppverksamheters arbete. De två vanligaste 
modellerna kommer från Ersta Vändpunkt och Rädda Barnen.   
 
Lindstein (1995) beskriver att Ersta Vändpunkt ser missbruk som en sjukdom och 
deras arbetssätt är inspirerat av Minnesotamodellen som heter Children are People 
too (CAP) och bygger på AA, Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram, där alla i 
familjen ingår i alkoholistens livssystem. Rädda Barnens Lidingö-modell fäster 
inte någon stor vikt vid vad som är orsaken till själva missbruket utan utgår istället 
från ett barnperspektiv som beskriver vad alkoholism kan innebära för 
missbrukaren och dess omgivning (Arnell & Ekbom, 1994).  
 
Många kommuners gruppverksamheter som omfattar barn till missbrukare arbetar 
utifrån Ersta Vändpunkts teorier och program (Folkhälsoinstitutet, 1996). 
Gruppledarna som arbetar i gruppverksamheten i de kommuner jag undersökte har 
utbildning från Ersta Vändpunkt, Children are People too (CAP) och Rädda 
Barnen. 
 
2.4.2 Förebyggande folkhälsoarbete med verksamhet för barn i familjer med 
missbruk 
Folkhälsoinstitutet (1997) talar om gruppverksamhetens funktion är att ge barn en 
möjlighet att träffa andra barn som befinner sig i en liknande situation för att dela 
med sig av sina erfarenheter för att slippa känna sig ensamma om sina problem. 
Genom att identifiera problemet i gruppen kan barnet få kraft att bearbeta sina 
egna upplevelser och sätta ord på sina känslor och få möjligheten att avlasta 
känslan av skuld och ansvar som de känner på grund av förälderns missbruk.  
 
En annan viktig aspekt inom gruppverksamheten är att ge barnen mer kunskap om 
missbruk och redskap att lättare hantera sin verklighet för att på så sätt förebygga 
och minska risken att utveckla ett eget missbruk på lång sikt. 
 
 
 
3. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
I det här avsnittet förklarar jag mitt val av metod och den form jag använt mig av 
för att få den information och data jag behöver till min studie. 
 
 
3.1 Metoder 
Det finns två traditionella metodstrategier – kvalitativ och kvantitativ – för hur 
insamling av information och bearbetning av data kan genomföras beroende på 
vilken inriktning man har i sin studie och vilken typ av kunskap som söks. Bryman 
(2007) förklarar att kvantitativa data kan analyseras statistiskt där inriktningen 
ligger mer på siffror. Kvalitativa data är deskriptiva och beskriver människans 
egna upplevelser och tolkningar genom språkligt analys av den sociala 
verkligheten. Forskare som använder kvalitativ metod har en tendens att stödja sin 
metod och angreppssätt genom att väva in teori i sina empiriska studier, menar 
Bryman.  
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Lantz (1993) beskriver dessa två traditioner. Kvantitativ metod bestämmer mängd 
som kan öka eller minska utan att arten ändras. Kvalitativ metod bestämmer art där 
det sker en automatisk förändring av arten då det sker en förändring av kvalitet. 
Lantz förklarar att hermeneutiken, tolkningsläran att tolka och förstå något, har ett 
ursprung i tolkning av textens innehåll eller betydelse. Till skillnad från 
positivismen, förklaringsläran att förklara och förutsäga något, som är orsak till ett 
fenomen.  
 
Lantz (1993) menar att det är hela människans värld som är av betydelse för det 
som söks, inte bara språket inom den kvalitativa metoden. Vidare förklarar Lantz 
att forskningens ändamål är att så objektivt som möjligt undersöka det man 
observerar.  I en kvalitativ analys ges möjlighet till att öka förståelsen av nya 
fenomen för att förstå sammanhanget och utifrån en analys belysa fenomenet ur ett 
annat perspektiv. Detta resonemang utgick jag från då jag valde en kvalitativ 
metod att arbeta med i min undersökning.  
 
 
3.2 Kvalitativ metod 
Jag har valt en kvalitativ metod därför att jag anser att det är det bästa sättet att få 
ut så mycket som möjligt av informanternas egna berättelser och upplevelser 
utifrån deras verklighet. Jag har valt att använda mig av intervjuer därför att jag 
vill belysa intervjupersonens upplevelser och ta del av deras erfarenheter i det 
ämnet jag söker kunskap om. I en intervju får jag en nära kontakt med informanten 
och kan på så sätt ta del av deras upplevelser och berättelser. Enligt Bryman 
(2007) är intervjuns syfte att förstå informantens erfarenheter av det aktuella 
ämnet. Jag finner att med intervjuer får jag en mer levande berättelse av deras 
erfarenheter som jag inte kan få på samma sätt av en enkät.  
 
3.2.1 Typ av intervju 
Inom den kvalitativa forskningstraditionen finns det olika typer av 
intervjutekniker. Jag har valt att genomföra semistrukturerad intervju, även kallad 
halvstrukturerad, med temafrågor. Temafrågor följer jag genom en förberedd 
intervjuguide med hänsyn till följdfrågor och eventuell kasta om frågorna. I den 
semistrukturerade intervjun utgår jag från förutbestämda formulerade temafrågor 
med begrepp som motiv, samverkan, helhetssyn samt erfarenheter. Detta gör jag 
för att fånga informantens uppfattning eller upplevelse av begreppen. Men 
informanten har en frihet och ett svarsutrymme att fritt beskriva sitt sätt att uppleva 
begreppen. Den här typen av intervju ger mig data som jag behöver för min studie, 
samtidigt som jag får en beskrivande bild om informantens verklighet. 
 
Det som kännetecknar den semistrukturerade intervjun, enligt Bryman (2007), är 
att frågorna utgår från specifika teman och forskaren använder sig av en 
intervjuguide, men behöver inte följa guiden till punkt och pricka utan kan ändra 
ordningen på frågorna och följa upp med följdfrågor. Intervjupersonen har då 
möjligheten att öppet svara på frågorna. Bryman menar att det är viktigt att 
forskaren är flexibel och följsam. Kvale (1997) menar att 
semistrukturerade/halvstrukturerade intervjuer är öppna i sin struktur och kräver 
kompetens och kunskap i ämnet hos forskaren då det handlar om ett samspel 
mellan två personer med ett gemensamt intresse för det specifika ämnet. 
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Genom att använda mig av denna typ av intervju har jag möjligheten att utveckla 
och fördjupa mig i informantens svar och på så sätt skapat en dialog mellan oss. 
 
 
3.3 Urval  
Jag ringde en samordnare i en kommun för att höra om hon visste några 
gruppverksamheter för barn till missbrukande föräldrar, som är etablerade i 
kommunen och som jag kunde kontakta för min studie. Jag fick tips om tre 
närliggande kommuner som är väl etablerade och arbetar självständigt utan någon 
hjälp av samordnarens initiering. Jag kontaktade verksamhetsansvarige i 
kommunen där jag presenterade mitt ärende.  
 
Mitt syfte med uppsatsen har varit att få veta olika professionellas erfarenheter av 
och exempel på samverkan mellan aktörer i gruppverksamhet för barn till 
missbrukande föräldrar i olika kommuner. Jag sökte på de rekommenderade 
verksamheterna i respektive kommun för att se vilka som var knutna till 
verksamheten och fann gruppledare med olika professionalitet.  
 
Gruppledarna i de tre kommunernas verksamhet har olika professionell bakgrund 
inom Svenska Kyrkan, Socialtjänsten, Missbruksvården, Barn och 
utbildningsförvaltningen och Barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har avgränsat mig 
med anledning för att min tanke var att intervjua professionella som arbetar nära 
barn till missbrukande föräldrar och som samverkade i en större grupp med andra 
aktörer. Vad jag inte har tagit med är de övriga berörda aktörer som samverkar 
tillsammans med barngruppverksamheten därför att jag hade inte hunnit intervjua 
alla professionella som samverkar med gruppverksamheten så därför min 
avgränsning. 
 
3.3.1 Fördelar och nackdelar med urvalet 
Fördelarna med att intervjua gruppledarna i verksamheten är att de har erfarenheter 
och insyn från både barnens perspektiv och professionellas perspektiv. De har en 
direktkontakt med barnet som gör att de ser barnens behov direkt och kan åtgärda 
det genom att samverka med andra professionella. Jag ansåg även att det var 
rimligt att intervjua fyra stycken, dels för att jag fick spridning på de olika 
professionerna och dels för att de har en lång erfarenhet i verksamheten. 
 
Nackdelen med att intervjua gruppledarna i verksamheten var att de var för få i 
antalet som kom från olika yrkesgrupper, som jag upptäckte vid intervjutillfället. I 
den första verksamheten jag besökte gjorde jag två intervjuer.  
 
I de två övriga verksamheterna upptäckte jag att gruppledarna var från en och 
samma profession. Men då var det redan för sent att ändra. Så av tidsbrist gjorde 
jag en intervju per verksamhet. Sammanlagt fick jag fyra intervjuer från tre 
kommuners verksamhet. Detta kan kännas en aning lite men jag känner ändå att 
jag har fått ut väldigt mycket av varje intervju. Jag har fått ta del av tre kommuners 
arbete i verksamheten samt professionellas erfarenheter i verksamheten och 
samverkan med andra aktörer. 
 
 
3.4 Genomförandet av intervjuerna 
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Jag intervjuade fyra personer sammanlagt från tre kommuners gruppverksamheter. 
Att inte alla gruppledare från varje kommun intervjuades var på grund av att i en 
kommun fanns det två gruppledare från en och samma yrkesgrupp och en av 
gruppledarna representerade verksamheten. Så det föll sig naturligt att intervjua 
representanten. Alla intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplats. 
 
Vid varje intervjutillfälle användes en diktafon som spelade in varje intervju samt 
en frågeguide enligt beskrivningarna av den semistrukturerade intervjun. Varje 
intervjutillfälle tog cirka 50 minuter. Jag öppnade intervjuerna med en kort 
beskrivning om vad jag ska fråga om och använde mig av min frågeguide som 
sammanlagt bestod av 23 stycken frågor med recension av att frågorna kunde 
omordnas under intervjuns gång eller inte behövas ställas då vissa frågor går in i 
varandra. De som intervjuades var högst medvetna om vad vi skulle prata om och 
det var en god dialog mellan informanterna och mig som forskare. Materialet var 
innehållsrikt och jag finner trots det begränsade antalet intervjuer en god belysning 
av mina frågeställningar. Jag finner att jag har uppnått en viss mättnad i materialet, 
vilket innebär att intervjuerna bekräftade varandra och att fler intervjuer med 
samma slags informanter troligen inte hade gett så väldigt mycket nytt. Sedan går 
det att göra intervjuer med andra kategorier av informanter, men det är en annan 
sak. 
 
3.4.1 Bortfall  
Sammanlagt skulle jag intervjua 7 gruppledare. Men i den första verksamheten var 
en gruppledare sjukskriven och kunde inte delta. I den andra verksamheten var det 
en medarbetare till gruppledaren som inte deltog. I den tredje verksamheten skedde 
bortfallet på grund av att gruppledarna var från en och samma yrkesgrupp.   
 
 
3.5 Bearbetning och analys av material 
Samtliga intervjuer transkriberades var för sig för att materialet skulle bli mer 
hanterbart inför analysen. För att min studie ska belysa professionellas konkreta 
erfarenheter av och exempel på samverkan och om samverkan påverkas om 
synsättet skiljer sig i förklaringen av missbruk mellan professionella aktörer, har 
jag i mitt analysarbete kategoriserat upp materialet utifrån de teman som 
intervjuerna bygger på. 
 
Sammanställningen av svaren utgår från skillnader och likheter på samverkan, 
helhetssynen samt på de konkreta erfarenheterna på vad de har gemensamt och inte 
gemensamt. Personer och datainsamling ska bearbetas och analyseras på ett sätt 
som gör att informanterna inte går att identifiera. Analysen utgår från frågor som 
har en anknytning till mitt syfte och problemställningen som kommer att 
presenteras i resultatet. 
 
 
3.6 Etiska övervägande 
Alla informanter har frivilligt deltagit som intervjupersoner. Då jag endast har 
intervjuat professionella inom en verksamhet, har jag tagit hänsyn till personernas 
privata uppgifter och deras yrkesbefattning. På det sättet riskerar inte 
intervjupersonerna att bli identifierade. Informanterna har blivit informerade om 
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att forskningsmaterialet enbart ska användas i detta uppsatsarbete. De erbjöds att få 
uppsatsen när den är färdig.                           
 
 
3.7 Validitet och reliabilitet  
Bryman (2002) påpekar att istället för begreppen validitet och reliabilitet behövs 
det alternativa begrepp som äkthet och trovärdighet i den kvalitativa forskningen. I 
begreppet trovärdighet ingår tillförlitlighet och pålitlighet. I begreppet äkthet 
handlar om undersökningen ger en tillräcklig rättvis bild av olika uppfattningar i 
undersökningsgruppen.  
 
Begreppen som redogör för validitet/äkthet handlar om huruvida resultatet som 
framställt stämmer överens med verkligheten (Merriam, !994). Det vill säga om 
jag har fått svar på min frågeställning. Genom den kvalitativa metoden har jag 
fångat den enskildes tankar och uppfattningar. Jag tycker jag har fått svar på de 
frågor jag ställt. Så äktheten i min undersökning finns då jag mött informanterna 
under min kvalitativa undersökning och fått ett genuint samtal med varje 
informant.  
 
Reliabilitet/trovärdighet handlar om vilken utsträckning resultatet kan upprepas 
(Merriam, 1994). Samhällsvetenskapliga området handlar om att observera 
människors beteende och upplevelser som hela tiden förändras och kan bli ett 
problem. Varje intervjutillfälle har jag upplevt att de olika informanterna har varit 
genuint intresserade av att bli intervjuade. Jag har varit medveten om att hålla en 
dialog så öppen och värderingsfri som möjligt för att informanterna inte ska bli 
påtvingade mina värderingar när jag ställer mina frågor.   
 
Det finns inga garantier för att informanterna har besvarat mina frågor så att svaren 
inte har påverkats av intervjutillfället. Bryman (2007) menar att forskare frågar sig 
hur representativt ett resultat är för övriga urvalsunderlag ur sitt urval samt vilken 
utsträckning det är rimligt att generalisera resultatet från sin forskning. Mitt 
empiriska material bygger på ett fåtal intervjuer och jag kan därför inte dra några 
långtgående slutsatser på basis av det. Samtidigt är materialet innehållsrikt 
tillräckligt omfattande för att kunna belysa intressanta aspekter av professionell 
samverkan. 
 
 
 
4. TEORI 
 
Samverkan och helhetssyn är centrala utgångspunkter för min studie. För att få en 
djupare förståelse i ämnet kompletteras beskrivningen om samverkan kring 
gruppverksamheter för barn till missbrukande föräldrar med stöd av teorier och 
tankegångar om samverkan och helhetssyn. Helhetssyn och samverkan har inte 
bara en central funktion utan har en praktisk avgörande betydelse för hur de 
används och förstås i arbetet.  
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva och redovisa begreppsförklaring av 
samverkan/samarbete/samordning, samverkansformer, förutsättningar och hinder 
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för samverkan, olikheter i samverkan samt begreppet helhetssyn och helhetssynen 
inom folkhälsoarbetet.  
 
  
4.1 Definitionen av samverkan 
Det finns olika sätt att definiera vad samverkan eller samarbete är. Men allmänt 
kan samverkan ses som ett utbyte mellan flera organisationer gällande information, 
ekonomi, personal eller andra resurser. I hälsofrämjande arbete ska definitionen av 
samverkan leda till en bättre tillämpning av resurser och en högre kvalitet på 
tjänsterna, förklara Axelsson och Bihari Axelsson (2007).  
 
Begreppet kommunikation hör nära samman med begreppet samverkan då det 
centrala för samverkansförsöken är en förståelse mellan parterna dels hur 
verkligheten är beskaffad och dels hur parterna uppfattar hur det borde vara men 
även strävan att förstå varandras uppfattning om samverkan. Samverkan eller 
samarbete kan omfattas inom ramen av passiv information till en nära fullständig 
integration av verksamheten ( Brännberg, 1995). 
 
 
4.2 Samverkan, samarbete och samordning  
Samverkan betyder något mer än det allmänna begreppet samarbeta. Danemark 
(2003) menar på att samarbete gör vi i det sociala livet hela tiden som en del av vår 
vardag medan samverkan innebär att man tillsammans med olika professioner 
strävar mot samma mål.  
 
Brännberg (1995) menar att samverkan är som begrepp tvetydligt och kan stå för 
olika saker beroende av sammanhanget synonymt med begrepp som samarbete och 
samordning. Gemensamt för begreppen är att det syftar på att två eller flera enheter 
möts för att förbättra en situation. 
 
 
4.3 Samverkansformer 
Axelsson och Bihari Axelsson (2007) förklarar att det finns olika modeller för 
samverkan. Den enklaste formen av samverkan är att möten anordnas regelbundet 
mellan olika aktörer i utbyte av information och planering. De kan vara formella 
eller informella till sin karaktär beroende på omfattningen och svårighetsgraden i 
samverkan. Den mer komplexa formen av samverkan är i utbyte av information, 
ekonomi och medarbetare. De berörda aktörerna ingår formella överenskommelser 
om riktlinjer som innebär en samordning av samarbete mellan verksamheterna.  
 
Axelsson och Bihari Axelsson (2007) använder sig av Bengt Berggrens modell 
som behandlar fyra olika samarbetsformer av samarbete. Modellen som illustreras 
i figuren nedan är fritt översatts från Axelsson och Bihari Axelsson (2007). 
 
 

Koordination = Samordning 

Kollaboration = Samverkan 

Integration  = Sammansmältning 

Konsultation = Samråd 
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Figur 1 Olika samarbetsformer 
  
 
I en koordination vidmakthåller aktörerna sina ansvarsområden men 
kommunicerar med varandra för att undvika oredor och för att förstärka effekten 
av varandras åtgärder. De involverade kompletterar varandras verksamheter för att 
nå resultat. I samordning behövs inte ett gemensamt värdesystem och ansvar. 
 
Kollaboration innebär det att man har satt upp ett gemensamt ansvar mot samma 
mål och metod där samverkan sker i vissa former och specifika frågor. Detta 
betyder att aktörerna förväntas behålla sina specifika kompetenser men man träffas 
och samverkar kring vissa gemensamma frågor eller problem och väger in den 
andres utgångspunkter och åtgärder i en begränsad uppgift.  
 
Integration innebär ett långtgående samarbete där aktörernas verksamhet mer eller 
mindre har integrerats genom en upplösning av ansvarsområdenas gränser. Detta 
innebär att två eller flera verksamheter och de flesta uppgifterna i verksamheten 
har sammansmälts och kräver gemensamma kunskaper vilket betyder att olika 
professioner ansvarar för samma uppgifter. 
 
I konsultation använder sig en verksamhet av andras verksamheters experter med 
en specifik kompetens. Vilket innebär att en yrkesgrupp från en verksamhet går in 
i en annan verksamhet för att göra tillfälliga insatser exempelvis råda, stödja och 
ge handledning utan någon som helst ansvar för problem eller uppgift. 
 
 
4.4 Förutsättningar och hinder för samverkan 
Det finns både förutsättningar och hinder med att samverka. I Axelsson och Bihari 
Axelsson (2007) beskrivs Josefssons sammanställda forskning på området i form 
av ett antal grundläggande förutsättningar för samverkan. Dessa förutsättningar är: 
 

 Klart uttalade mål för samverkan 
 Upplevt behov av samverkan hos de som ska samverka 
 Tydlighet kring målgruppen för samverkan 
 Tydliga problem man vill ingripa 

 
För att nå målet krävs det realiserbara resurser och att de som ska samverka har 
kunskap om varandras verksamheter och regelverk. Dessutom är det viktigt att det 
finns klara roller och förväntningar på varandra samt tydliga gränser mellan 
kompetensområdet. 
 
Förutsättningarna för att samverka menar Danemark (2003) är följande: 
 

 Ha en tydlig och klar ledning 
 Ha ett klart uttalat mål 
 Tillräckliga resurser ställs till förfogande 
 Skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och 

regelverk har identifierats 
 Skillnader undanröjs eller hanteras  
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Vissa faktorer spelar större roll i vissa typer av samverkan och mindre i andra. De 
centrala är menar Danemark att kunna diskutera och klarlägga de hinder och 
problem som uppstår på ett sätt så att man förmår hålla isär sak och person. Att 
hindret inte är den enskilde medarbetarens fel att problem uppstår utan det ligger 
oftast i att man inte har planerat samverkan tillräckligt. 
 
Axelsson och Bihari Axelsson (2007) beskriver enligt Josefssons forskning de 
hindrande faktorerna vid samverkan som är relaterade till: 

 Osäkerhet i yrkesrollen  
 Oklarhet och skillnader mellan de samverkande parterna 
 Oklara mål, mandat, kompetens, ansvarsområden, makt, resurser, regelverk 

och verksamhetsideologi. 
 
Flera hinder kan uppstå om samverkan inte upplevs som ömsesidigt fördelaktigt 
och om omorganisationer och personalomsättningar grundas på upplevda makt- 
och statusskillnad. Många forskare påpekar att samverkan är svårt att åstadkomma 
då forskningsrapporternas beskrivningar överträffas av svårigheter, hinder och 
risker med samverkan på de flesta områdena där det prövats. 
 
4.4.1 Olikheter i samverkan 
Danemark (2003) talar om att det finns flera faktorer som spelar in när olika 
verksamheter ska samverka. Det kan finnas olikheter i aktörernas utbildning som 
kan göra att de har olika perspektiv på hur de ser på problem och hur de ska 
förklaras och lösas. Det kan även finnas olikheter i regler, lagar och avtal för de 
inblandade och kan handla om att de olika verksamheterna helt enkelt ser 
samverkan från olika positioner. För att lyckas med samverkan enligt Danemark 
måste dessa faktorer lyftas fram och bli synliga inte för att de skulle vara ett hinder 
utan för att skillnader kan ibland också vara utvecklande. Det gäller att finna en 
form för att kunna arbeta utifrån del gällande förutsättningarna. 
 
 
4.5 Begreppet helhetssyn 
Helhetssyn är ett brett begrepp som är svårt att definiera menar Bergmark (1998) 
och beskriver en normaltolkning som innebär att individen ska ses ur ett bredare 
perspektiv och att den enskildes problem kan tolkas som en del av en helhet. Olika 
påverkansfaktorer bör ses i sitt sammanhang och inte som isolerad fenomen.  
 
Ett annat perspektiv på helhetsbegreppet förklarar Bergmark vidare, är att den som 
arbetar med människor i utsatta livssituationer måste vara öppen för andra sätt att 
tänka, ett annat arbetssätt eller metod som förklarar varför situationen ser ut som 
den gör för den utsatta individen. Detta betyder att professioner inte ska vara så 
bundna till ett synsätt utan vara öppen för nya sätt att se på situationen för den 
utsatta människan och sträva att finna lösningar på den enskildes sociala problem. 
 
 
4.6 Helhetssyn inom folkhälsoarbete 
Samverkan i ett hälsofrämjande arbete säger Axelsson och Bihari Axelsson (2007) 
är det nödvändigt att ha en helhetssyn och ett integrerat tjänsteutbud för att kunna 
genomföra åtgärder med hög kvalitet.  
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I samverkan kring utsatta barn bör de professionellas bidrag inkluderas med en 
vilja att vara öppen för olika problemförståelse och omvärdera sina egna åsikter i 
förhållande till andra professionellas perspektiv samt barnens utveckling. Detta för 
att tänja på den professionella domänen genom en flexibel hållning (Axelsson & 
Bihari Axelsson 2007). 
 
Även Hjortsjö (2005) betonar helhetssyn inom folkhälsoarbetet och menar bland 
annat att det är viktigt att finnas till hands tidigt och att fånga upp symtom innan 
det utvecklas till ett problem. Helhetsyn och samarbete kan innebära att arbetet 
mellan olika verksamheter underlättas genom att kontakter skapas och det blir en 
gynnsammare förutsättning för effektiva lösningar, menar Hjortsjö. 
 
För myndligheter och verksamheter på ett organisatoriskt plan menar Bergmark 
(1998) ses samverkan som ett sätt att få en helhetssyn av individen. Begreppet 
helhetssyn har vunnit gehör ibland politiker, planerare och praktiker. I praktiska 
arbeten har helhetssyn utnyttjas som en norm för hur arbetet planeras och som en 
egenskap som de professionella tillskrivit.   
 
Helhetssynen är också ett av de mer centrala begreppen i Socialtjänstlagen då 
fokus ligger på helhetens synsätt att samverka då de olika perspektiven kan vara 
nödvändiga för att skapa sig en helhetsbild av situationen. I praktiken ges denna 
möjlighet att genomföra helhetsinsatser och använda sig av de kunskaper och 
färdigheter som finns i andra professioner kring arbetet med barn till missbrukande 
föräldrar (Bergmark, 1998). 
 
 
 
5. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Syftet med undersökningen var att beskriva samverkan mellan olika professionella 
aktörer i gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar. Jag ville ta reda på 
de professionellas konkreta erfarenheter av och exempel på samverkan samt om 
samverkan påverkades om synsättet skiljer sig mellan aktörerna i deras förklaring 
av missbruk.  
 
Redovisningen som följer i detta avsnitt är resultatet av de genomförda 
intervjuerna och presenteras och analyseras i enlighet med teorierna samverkan 
och helhetssyn. Missbruksfrågan tas upp i resultatet för att analyseras om 
missbruksfrågan är ett samverkansproblem om skillnad i förklaringen av missbruk 
finns.  
 
I redovisningen av resultatet har jag valt att presentera verksamheterna var för sig, 
detta för att möjliggöra en jämförelse mellan kommunerna. För att få en bättre 
översikt över de olika verksamheterna så kallar jag informanterna för K1, K2 (där 
två informanter ingår) och K3.  
 
Som en led till resultatet följer en analys där jag jämför informanternas svar med 
likheter och skillnader för att se vad de har gemensamt respektive icke gemensamt 
med varandra. Jag kommer att använda mig av citat för att belysa informanternas 

 14



 
 

egna formuleringar och beskrivningar. Då det ingår två informanter i K2 kommer 
jag inte att citera båda informanterna utan jag kommer att plocka ut det citat som 
är relevantast i frågan.  
 
  
5.1 De studerade verksamheterna  
I början av intervjun fick informanterna beskriva sin verksamhet i korthet. Alla 
verksamheter tar emot barn där det finns missbruk och psykisk ohälsa. Barnen 
remitteras i stor utsträckning från socialtjänstenheten. Barn som deltar i 
verksamheten är mellan 7 och 18 år och delas in i barngrupp, mellanstadiegrupp 
och tonårsgrupp. Gemensamt med verksamheterna är att samtliga är en permanent 
verksamhet i sin kommun sedan ett flertal år tillbaka. De studerade 
verksamheterna samarbetar med olika remetenter, vilket i detta sammanhang är 
olika aktörer som remitterar barn till verksamheten. Men den största remitenten är 
socialtjänsten som remitterar flest barn till verksamheten, därav samverkan mellan 
professionerna. 
 
 
5.2 Samverkansformer 
Varje informant underströk att syftet med att samverka menade samtliga 
informanter var att få barnen till verksamheten. Samtliga verksamheter samverkar 
med remitenter från socialtjänsten, öppenpsykiatrin, skolan, kyrkan, barn- och 
ungdomsmottagningen och psykiatrivården. En informant uttryckte sig med 
förklaringen om att samverka med sina remittenter.  
 
”Det kan hända att barnen behöver mer hjälp och därför försöker vi har ett öppet 
samarbete med våra remittenter. Vi är ju remittenter till exempel Bup (barn- och 
ungdomspsykiatrin) Barnet kanske behöver den hjälpen samtidigt som barnet går 
här i vår verksamhet”. 
 
Informanten menar att det är logiskt att samverka med de som träffar barnen och 
kan rekommendera varandra för att göra färden så kort och enkel som möjligt för 
klienten som i detta fall är barnen. 
 
Vad som har framkommit under intervjuerna är att två verksamheter arbetar mer 
praktiskt med barnen där tre eller fyra personer arbetat deltid eller heltid med 
verksamheten. Den tredje verksamheten arbetar mindre tid med barnen. Där 
arbetar två personer genomsnitt 6 timmar i veckan med verksamheten. Informanter 
förklarar arbetssättet. 
 
”På resans gång har tiden för verksamheten minskat så det jag lägger snitt i 
veckan är 5-6 timmar. Och då krävs det att jag har en medarbetare som har lite 
mer timmar på det här men så har det inte fungerat i praktiken, inte det sista året i 
alla fall. Vilket då har visat sig väldigt, väldigt tydligt i verksamheten”. 
  
Olikheter i samverkan mellan professioner skiljer sig i beskrivningen men det 
framstår inte som något problem enligt informanternas beskrivning. Enligt 
Danemark (2003) finns det flera faktorer som spelar in när olika verksamheter ska 
samverka. Exempelvis olikheter i professioners utbildning där lagar och regler som 
kan handla om att de ser samverkan från olika positioner.  
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Samtliga informanter påpekade att samverka med olika professioner är något som 
berikar samverkan. Här framställs det inte som ett problem i professioners 
olikheter i utbildning, snarare tvärtom då samtliga verksamheter samverkar med 
sina remitenter med olika bakgrunder och utbildningar. Enligt Danemark (2003) 
kan olikheter i samverkan även handla om att de professionella har olika 
perspektiv på hur de ser på problem och hur de ska förklaras och lösas. Här 
framkommer det att professionerna har en gemensam ståndpunkt trots de 
professionella olika bakgrunderna.  
 
Motivet till att samverka med andra professioner menar samtliga informanter att 
samverka är nödvändigt för att få barn till verksamheten. På frågan vilka de 
samarbetade med kom samtliga informanter in på marknadsföringens viktiga 
faktor. Samtliga informanter framhöll att marknadsföring är en stor och viktig 
faktor dels för ett samarbete mellan olika professioner och dels för att få barn till 
verksamheten. Det finns en tydlig koppling mellan samverkan och 
marknadsföring.  
 
”De som logiskt träffar dessa barn är det viktigt att vi samarbetar med så att de 
vet vägen hit, vilka vi är/…/ Det vi gör för att få till det är att vi hela tiden bjuder 
in olika kategorier, professionella hit, så att de har varit här, sett och provat på så 
att de vet ungefär vad vi håller på med, och de är då remitenter på finspråk”. 
 
Samtliga informanter menar att lära känna sina remitenter är viktigt för att förkorta 
vägen för barnet. En informant beskrev förklaringen. ”Är vägen kort och man 
känner varandra och är ett telefonsamtal bort så kan man fort ta tag i det här”. 
 
Varje informant poängterade att det är vikigt att bli sedda och skapa en 
kontinuerlig kontakt med de olika professionerna, lära känna varandra och att 
hjälpa barnen som behöver få hjälp i sin situation så snabbt och enkelt som 
möjligt. 
 
Alla verksamheter samverkar med andra professioner som är deras remitenter 
enligt Berggrens modell som Axelsson och Bihari Axelsson (2007) tar upp som 
behandlar olika samverkansformer av samarbete. Enligt Berggrens modell är 
kollaboration, samverkan, att man har satt upp ett gemensamt ansvar mot samma 
mål och metod där samverkan sker i vissa former och specifika frågor.  
 
Det gemensamma här är att samtliga informanter i verksamheten använder 
definitionen samverkan i sitt arbete då de har ett gemensamt mål som innebär att 
ge barn till missbrukande föräldrar det stöd och den hjälp barnet behöver i sin 
situation. För att kunna ge stöd och hjälp till barnen använder verksamheterna en 
metod som innebär att de använder sig av sin specifika kompetens inom 
yrkesgruppen var för sig.  Men yrkesgrupperna träffas för möten och samtal för att 
tillsammans samverka kring de gemensamma frågor och problem som finns i 
barnets situation.  
 
 
5.3 Förutsättningar och hinder för samverkan 
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Samtliga informanter var överens om att förutsättningar för samverkan är att alla 
strävar mot samma mål för att få barn till verksamheten. Hinder uppstår då 
remitenterna inte delar utgångspunkt med verksamhetens professioner samt inte 
förstår att barnen tar skada av föräldrars missbruk och anser då att barnen inte 
behöver professionell hjälp. 
 
Informanten K1 svarade på frågan genom att prata om målet att samverka är att få 
barn till verksamheten och att förutsättningen med verksamheten är att sträva mot 
samma mål för att förbättra situationen för barnet och familjen. Informanten 
fortsätter med att beskriva hur föräldrar och barn har det i sin situation. 
 
 ”Det är ingen problematik som man är stolt över, så det är väldigt starka 
föräldrar som har gått igenom en behandling själva/…/det är väl alltid nåt barn i 
varje grupp där vi vet att föräldrarna vill att barnet ska gå hos oss”. 
 
Informanten påpekar att förutsättningar med att samverkan är att om liknande 
aktörer samverkar mellan varandra så går det att underlätta för både föräldrarna 
och barnet i deras problematik, som oftast har en låg socialt status för många 
människor. 
 
På frågan om det finns några hinder med samverkan och om det finns problem i 
bristande samsyn svarade informanten att det finns hinder men inte i själva 
verksamheten utan hos en del remitenter finns det hinder och problem i samsyn. 
Här kommer jag att citera K3 mer då jag finner K3: s citat mer intressanta i denna 
fråga. 
 
K1 svarar på frågan. 
 
”Man har olika syn på beroendesjukdomar. Det finns fortfarande människor som 
tror att det är bristande karaktär, det finns olika syn på vilka skador barn tar i att 
leva eller har levt i en sån här miljö. Det är vanligt att man säger – amen familjen 
är ju nykter nu, det händer ju för några år sen så det är ju inte aktuellt nu längre. 
Det är inte personrelaterat så men det finns personer som har olika 
uppfattningar”. 
 
Här menar informanten K1 att hinder i samverkan och bristande samsyn gör att det 
finns remitenter som inte inser att barnen tar skada av föräldrars missbruk och 
därför behöver inte barnen någon professionell hjälp. Då det finns remitenter som 
utgår ifrån sin egen syn på missbruk och inte utgår från barnets situation. 
 
Informanterna K2 svarade på samma frågor genom att förklara att deras 
utgångspunkt är att synliggöra barnen så förutsättningarna med att samverka är att 
inte fler gör samma saker, vilket är slöseri med resurser menar informanten.  
 
”Jag ser inget hinder med att samverka utan det är bara positivt. Man lär känna 
varandra man har ett ansikte det är lättare att prata med någon då. Det är ett 
givande och ett tagande med samverkan. Nej jag har inte stött på något negativt 
med att samverka”. 
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Informanterna K2 ser inga problem med att samverka då förutsättningarna är att 
det är ett givande och tagande mellan professioner och man lär känna varandra. På 
så sätt vet de inblandade aktörerna vilka som gör vad och på så sätt kan hjälpa 
barnen på ett smidigare sätt. 
 
Informanten K3 förklarar att det underlättar om samverkan fungerar. 
Förutsättningarna med samverkan är att man lär känna varandra så att man vet vem 
man ska vända sig till när man behöver någons hjälp eller behöver veta något.  
 
”Ibland behöver vi göra en anmälan till socialtjänsten. Och då kan man ju kolla 
upp exempel jag behöver göra en anmälan på en lång person med rött hår, då kan 
de säga att nej det behöver du inte för det är fullt jobb på den. Ok då gör jag inte 
det då”. 
 
Informanten poängterar att förutsättningen med att samverkan mellan professioner 
är att man lätt kan ringa upp den som man vet har översikt över det man undrar 
över och kan kontrollera fall ett barn kommer och talar om vad som föregår där 
hemma och informanten behöver göra en anmälan. Effekten av samverkan menar 
informanten kan bidra med att vägen till hjälpen blir kort för barnet. Att 
professionella visar tydligt att barnen är värda att få hjälp om det finns en god 
samverkan.  
 
Vidare fortsätter informanten K3 med att förklara förutsättningarna handlar även 
om att verksamheter erkänns mellan varandra. Att man godkänner varandra och 
talar om vad man tycker om arbetet och inte sitter och håller på sitt och är 
misstänksam.  
 
”… och det är lätt hänt, särskilt då när verksamheter som är budgetmässiga 
utsatta från år till år, kan det bli att man backar hem och sluter sig och ser de 
andra verksamheter som fiender, just på grund att de kan äta upp ens budget för 
att de växer”. 
 
Hinder finns när det inte blir något av samverkan. Informanten  
K3 förklarar vidare. 
 
”…ofta har de då ett personligt hang up tror vi då/…/ Vi försöker hela tiden är att 
ha ett barnperspektiv, har man det så är det många frågor som besvaras sig 
själva. Att så här kan vi inte hålla på, ha ett möte i september, vi tar det nu på 
telefon direkt istället, pang! För det handlar inte om mitt schema utan det handlar 
om att ett barn behöver nåt nu på en gång. 
 
Informanten påpekar att professioner inte får vara så låsta i sitt arbetssätt utan vara 
öppen för andra sätt att tänka och prioritera för att det gäller barn som har behov av 
att få hjälp idag och inte sen. 
 
Utgångspunkten i verksamheten delas med några från skolkurators kollegium som 
tar till sig vad det är frågan om och kommer med nya familjer till verksamheten. 
Men en del kommer aldrig med någon familj förklarar informanten. Informanten 
K3 förklarar. 
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” Det är nåt som hindrar de. Antingen tycker de att det vi gör är inte bra eller vill 
inte rekommendera detta. Och det är lite störande att man inte når riktigt fram till 
kuratorerna. Vad hindret är vet jag inte om de har nån föreställning om hur de 
borde vara och det är väldigt märkligt ibland eftersom de inte har deltagit i 
verksamheten och inte vet vad vi gör/…/ En och annan kan ha en ”hang up” på att 
det är kyrkan som bedriver verksamheten, och då är det ju deras problem och de 
behöver inse att de inte kan göra val åt andra, så att säga”. 
 
Slutligen menar informanten K3 att det finns bekymmer att de professionella gör 
val åt andra, speciellt åt barnen, för att de har någon personlig åsikt om 
verksamheten. Det resulterar att de som arbetar inom verksamheten måste vara 
väldigt tydlig med att det inte är särskilt professionellt att göra det.  ”Det kan 
tyckas att vi hamnar på nån leknivå och klagar på dem som är jätteproffsiga med 
fina utbildningar och så. Men då kanske de inte har ett barnperspektiv på det hela 
och ser våran verksamhet som nån konkurrens”. 
 
En del kuratorer väljer att inte informera familjer om att verksamheten finns och 
på så sätt behandlas inte familjen som om de skulle kunna välja själva vad de 
behöver, förklarar informanten K3.  
 
” Man beskär deras information lite om vad som existerar. Det verkar som om de 
har nåt system i sitt arbetsupplägg som försvårar eller nåt. Exempelvis 
socialtjänsten, så vill man gärna komma fram till att man ska erbjuda ett bistånd 
och det funkar väldigt dåligt med vad vi gör, för det här är inte nåt bistånd eller 
nån behandling det är inte några journaler/…/där har vi ett samverkansproblem, 
där de har sin metod och måste kliva ur den rollen, tycker jag, och vara någon 
annan en stund för att de ska funka och hitta hit”. 
 
Här menar informanten K3 att det ligger ett problem som skapar hinder i 
samverkan. Att arbeta på ett sådant sätt är inte så professionellt och detta hindrar 
samverkan som i slutändan drabbar barnen.  
 
Gemensamt för alla informanter var att förutsättningen med att samverka är att alla 
som ingår i samverkan ska sträva mot samma mål. Vilket innebär att hjälpa barnen 
så att de får komma till verksamheten för stöd och hjälp. Dessa förutsättningar 
liknar den av Axelsson och Bihari Axelsson (2007) beskrivning av ett antal 
grundläggande förutsättningar för samverkan. Axelsson tar upp att målet för 
samverkan ska vara klart uttalat och att målgruppen för samverkan är tydlig, vilka 
man vänder sig till, som i detta sammanhang är barn till missbrukande föräldrar. 
Verksamhetens mål är att få barn till verksamheten, vilket antyder på att alla 
remitenter har gemensamt. 
 
Bristande samsyn är för de flesta informanter ett hinder i samverkan. Danemark 
(2003) tar upp att vissa faktorer spelar större roll i vissa typer av samverkan. 
Informanterna uttryckte tydlig att hinder uppstår då det finns brister på samsyn 
från remitenterna och att remitenterna inte delar utgångspunkt med verksamheten.  
 
Gemensamt med informanternas förklaring till det som hindrar samverkan, liknar 
den av Danemark (2003) skildrar att vissa faktorer spelar större roll i vissa typer av 

 19



 
 

samverkan. Det är att kunna diskutera och klarlägga de hinder och problem som 
uppstår så att man förmår hålla isär sak och person. Vilket informanterna här 
beskriver tydligt att denna faktor är större än andra faktorer. Informanterna 
uttrycker sig att remitenterna inte inser vikten av samsyn och menar på att många 
remitenter utgår från sin egen syn på beroendesjukdomar och inte utgår från 
barnets situation. Att arbeta på ett sådant sätt är inte professionellt menar 
informanterna och detta hindrar samverkan som i slutändan drabbar barnen. Vilket 
liknar Axelsson och Bihari Axelsson (2007) skildring om de hindrade faktorerna 
vid samverkan är relaterade till osäkerhet i yrkesrollen och skillnader mellan de 
samverkande parterna.   
 
 
5.4 Olikheter av förklaringen på missbruk 
För att få reda på om samverkan påverkas ifall synsättet skiljer sig i förklaringen 
av missbruk mellan professionella frågade jag hur informanterna ser på missbruk 
och om det är viktigt att de har en gemensam syn på missbruk. Samtliga 
informanter svarade att förklaringen av missbruk är en förutsättning att de är 
överens i förklaringen av missbruk. Samliga informanter var även överens om att 
de underlättar för de yngre barnen att förstå mekanismen missbruket om man 
gemensamt talar om missbruk som en sjukdom. Sedan hade det olika förklaringar 
på synen på missbruk.  
 
Informanten K1 ser en förklaring av missbruk. ”Det är en sjukdom, att det är en 
beroendesjukdom. Det är all forskning i princip överens om”.  
 
Informanten förklarar vidare att hon och hennes medarbetare har samma syn på 
missbruk och förklarar att hennes medarbetare har jobbat inom missbruk i många 
år.  
 
”Det är en förutsättning att ha samma synsätt annars är det förödande, då hade 
det inte funkat. Jag hade en annan kollega som hade mystiska åsikter och så men, 
och det fungerar alltså inte. Man får anamma det här synsättet om man ska jobba 
här”. 
   
Här menar informanten att synsättet på missbruk är avgörande om man ska arbeta 
inom verksamheten. Här går det inte att ha olikheter på förklaringen av missbruk. 
 
Informanterna K2 beskriver att missbruk kan vara både en sjukdom eller av sociala 
orsaker som ligger till grund för missbruket. Men när de pratar med de yngre 
barnen pratar de om missbruk som en sjukdom.  
 
” När vi pratar med de yngre barnen är det lättare för de att förstå om vi pratar 
missbruk som en sjukdom, de förstår lättare då/…/ Med de äldre pratar vi om att 
det kan vara socialt arv och miljö som kan vara orsaken till missbruk. Vi anpassar 
oss till gruppen”. 
 
Informanterna här fortsätter med att förklara att alla i verksamheten har en 
gemensam synsätt på missbruk men att informanterna kan prata om hur de själva 
ser på missbruk för att barnen kan få en medvetenhet om att man kan se missbruk 
på olika sätt. ”…men det viktigaste är att barnen inte tar på sig skulden eller 
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skammen och att det inte är barnets fel att mamma eller pappa dricker eller är 
sjuk”. 
 
Här menar informanten att de anpassar sig till förklaringen av missbruk beroende 
på barnets ålder för att barnet ska förstå vad missbruk är och vad de innebär att ha 
föräldrar som missbrukar. De tar upp olika teman med de äldre där de pratar om 
missbruk och att det finns val de kan göra, att de inte behöver bli missbrukare 
själva bara för att de vuxna i deras familj dricker.  
 
Informanten K3 beskriver förklaringen av missbruk att det finns olika sorters 
missbruk. Alkohol finns i olika grader menar informanten. En del dricker hela 
tiden, en del dricker bara på helgerna eller en del bara vid högtider.  
 
” Men det är inte ett missbruk som du kan konstatera genom levervärden genom 
att kolla upp det, och få papper på att dina levervärden inte var så höga, det skiter 
ju barnen fullständigt i. Om de får hem en farsa som ändå super sig full som en 
gris på midsommar, jul födelsedagar eller vad det kan vara/…/ om det går ut över 
barnen på nåt sätt så är det missbruk av alkohol/…/ Och det är likadant med 
mediciner/…/ Så egentligen är det den mekanismen att det går ut över barnen att 
de får lida på grund av det här. 
 
Oavsett vad föräldern brukar eller missbrukar menar informanten är att barnets 
reaktion på sin förälder som är det väsentliga här. Syftet med verksamheten är att 
barnen ska få en livskunskap som gör att de undviker att ta efter mönster från 
föräldrarna och utveckla ett tillstånd av missbruk.  
 
” …meningen med verksamheten någonstans är att barnen ska bli uppmuntrade 
här och nu idag och få kunskap som gör att deras vardag, nu med en gång, blir 
lättare. Att de ska vara medvetna om att de kan skapa sitt egna mönster, medvetna 
om fenomenet mönster, så att de också kan se när de är på väg att börja trampa i 
ett knasgrej som man har från sina föräldrar, att man dricker när man är ledsen, 
att de ska känna igen det, att få en varningssignal, det är syftet med programmet”. 
 
Informanten förklarar vidare att de är viktigt att de har en gemensam synsätt av 
missbruk men det handlar mer om att vara överens i förklaringen. ”Det handlar 
mer om en ton än att man är helt överens i sak/…/det brukar inte bli så väldigt 
specifikt för det är inte barnens behov att veta exakt”. Informanten menar att det är 
viktigare att vara överens i förklaringen till barnen så att de förstår mekanismen av 
missbruket än att ha en strikt gemensam synsätt av missbruk. 
 
Sammanfattningsvis anser samtliga informanter att förklaringen av missbruk är en 
förutsättning att de är överens i förklaringen av missburk. Gemensamt hos 
informanterna är vikten av att ha en gemensam synsätt på missbruk stor inom varje 
verksamhet. Däremot gav informanterna olika förklaringar på varför det var viktig.  
 
Vad som skiljer informanternas förklaring var att inom två verksamheter finns en 
öppen och friare syn på förklaringen av missbruk medan en verksamhet finns en 
mer strikt hållen syn på missbruk. Vad som kan utläsas av svaren från samtliga 
informanter är att så länge de professionella håller sig inom ramen av varje 
verksamhets synsätt, uppstår ej någon samverkansproblematik i missbruksfrågan. 
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Däremot framkom inte om synsättet, vare sig det öppna eller det strikta, kan vara 
ett samverkansproblematik för andra professionella remitenter. 
 
 
5.5 Helhetssyn inom folkhälsoarbete 
På frågan om informanterna resonerade i termer av helhetssyn och i så fall vilken 
betydelse det hade i sitt arbete svarade samtliga att termer som helhetssyn fanns 
med i deras vardagliga arbete med utgångspunkt utifrån barnens situation. 
Helhetssynen ges i uttryck när de pratar om barnen och med barnen i deras 
berättelse om sin familjesituation. 
 
Informanten K1 förklarar att många av barnen som går i verksamheten är mobbade 
och en del av barnen har läs och skrivsvårigheter.  
 
”Vi tar ju mycket kontakt med skolan och skolkuratorn men det är hela tiden 
tillsammans med föräldrarna i första hand barnets godkännande då det är barnets 
saker det handlar om. Men det är jättevanligt att vi hjälper barnet med det vi hör 
och ser att här fungerar det inte/…/ Så där är helhetssynen sen är det ju 
naturligtvis familjen, hur ser det ut för familjerna, deras fortsättingen. Vad det 
finns för stöd och hela nätverk runt om, om nåt händer, så den helhetssynen har vi 
ju”. 
 
Informanten menar att inom verksamheten ser de en helhet utifrån barnets situation 
och på så sätt resonerar kring termen av helhetssyn. Vilket har en stor betydelse 
menar informanten då hon förklarar att arbetet bara hade varit till hälften om de 
inte hade ett helhetsperspektiv. 
 
Informanterna K2 förklarar att helheten finns där hela tiden.  
 
”Barnen ska kunna komma hit och bli sedda. Få mat i magen, en del barn kanske 
inte får någon mat hemma, vi leker och pratar allvar och ibland gråter nåt barn 
eller blir arg, då får de bli det. När barnet går härifrån ska de känna sig fyllda 
nerifrån och upp, inte fyllda med tunga saker utan med lätta saker”. 
 
Informanterna här menar att helhetssynen genomsyrar deras arbetssätt mot barnen. 
Vilket påvisas hos alla gruppledare. 
 
” Vi har en gemensam helhetssyn här. Det hörs när vi pratar om barnen. Sen kan 
det ju bli att man får en samma syn då man har jobbat tillsammans ett tag. Vi har 
ju temaveckor där vi pratar och tar upp olika saker beroende på åldersgruppen”. 
 
Däremot förklarar informanten att de inte har en helhetssyn när det kommer till 
föräldrarna. ”Vi tar ju inte in föräldrarna i gruppen, så där har vi ju inte en helhet. 
Men vi ska ju starta med vuxenpsykiatrin, för att föräldrar ska få inblick i barnens 
verksamhet”. 
 
Informanten K3 förklarar att helhetssynen utgår från barnens situation. Att barnen 
har familj, sysselsättning och andra behov än att bara vara i verksamheten.  
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”Vi är noga med att fråga föräldrarna vad de har fått för hjälp, råda de och 
ibland följa med. Vi har en fin möjlighet i och med att de är Svenska kyrkan som 
bedriver det här. I vår kommun har vi två diakoner som är väldigt aktiva och dit 
kan vi enkelt slussa dit föräldrarna för sin egen hjälp där de själva kan vända sig 
till och få råd och hjälp till andra saker”. 
 
Informanten menar att inom verksamheten ser de till barnets situation utifrån ett 
barnperspektiv och därmed finns helhetssynen med i arbetet. De tar även in 
familjen och hjälper föräldrarna med stöd från diakonerna då kyrkan driver 
verksamheten. 
 
Varje informant framställer begreppet helhetssyn liknande Bergmark (1998) 
framställning att begreppet innebär att individen ska ses ur ett bredare perspektiv, 
vilket samtliga informanter menar att det gör i det vardagliga arbetet med barnen 
med utgångspunkt utifrån barnens situation, exempelvis i arbetet med olika 
temaveckor där de pratar och tar upp olika saker beroende på åldersgruppen. Även 
familjesituation är kopplat till barnets situation liknade den Bergmark beskriver att 
den enskildes problem kan tolkas som en del av en helhet, vilket informanterna gör 
i sitt arbete för att se till barnets behov och situation i sin helhet. Exempelvis att ta 
in andra aktörer för att hjälpa föräldrar med stöd och råd. 
 
Informanterna påvisar att deras arbetssätt är öppet för olika sätt att hjälpa barnet 
och familjens situation liknande Hjortsjö (2005) skildring av helhetssyn inom 
folkhälsoarbetet då det är viktigt att finnas till hands tidigt, som i detta 
sammanhang är barn till missbrukande föräldrar. Att professionella i verksamheten 
fångar upp barnets symtom innan de utvecklar ett problem.  
 
Det visade sig att en informant ansåg att det inte hade helhetssynen då det inte tog 
in föräldrarna i gruppen. Men liknande Hjortsjö (2005) framställning av helhetssyn 
och samverkan kan innebära att arbetet mellan olika verksamheter underlättas 
genom att kontakter skapas. Informanten påpekade att de ska tillsammans med 
vuxenpsykiatrin samverka för att föräldrar ska få inblick i barnens verksamhet. 
Vilket är en utveckling liknande Axelsson och Bihari Axelsson (2007) 
framställning av samverkan kring utsatta barn, att professionellas bidrag inkluderas 
med en vilja att vara öppen för olika problemförståelse för att kunna genomföra 
åtgärder med högre kvalitet. Dessa insatser ger barnet ett värde av att bli sedd och 
att barnets situation tas på allvar. 
 
 
 
6. SLUTDISKUSSION 
 
I detta avsnitt kommer jag inte att knyta an till teorierna då jag gjort det i min 
analys i resultatet. Jag kommer här att föra en diskussion av resultatet och analysen 
tillsammans med syftet och problemformulering samt en sammanfattning där jag 
drar min slutsats om vad jag har funnit under undersökningens gång. Till sist 
kommer jag att avrunda av med en metoddiskussion och en reflektion. 
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Jag har med min studie haft som syfte att ta reda på vad det fanns för erfarenheter 
av och exempel på samverkan och att undersöka samverkan mellan olika 
professionella aktörer i gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar. Men 
även ta reda på om samverkan påverkades om synsättet skiljde sig i förklaringen 
av missbruk mellan de professionella. 
 
Jag har ställt fyra frågor som utgjort grunden för min uppsats. Den första 
frågeställningen var: Hur tar sig samverkan uttryck i en gruppverksamhet för barn 
till missbrukande föräldrar?  Vad som framgått under intervjuerna är att samtliga 
verksamheter har utvecklat en etablerad samverkan med andra aktörer då 
verksamheten har funnits i ett flertal år i sin kommun. Samverkan sker på olika 
nivåer då det framkommit att de har en skillnad i de skapande kontakterna med 
andra aktörer.  
 
Det visade sig att två av de tre verksamheterna har skapat ett kontaktnät med andra 
aktörer och har en etablerad kontinuitet i kontakten. På så sätt har de fått fler barn 
remitterade till sina verksamheter. Den tredje verksamheten framkom det inte så 
tydligt i vilken utsträckning samverkan skedde då de framkom att verksamheten 
inte hade någon kontakt med sin remitent då barnet väl var inskrivet hos 
verksamheten. 
 
Samtliga informanter var överens om att det viktigaste med samverkan är att få 
barn till sin verksamhet som behöver den hjälp verksamheten erbjuder. 
Verksamhetens arbete innebar att ta emot barn där det finns missbruk och psykisk 
ohälsa vilket dessa barn har ett stort behov av. Detta medför att de som arbetar 
inom verksamheten behöver synas för att skapa ett kontaktnät.  Vilket betyder att 
de måste gå ut med information om verksamheten så att andra aktörer vet att 
verksamheten finns och vad verksamheten står för samt att ge utbildningar till sina 
remitenter. Finns ingen samverkan mellan professioner så remiteras inte barn till 
verksamheten i samma utsträckning som det görs då samverkan sker mellan 
professionerna. 
 
Detta leder in på min andra fråga: Vad innebär samverkan i gruppverksamhet för 
barn till missbrukande föräldrar ur professionellas perspektiv? För att 
verksamheten ska etableras innebär det för samtliga verksamheter att synliggöra 
barnen genom att kontakta målgrupperna som i detta sammanhang är barnen och 
remitenterna. 
 
Vad som framkom som något nytt, på frågan vilka de samarbetade med påvisade 
samtliga informanter att marknadsföringens betydelse är stor för att verksamheten 
ska få barn remitterade till verksamheten. För att bli synliga för andra aktörer 
behövs det en marknadsföring där samtliga verksamheter arbetar med att ge 
information och utbildningar till olika aktörer. Detta genomförs dels för att de 
berörda aktörerna får en förståelse för verksamheten tillämpning så att aktörerna 
inser vikten av barnens behov och kan remittera barn till verksamheten. Dels för 
att vara där barnen finns exempel skola och ungdomsmottagningar så att så många 
som möjligt av barnen har hört talas om verksamheten och vet vad verksamheten 
går ut på. 
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Marknadsföringen visade sig vara en betydande faktor för verksamhetens 
samverkan med andra aktörer. Faktorn utgörs av två aspekter, nämligen att barn 
ska remitteras till verksamheten och att få till stånd en samverkan mellan olika 
aktörer. Denna faktor medför en starkare samverkan mellan olika professioner som 
Länsstyrelsen har utlyst för att resurserna ska kunna utnyttjas på bästa sätt. 
 
Min tredje fråga var: Hur ser professionella aktörers tankar om samverkan och det 
som konkret utförs ut? De professionellas tankar kring samverkan framkom att 
förutsättningarna med att samverka är att alla professioner ska sträva mot samma 
mål. Att det finns ett givande och tagande mellan de inblandade aktörerna för att 
på så sätt hjälpa barnen på ett smidigare sätt, visade sig vara en bidragande faktor.  
 
De framkom att hinder inträffar då de inblandade aktörerna är låsta i sitt arbetssätt 
och inte är öppen för att tänka och prioritera att det handlar om ett barn som har 
behov av professionell hjälp. Detta problem medförde en svårighet i att kunna 
diskutera mellan varandra för att lösa problemet där alla utgick från barnets 
situation istället för att utgå från sitt egen synsätt. Detta var av de större faktorerna 
som hindrade samverkan. 
 
Den sista frågan som utgjort grunden för min uppsats var: Hur hanteras olikheter i 
synsätt på missbruk mellan professionella i samverkan? När det gällde att prata om 
missbruk med barnen visade det sig att samtliga ansåg att de anpassade 
missbruksförklaringen beroende på barnens ålder. För de yngsta barnen 
underlättade det om de pratade om missbruk som en sjukdom. Den förklaringen 
framkom då de visade sig att när föräldrarna går på behandling får de en 
sjukdomsförklaring av sitt missbruk. Då är det bra att i detta sammanhang använda 
uttrycket sjukdom då de utgår från barnets perspektiv.  
 
De professionellas egen syn på missbruk var av olika sort. En informant ansåg att 
det är en sjukdom. Två informanter såg mer öppet på förklaringen av missbruk där 
orsakerna är en följd av samverkande orsaker exempelvis sociala och/eller 
psykiska problem. En annan informant ansåg att de inte har något intresse att gå in 
i en större debatt om förklaringen av missbruk. De utgår från barnets perspektiv 
och barnet behöver inte veta vad läkare har uttalat sig om i missbruksfrågan. Går 
det att behandla så är det i detta sammanhang en sjukdom förklarar informanten.  
 
Detta resultat medför att om missbruksfrågan kan vara ett samverkansproblem 
mellan professionella aktörer kvarstår. Det kräver en större undersökning för att 
uttala sig mer om. 
 
 
6.1 Slutsats 
Sammanfattningsvis kan jag dra slutsatsen att tre faktorer är av en stor betydelse 
när det gäller att samverka mellan professionella med barn till missbrukande 
föräldrar. Faktorerna barnperspektiv och helhetssyn är oförändriga. Däremot 
framkom en ny faktor som har en stor betydelse i samverkan, nämligen 
marknadsföringen.  
 
Uppväxtvillkoren för barn i missbrukarmiljö kräver särskilda insatser. För att få 
barn till verksamheten och få en god samverkan med sina remitenter krävs en 
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marknadsföring. Målet med samverkan ska vara klart uttalat så att målgruppen för 
samverkan är tydlig, vilka man vänder sig till som i detta sammanhang är barn till 
missbrukande föräldrar. 
 
Vuxna som kommer kontakt med barnen genom sitt yrke måste har kunskap om 
barn som befinner sig i familjer med missbruk. Verksamheten måste ut med 
information om vad verksamheten står för så att andra aktörer förstår vikten av 
verksamhetens tillämpning och vikten av barnens behov av professionell 
hjälpinsats.  
 
Denna kunskap kräver att aktörerna har ett barnperspektiv, att de utgår från barnets 
behov för att erbjuda hjälp så snabbt och enkelt som möjligt för barnet. 
Professionella kan bidra med en vilja för en öppenhet av olika problemförståelse 
och omvärdera sina egna åsikter och värderingar i förhållande till andra aktörer 
samt barnets utveckling. Detta skapar en samverkan och en helhetssyn och arbetet 
underlättas genom att kontakter skapas för en gynnsam fortsättning för effektiv 
lösning. Dessa faktorer medför att kommuner kan genom samarbete av insatser få 
en fungerande samverkan kring barn och unga som lever nära missbruk men även 
få en samsyn kring ett helhetsperspektiv i frågan.  
 
Alkoholmissbruk bagatelliseras av många aktörer mer än narkotikamissbruk som 
Christensen (1993) klarlägger i sin förklaring till våra attityder och inställningar 
till missbruk. Att drogmissbruk döms oftast hårdare av omgivningen än vad 
alkoholmissbruk gör.  
 
Gränsen mellan bruk och missbruk är svävande beroende från individ till individ 
samt vilket förhållningssätt individen har, speciellt när det gäller alkohol. Alla har 
någon relation till alkohol medan de finns färre människor som har relation till 
droger. Detta medför att de som arbetar professionellt måste genom sitt yrke ha en 
särskild kunskap om barn till missbrukare.  
 
Dessa barns problem tas inte på tillräckligt stor allvar vare hos socialtjänsten eller 
enheten för missbrukarvården som folkhälsoinstitutet (1996) belyser i sin rapport. 
Detta medför att det fortfarande finns en mycket liten andel barn till missbrukande 
föräldrar som får hjälp.  
 
Att rikta insatser på barn till missbrukande föräldrar är en viktig del av det 
förebyggande arbetet. I ett hälsofrämjande arbete är det oumbärligt att ha en 
helhetssyn samt ett barnperspektiv tillsammans med ett integrerat tjänsteutbud, 
vilket marknadsföring kan åstadkomma. Detta för att kunna genomföra åtgärder 
med hög kvalitet och erbjuda barn som lever i missbruksmiljö de hjälp- och 
stödinsatser de behöver i ett tidigt skede.  
 
De verksamheter som jag har undersökt i denna uppsats arbetar med att ge barn en 
möjlighet att träffa andra barn som befinner sig i en liknande situation. Där får 
barnen identifiera problemet för att få kraft att bearbeta sina egna upplevelser och 
känslor och få möjligheten att avlasta känslan av skuld och skam de känner på 
grund av förälderns missbruk. De får även kunskap om missbruk och redskap att 
lättare hantera sin verklighet för att på så sätt förebygga och minska risken att 
utveckla ett eget missbruk på lång sikt.  
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Jag valde att fokusera min studie på samverkan mellan professionella aktörer i en 
gruppverksamhet då min ambition med uppsatsen är att kunna bidra med att barn 
till missbrukande föräldrar blir uppmärksammade av flera kommuner. Samverkan 
mellan professionella aktörer kan vara en bra utgångspunkt till att en större andel 
barn får det stöd och den hjälp de behöver. Dessa insatser ger barnen ett värde att 
bli sedda och att barnens situation tas på allvar. 
 
 
6.2 Metoddiskussion 
Jag ifrågasatte mitt urval i mitt metodavsnitt huruvida mitt val av informanter var 
bra för min undersökning. Som tidigare framhävt var mitt syfte att få veta olika 
professionellas erfarenheter av och exempel på samverkan mellan aktörer i 
gruppverksamhet för barn till missbrukande föräldrar i olika kommuner.  
 
Genom att intervjua gruppledarna i verksamheten hade jag förhoppningar att få en 
bild av hur samverkan yttrar sig mellan de olika aktörerna och vad samverkan 
innebär för verksamheten.  Mitt val av informanter var att få ta del av 
gruppledarnas tankar och erfarenheter om samverkans utförande samt hur de 
hanterade missbruksfrågan om olikheter i synsätt på missbruk fanns.    
 
Trots bortfall av informanter som jag tidigare framhävt, har jag fått en spridning på 
de professionellas olika yrkesbakgrunder inom verksamheten. De som medverkade 
i intervjuerna har en spridning på professionerna samt en lång erfarenhet i 
verksamheten och i samarbetet med andra berörda aktörer. Vilket har gett mig ett 
underlag för studien. 
 
En fundering under studiens gång har varit att jag kunde kanske har använt mig av 
enkät till de övriga professionella aktörer som inte arbetar i en gruppverksamhet 
men som samarbetar med verksamhen. Då hade jag fått ett bredare material att 
arbeta med och eventuellt att svaren sett annorlunda ut. Att göra intervjuer med de 
övriga aktörerna hade varit intressant men alldeles för stort för min del då jag 
skriver själv och tiden skulle inte ha räckt till. 
 
Under arbetets gång har jag varit nöjd med mitt val att använda mig av en 
kvantitativ metod. Jag har fått möjligheten att fördjupa mig i frågorna som faller 
inom ramen för mitt syfte samt få en djupare förståelse av informanternas 
upplevelser och åsikter. Skälet till att jag valde den semistrukturerade intervjun var 
att jag ville utgå från specifika teman från en intervjuguide för att få svar på frågor 
jag behövde i min undersökning. Denna metod ger informanten möjligheten att 
svara öppet på frågorna för att ha friheten att beskriva sina erfarenheter och 
verklighet. Informanterna har jag upplevt som genuina i sina svar och jag har fått 
förtroendet att ta del av deras tankar och upplevelser i deras vardagliga arbete och 
verklighet.  
 
 
6.3 Reflektion 
Avslutningsvis har genomförandet av denna studie varit lärorik och intressant. Jag 
har fått tagit del av professionellas erfarenheter och tankar hur det är att arbeta 
kring barn till missbrukande föräldrar i en samverkan med andra aktörer. Att 
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skriva denna uppsats har berikat mig på många sätt men framför allt har denna 
studie givit mig nya kunskaper och erfarenheter inför min framtida yrkesroll som 
hälsopedagog. 
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Bilaga 

Temafrågor för intervju 
 
Motiv 

1. Vilka samarbetar ni med? 
2. Vad ligger bakom denna samverkan? 
3. Vad är syftet med ert samarbete? 
4. På vems villkor sker samverkan?  
5. Hur sker samverkan mellan er, vilken form?   
6. Finns det några förväntningar på varandra, vilka? 
7. På vems initiativ sker samverkan? 
8. Vad är målet med samverkan? 
9. Anser du att ni har en gemensam utgångspunkt?  

 
 
Samverkan 

1.   Hur ser du på samverkan?  
2.   Vad har samverkan för betydelse i ditt arbete?  
3. Vad är positivt med samverkan? (förutsättningar) 
4. Vad är negativt med samverkan? (hinder) 
5. Tycker du att det finns problem med olika perspektiv och bristande 

samsyn?   
6. Vad kan samverkan bidra med som du tycker är viktigt i ert arbete? 
7. Vad krävs för att uppnå en god samverkan? 

 
 
Helhetssyn 

1. Resonerar/tänker du i termer av helhetssyn i sitt vardagliga arbete? 
  Om helhetsyn är nåt att ha i sitt arbete: 
2. Vad har din helhetssyn för betydelse i ditt arbete?  

i. Vad är positivt med en helhetssyn?  
ii. Vad är negativt med en helhetssyn?  

 
3. Tycker du att ni har en gemensam helhetssyn i ert arbete? 

 
 
Erfarenheter 

1. Vad tycker du är den viktigaste insatsen i din yrkesroll?  
2. Hur ser din förklaring av missbruk ut? 
3. Är det viktigt för dig att ni har en gemensam synsätt på missbruk? 
4. Är det något du anser är viktig angående ditt arbete kring barn till 

missbrukare som du skulle vilja tillägga?  
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