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SAMMANFATTNING 

Syftet med vår uppsats har varit att studera om hur skolan och socialtjänsten 

uppmärksammar, stödjer och samverkar kring barn från familjer med 

missbruksproblem. Vi har gjort stud iebesök vid en Bim-verksamhet och hos en 

socialkonsulent på Länsstyrelsen. Vi har intervjuat lärare, kuratorer och 

socialtjänstpersonal vid grundskolor och socialkontor i två kommuner i Kalmar län.  Vi 

har valt att redovisa våra resultat från intervjuerna utifrån våra olika frågeområden 

uppmärksamma, stödja och samverka och där vi redovisar skolans svar och 

socialtjänstens svar var för sig. Personalen i den ena kommunen tycker att de har 

tillräckligt med ”verktyg” för att stödja dessa barn idag, medan den andra kommunen 

inte anser sig ha tillräckligt med resurser men att arbete med att utveckla mer stöd är på 

gång. Våra tankar om svårigheterna att uppmärksamma och därmed hjälpa dessa barn 

har stärkts genom litteraturstudier och av våra empiriska resultat. I vår studie har det 

visat sig att kunskaper i form av fortbildningar och information till personal om hur 

barn i missbruksfamiljer uppmärksammas och stöds är av största vikt. När det gäller 

samverkan mellan skola och socialtjänst så upplevs den idag som bättre än förr genom 

att skolorna idag har fått ett ”ansikte” som de kan vända sig till på socialkontoren. 

Kännedom om varandras verksamheter underlättar också samverkan. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to see how schools and social services, notices, support and 

work together concerning children with alcohol and drug addicted parents.  We have 

visited a Bim-group for children and a social consultant at the county administrative 

board in Kalmar. We have interviewed school staff in schools and social workers at 

social offices in two communities in the county of Kalmar. We have chosen to show our 

results of the interviews from our different question areas which were, to notice, support 

and co-operate. We will present the results of the school and the results of the social 

services separated from each other. Staffs in one of the communities think they have 

enough “tools” to support these children today, while the other community thinks they 

do not have enough with recourses, but they are developing more support. Our thoughts 

of difficulties to notice and therefore support these children are being back-upped from 

literature studies and our empiric result. In our study it is apparent that knowledge about 

education and information to all staff are very important when it comes to notice and 

support these children. When it comes to co-operation between schools and social 

services, it is considered better today than it was yesterday, because school today have 

got someone they recognize and may turn to when they have got to make a contact. 

Knowledge about each other’s agencies makes the cooperation much easier. 

 

Keywords:  vulnerable children, school, social services, notices, support, cooperation
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Prolog 

 

I dag är det måndag morgon och alla barn samlas i klassrummet utom Kalle. Han vankar omkring 

ute i korridoren och sparkar på papperskorgarna. Läraren måste be honom sluta och komma in och 

sätta sig. Kalle pendlar under förmiddagen mellan att vara helt försjunken i egna tankar till att han 

kastar saker omkring sig. Läraren har en längre tid känt oro för Kalle. Hon har därför observerat 

honom lite extra sista tiden. Hon tycker att han visar olika tecken på att han inte har det bra. Han är 

ofta smutsig och kläderna är urvuxna… och så uppträder han som en riktig liten rebell. Kanske är 

det problem hemma som han är olycklig för? Läraren undrar hur det ska gå under lektionerna idag. 

Om det ska gå att föra någon vettig undervisning, eller om Kalle kommer att spoliera allt. Efter 

lunch kommer han för sent till lektionen och är nu ytterst orolig och vill inte alls vara med i 

undervisningen. Läraren beslutar sig för att prata med Kalle efter skolan. Efter en lång stund börjar 

Kalle gråta och börjar berätta saker han aldrig gjort tidigare. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND  

 

Inledning 

 

Vi har under vår utbildning på Socialpedagogiska programmet kommit i kontakt med 

begreppen omsorgssvikt, utsatta barn och missbruk. Vi hade många tankar och frågor om 

utsatta barn och tyckte speciellt det skulle vara intressant att studera barn som växer upp i 

familjer med missbruk. Vi har läst litteratur som belyser omsorgssvikt, missbruksproblematik 

och barns reaktioner på föräldrarnas missbruk. Genom intervjuer ville vi försöka visa hur 

skolan och socialtjänsten uppmärksammar, stödjer och samverkar kring barn som växer upp i 

familjer som präglas av missbruksproblem.  

 

I det första avsnittet beskriver vi svenskarnas alkoholvanor, skillnader på bruk och missbruk 

och beroende. Därefter belyses barn som har föräldrar som missbrukar, omsorgssvikt och de 

reaktionsmönster som barn visar upp när de har föräldrar som missbrukar. 

 

Svenskarnas alkoholvanor 

Den svenska alkoholkonsumtionen ökar kraftigt och enligt Alkoholkommittén har den totala 

konsumtionen stigit sedan 1990 talet. SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 

drogforskning) visar också på siffror där totala alkoholkonsumtionen av sprit, vin, starköl och 

folköl har ökat och att förbrukning av alkohol varje år är 10,4 liter per invånare, 15 år och 

äldre. Män dricker dubbelt så mycket alkohol som kvinnor, men forskningen visar att även 

kvinnorna har ökat sin konsumtion (www.sorad.se, 2006) När det gäller narkotika så visar 

rapporter från Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning att 

narkotikaanvändning har tredubblats de senaste tio åren (www.can.se, 2006). Även vissa 

ångestdämpande och sömngivande läkemedel kan användas som berusningsmedel. Dessa 

läkemedel mildrar ångest, ger avkoppling och kan öka välbefinnandet, kombineras de med 

alkohol förstärks deras verkan (Hansen, 2005). 

 

Bruk, missbruk och beroende 

Enligt Hansen (2005) är gränsen mellan bruk, missbruk och beroende av alkohol eller 

narkotika svår att definiera. Det som kan bedömas som vanlig social trevnad eller plåga för 

andra beror ofta på vem i familjen eller umgängeskretsen man frågar.  
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Alkohol är det berusningsmedel som representerar det största problemet. De flesta tror att det 

största samhällsproblemet är knutet till narkotika, men för majoriteten av befolkningen är 

problemen knutna till alkohol.  

 

Orden missbruk, bruk och beroende skiljer sig åt eftersom de har olika innebörd. Missbruk är 

ofta negativt och används i samband med alkohol och narkotika och associeras till utslagna 

individer med grava drogproblem. Att missbruka är att göra fel och vara medveten om det. Att 

bruka legala substanser som alkohol och läkemedel är för de flesta av oss accepterat, men att 

gå från bruk till missbruk ses ofta som ”dålig karaktär”. Att utveckla ett beroende kan drogen 

skuldbeläggas för eftersom den är beroendeframkallande. Ordet beroende är mer neutralt och 

skuldbelägger inte individen så som ordet missbruk gör (Johansson & Wirbing, 2005). 

Bengtsson & Gavelin (2004) beskriver alkoholmissbrukare som människor som gång på gång 

hamnar i plågsamma situationer på grund av sitt drickande men ändå fortsätter. 

 

Barn till missbrukare  

Det finns cirka 200 000 tusen barn och ungdomar i Sverige som växer upp i hem där den ena 

eller båda föräldrarna har eller har haft problem med alkohol eller andra droger, 

(Alkoholkommittén, 2004). Enligt Leissner (1997) är barn till missbrukare en mycket sårbar 

grupp som senare i livet själva riskerar att utveckla missbruk av alkohol eller narkotika. 

Barn till missbrukare riskerar också att utsättas för barnmisshandel i högre utsträckning än 

andra barn. Gemensamt för många barn som upplever missbruk i hemmet är att föräldrarnas 

missbruksproblem ofta hemlighålls (Killén, 2003). Barnens bekymmer och hopplöshet kan 

förbli dolda under alldeles för långt tid. Det finns behov av kunskap om missbruk och hur 

man förhåller sig när man finner att barn lever i familjer präglade av föräldrarnas 

missbruksproblem (Hansen, 2005). 

 

BRIS, Barnets rätt i samhället, beskriver i en rapport från 2003 konsekvenser av föräldrarnas 

missbruk. BRIS hade under år 2003 16 000 inkommande telefonsamtal, av dessa handlade 

6 080 samtal om missbruk i familjen varav 40 % av samtalen handlade om pappors missbruk, 

33 % handlade om mammors missbruk och 20 % handlade om båda föräldrarnas missbruk 

(www.bris.se, 2006). 

 

Att barn som har missbrukande föräldrar ofta far illa är återkommande i forskningsrapporter. 

Barnens uppväxtvillkor har beskrivits av Lindstein, (1995) i Vändpunkten. Att arbeta med 
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barn till alkoholister. Barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk lider ofta 

av omsorgssvikt och lever under hög stress därför att de aldrig kan vara säkra på föräldrarnas 

sinnestämning. Dessa barn har tidigt lärt sig att leva i lögn och att förneka sina känslor, de vill 

inte visa att deras familj är annorlunda. De utvecklar olika strategier för att gömma sanningen 

om sin familj och för andra vilket vi tidigare skrivit om i kapitel 1. 

I familjer där båda föräldrar har missbrukproblem är det vanligt att barnen tar över 

föräldrarnas roll. De kan ta ansvar för både hushållet, föräldrarna och därmed förlorar de sin 

barndom. Om det är en av föräldrarna som har missbruksproblem kan den andra föräldern 

ändå ha svårt för att ge tillräckligt med uppmärksamhet till barnet. Föräldern kan få svårt för 

att se barnets behov för att all uppmärksamhet och energi riktas mot den förälder som 

missbrukar.  

 

Forskning har också visat att barn som växer upp i missbruksfamiljer har en avsevärt förhöjd 

risk för att de själva senare i livet utvecklar drogberoende. Risken är 4-9 gånger större att barn 

till alkoholberoende föräldrar utvecklar eget drogberoende än vad risken är hos barn som 

växer upp med föräldrar utan alkoholproblem, (Alkoholkommittén, 2004). Därför är det 

viktigt att dessa barn uppmärksammas så tidigt som möjligt så att de har möjlighet att få stöd 

och hjälp. 

 

Det finns ändå barn som klarar sig bra trots att de växer upp i familjer med drogproblem. I 

Bunkholdt, (1995) nämns en undersökning av Werner & Smith (1982) som visat att i en grupp 

med ”högriskbarn” så var det ca 10 % som lyckades att utvecklas på ett tillfredsställande sätt 

trots mycket svåra uppväxtförhållanden, dessa barn kallas ibland för ”maskrosbarn”. Trots 

den höga siffran var det i undersökningen ändå 9 av 10 barn som blev märkta av de svåra 

uppväxtvillkoren. 

 

Omsorgssvikt 

Killén (2003) hävdar att ingen riskfaktor påverkar föräldrafunktionerna starkare än missbruk. 

Föräldrar som har missbruksproblem utsätter sina barn för bristande omsorg som 

karakteriseras av låg frustrationstolerans, dålig självkänsla, impulsivitet, beroende, omognad 

och depression. Föräldrarna förväntar sig att barnen ska ta hand om dem och de saknar 

förmåga att förstå barnens behov. Eftersom de vuxna när de missbrukar inte kan ta hand om 

sig själva så kan de inte heller ta hand om sina egna barn. Barnen kan då bli utsatta för 

omsorgssvikt.  
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Killén (2003) hänvisar till Lövdal (1987) som skriver att det kommer en rad stressfaktorer 

hand i hand med missbruk som ekonomiska och samlivsproblem och där våld även 

förekommer. För föräldrar tillkommer flera problem: ångest, aggressioner och förödmjukelser 

men de väljer ändå att fortsätta med missbruk, som i sin tur går ut över barnen. Barnet måste 

ständigt vara berett på att föräldrar ändrar sitt beteende. Föräldrar som har pågående missbruk 

har oundvikliga problem när det gäller funktionsförmågan som ofta leder till omvända roller. 

Barnet förväntas vara vuxen, föräldrarna behöver omsorg och tar den uppmärksamhet som 

barnen skulle ha haft. Föräldrarnas missbruk påverkar deras möjligheter att ge sina barn en 

tillräckligt bra omsorg därför blir barnen ofta utsatta för omsorgssvikt. Enligt Hansen (2005) 

kan en uppväxt präglad av föräldrarnas missbruk öka riskerna för att barnen senare i livet 

utvecklar eget drogberoende eller psykiska problem.  

 

Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn  

Det finns många barn som far illa och det råder stor förvirring hos allmänheten och även 

bland professionella om hur omsorgssvikt skall upptäckas och benämnas. Lundén (2004) 

beskriver i sin sammanläggningsavhandling, ”Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn”, 

problem kring begreppet barn som far illa. Och här är några exempel på alla benämningar 

som förekommer: utsatta barn, barn som far illa, utsatta barn som riskerar fara illa, barn i 

riskzon, psykosocialt utsatta barn, barn med psykosocial problematik, barn med 

känslomässiga svårigheter orsakade av ogynnsamma uppväxtvillkor, barn vars hälsa och 

personlighetsutveckling löper risk att skadas på grund av otillfredsställande förhållande i 

hemmet. I avhandlingen tar Lundén även upp begreppet omsorgssvikt samt hänvisar till 

Killén Heaps (1983) begreppsförklaring som förklarar att omsorgsvikt består av en allvarlig 

dysfunktion i föräldrarnas förmåga eller störning i föräldra- och barnrelationen. 

Omsorgssvikten uppstår när föräldrarna inte fullgör sin uppgift att ge sina barn tillräckligt 

med fysisk och psykisk omsorg.  

 

Lundéns studieresultat kan bidra till en förbättrad identifikation av omsorgsvikt hos 

förskolebarn. Det som saknas idag är en gemensam begreppsapparat/definition och att denna 

måste klargöras och sedan på olika sätt föras ut till personal som arbetar med barn. De 

professionellas egen tolkning av innehållet i anmälningsskyldigheten påverkar dessutom deras 

möjlighet till att uppfatta de utsatta barnen och deras familjer som är i behov av hjälp. Detta 

påverkar även personalens beslut om att anmäla eller inte. Definitionssvårigheterna kan ge 

utrymme för en gråzon där man inte vet om ett barn skall anses fara illa eller ej. 
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Barnets reaktioner på föräldrarnas missbruk och barnens överlevnadsstrategier 

Det är inte lätt att växa upp i en familj präglad med missbruksproblem. Hur barnet reagerar 

och drabbas av föräldrarnas missbruk varierar. Barn i missbruksfamiljer försöker dölja sina 

problem både för sig själv och för alla andra. För att behålla familjehemligheten har barn i 

dessa familjer utvecklat olika överlevnadsstrategier och mindre medvetna förhållningssätt.  

Dessa strategier som barn utvecklar är beroende av barnets temperament, fysiska utveckling, 

vitalitet, känslighet, kreativitet och intellektuella kapacitet. De observerar vuxnas beteende 

och humör och försöker anpassa sig efter situationen, Killén (2003). Socialstyrelsen (1993) 

har beskrivit fyra överlevnadsstrategier hos barn som har alkoholmissbrukande föräldrar.  

 

1. Familjehjälten 

2. Tapetblomman/lilla prinsessan 

3. Clownen 

4. Syndabocken/rebellen 

 

Det första är att barnet agerar som familjehjälte och tar hand om sina missbrukande föräldrar. 

Barnet känner sig otillräckligt och är duktigt på att se andras behov. Familjehjälten är oftast 

äldsta barnet och det är nästan alltid en flicka, det är inte ovanligt att dessa flickor gifter sig 

med en alkoholist. 

 

Den andra strategin är att agera som tapetblomma/lilla prinsessan.  Barnet är blygt och syns 

inte, försöker undvika problem för att avlasta familjen. Detta barn lever i en låtsasvärld med 

låtsaskompisar eller djur. Oftast är det flickor som blir tapetblommor men det finns även 

pojkar som väljer att bli osynliga. 

 

Den tredje strategin är clownen. Barnet försöker vara roligt och obekymrat, glad utanpå men 

ledsen inuti. Utåt är det kreativt, aktivt och charmigt men gråter i sin ensamhet. Rädslan att 

misslyckas finns hela tiden. 

 

Syndabocken eller rebellen är fjärde strategin. Barnet försöker dra till sig uppmärksamhet, 

reagerar utåt och är stökigt. Dess destruktiva beteende och den negativa uppmärksamheten är 

ett försök att skapa förändringar i familjen. 
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Killén (2003) hänvisar till Wegscheider (1981) som beskriver barns rolltagande på samma sätt 

men identifierar annorlunda roller: 

 

– Familjehjälten som familjen förlitar sig på när andra misslyckas. 

– Syndabocken som alltid är indragen i något otillåtet. Oftast är det andra barnet i familjen 

som är syndabock och ses av familjen som en bråkmakare. 

– Det förlorade eller tysta barnet håller sig i bakgrunden och ställer aldrig till med något. 

– Maskoten, som är spänd, hyperaktiv och orolig. Genom att dra uppmärksamhet till sig själv 

avleder det uppmärksamhet från laddade situationer i familjen med pågående missbruk. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Vårt syfte är att beskriva hur skolan och socialtjänsten uppmärksammar, stödjer och 

samverkar kring barn i missbrukarfamiljer. 

 

För att nå ovanstående syfte har vi följande frågeställningar: 

 

– Vilka hinder/möjligheter finns för att se/fånga upp dessa barn?  

– Vilket stöd kan skolan och socialtjänsten ge? 

– Hur sker samverkan mellan skola och socialtjänsten? 
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2. METOD OCH URVAL 

 

Urval, genomförande och metodproblem  

 

Urval och genomförande 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med studiebesök och intervjuer hos 

professionella som dagligen möter barn i sitt arbete. Vi har också valt en deskriptiv metod där 

vi i kapitel 1 utifrån litteratur beskriver barn till missbrukare och dess problem. Detta för att 

nå vårt syfte och för att få svar på våra frågor. I prologen ger vi en bild av en tänkt 

skolsituation, i resultatdelen en vardagsbeskrivning från en Bim-grupp och i epilogen en 

fortsättning på det tänkta fallet för att få en autentisk inramning kring vår studie. Vi hade 

redan från början en del förväntningar och funderingar kring vårt uppsatsämne och för oss var 

det ett självklart val att använda oss av kvalitativa intervjuer för att vi ville gå på djupet och 

komma nära de personer och den miljö som vi ville studera (Repstad, 1999). 

 

Syftet med kvalitativa intervjuer, enligt Holme & Solvang (1997), är att öka förståelsen för de 

fenomen vi studerar. Detta innebär bland annat att urvalet av undersökningsenheter inte får 

ske slumpmässigt eller tillfälligt. Hur urvalet ska gå till måste i förväg planeras och vara väl 

genomtänkt. Den kvalitativa metoden vi valt har en del starka sidor så som helhetsbild som 

möjliggör ökad förståelse för det vi studerar samt flexibilitet och närkontakt till 

intervjupersonerna.  Med sin flexibilitet och närhet till källan finns goda möjligheter att göra 

relevanta tolkningar. Vi har också funderat lite kring förförståelse, det vill säga de värderingar 

vi har med oss från tidigare erfarenheter och kunskaper. Två personer uppfattar situationer 

och svar på olika sätt och på så vis kan man få olika tolkningar. Vi undrade hur vi skulle 

kunna vara så objektiva som möjligt, men vi tror att vi minimerade detta genom att vi var 

medvetna om problemet.  

 

Styrkan i kvalitativa intervjuer ligger i att de liknar en vardaglig situation där ett vanligt 

samtal kan föras och där information kan vaskas fram. Enkla frågor kan ställas och 

innehållsrika svar kan fås och möjligheter att fråga på nytt finns om tydliggöranden skulle 

behövas. Urvalet av undersökningspersoner är en av de avgörande delarna i en undersökning. 

Vi valde att intervjua skolpersonal och socialtjänstpersonal. Denna personal kommer i kontakt 

med barn från missbruksfamiljer och vi trodde att de personerna bäst skulle kunna besvara vår 

frågeställning. Det allra första vi gjorde innan vi utarbetade våra intervjufrågor var att besöka 
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personal som arbetar på Bim (Barn i missbruksgrupp). Personal som arbetar på Bim träffar 

regelbundet barn från missbruksfamiljer och utvecklar på så sätt en stor erfarenhet om dessa 

barn och deras familjer. Vi besökte också en socialkonsulent på Länsstyrelsen i Kalmar med 

erfarenhet av att ha varit med och startat upp en Bim-verksamhet. Hon hade på så sätt 

intresse, erfarenhet och kunskaper om barn från missbrukarfamiljer. Detta gjorde vi för att få 

inblick och mer kunskap om ämnet vi valt att studera. När vi utformat intervjufrågorna så fick 

vi respons från våra handledare och vidare så testade vi frågorna genom att göra en 

pilotintervju med en lärare. 

 

Innan det var dags för att gå ut och intervjua så gjorde vi först en skriftlig förfrågan hos 

skolchefer och enhetschefer om tillstånd för att få göra intervjuer med skol- och 

socialtjänstpersonal. En skolchef i den ena kommunen gav förslag på skola och i den andra 

kommunen valde vi ut en skola. Vi bad om att på båda skolorna få namn på en kvinnlig och 

en manlig lärare med flest år i yrket och som arbetade med klasserna 1-6. Kuratorerna gick 

inte att välja, det fanns en på varje skola. Socialtjänstpersonalen valde vi ut genom att be om 

namnen på dem som arbetade med barn- och familjefrågor. Därefter skickade vi 

informationsbrev till dem vi tänkte intervjua. Alla intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser och de pågick i ca 1 timme. Vi kunde sitta ostörda under tiden, 

telefoner var urkopplade och rummen var förbokade. Intervjuerna genomfördes med hjälp av 

intervjuguide och spelades in på kassettband med intervjupersonernas tillåtelse. På så sätt 

kunde vi koncentrera oss på intervjun och på dem vi skulle intervjua.   

 

Metodproblem 

Då vi skulle gå ut för att intervjua stötte vi på en del problem. En lärare ville inte ställa upp 

vid intervjutillfället trots att vi bokat tid. Vi kom till skolan och väntade på läraren som kom, 

men meddelade att det inte finns något att säga om barn i missbruksfamiljer därför läraren inte 

hade träffat på några barn med dessa problem. 

 

Vid intervjutillfället med en socialtjänstpersonal kände vi en viss nonchalans mot oss och 

även mot vårt arbete.  Socialtjänstpersonalen vi bokat tid med prioriterade en promenad före 

sin lunch och tyckte att vi fick nöja oss med att göra intervjun under pågående lunch.  Vi 

meddelades även i sista sekunden om att kollegan som skulle ha varit med på intervjun hade 

fått förhinder och skulle ersättas av en praktikant. Vi tyckte att det var viktigt att få göra 

intervjun så därför hade vi inga invändningar. 
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Bearbetning och analys av materialet 

 
Efter att intervjuerna spelats in på kassettband så lyssnade vi på varje intervju. Intervjuerna 

skrevs ut ord för ord för att lättare kunna citeras. Vi markerade alla intervjuer med 

informantnummer för att lättare kunna komma åt informationen och hålla isär de olika 

intervjuerna. Vi skrev ut materialet och läste sedan metodiskt igenom varje intervju samtidigt 

strök vi under viktiga meningar och påståenden. Dessa viktiga påståenden och meningar skrev 

vi sedan upp på blädderblock och som vi grupperade i fyra olika områden för att få materialet 

mer överskådligt och för att kunna se skillnader, likheter eller mönster. De fyra grupperade 

områdena var: hur skolan/socialtjänsten uppmärksammar de utsatta barnen, vilken kunskap 

som behövs för att uppmärksamma, hur skolan/socialtjänsten stödjer de utsatta barnen samt 

hur skolan och socialtjänsten samverkar. Intervjuerna redovisas under dessa områden i kap 4. 

 

Etiska överväganden 

 
Inför våra empiriska undersökningar så följde vi Svenska etikregler.  

Information  

Innan vi gick ut för att intervjua informerade vi intervjupersonerna skriftligt om den aktuella 

studiens syfte samt att det var frivilligt att medverka. Intervjupersonerna fick själva bestämma 

tid och plats för intervjun. 

Konfidentialitet 

Intervjupersonerna informerades också skriftligt om att materialet från intervjuerna kommer 

att förvaras på ett sådant sätt att ingen annan kan ta del av det och att uppgifter i uppsatsen 

hanteras så att personer som deltagit i intervjuerna ej ska kunna identifieras.  

Nyttjande  

Alla uppgifter som samlades in används sedan endast i studiesyfte, (Repstad, 1999). 

 

När det gäller studier om barn från missbruksfamiljer så har vi valt att göra en litteraturstudie 

av hänsyn till barnperspektivet. Vi tyckte att det är svårt att göra en kvalitativ studie med barn 

och oetiskt att utsätta dem för frågeställningar som kan vara känsliga. Vi tycker att vi hittat 

väldigt mycket skrivet material för att kunna beskriva och belysa utsatta barns situation.  
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Tillförlitlighet 

 

Är vår undersökning trovärdig, det vill säga pålitlig? Överensstämmer våra resultat med 

verkligheten, är det vi kommit fram till rimligt? Finns noggrannhet, det vill säga hur 

samvetsgranna har vi varit då vi redovisat svaren från våra intervjupersoner? Kan vi lita på 

resultaten vi fått vid våra intervjuer? Ja, det är några frågor vi kan ställa oss. När det gäller om 

vår studie är tillförlitlig så beror det på om beskrivningen av det vi kommit fram till i vår 

studie är så trovärdigt att läsaren accepterar den (Bryman, 2002). Även Merriam (1994) menar 

att en undersökning för att vara trovärdig måste kunna presentera resultat som verkar vara 

riktiga för läsaren eller läraren. Det finns viss problematik vid kvalitativa studier. 

Problematiken kan bestå av vår förförståelse, det vill säga hur objektiva vi förmår att vara, hur 

vi påverkas av samhällets strömningar eller av media. Om vi utnyttjar all information vi fått 

vid våra fältstudier eller om vi utelämnat något, och hur vi tolkat vårt material. Samma 

fenomen kan visa sig på olika sätt beroende på situation och beroende av hur det tolkas, därför 

är det viktigt med mångsidig information (Föreläsning, Svensson, 2006-02-13).  

Vi valde därför att använda oss av studiebesök innan vi på allvar började vår studie för att få 

mer kunskap om det vi tänkte skriva om. Vi läste olika rapporter och litteratur och vi har 

intervjuat olika yrkeskategorier. Om det vi kommit fram till överensstämmer eller är rimligt är 

svårare att avgöra eftersom våra möten med intervjupersonerna och de situationer som rådde 

då aldrig kan återskapas eller bli helt identiska även om vi skulle ställa samma frågor till 

samma personer men vid ett annat tillfälle. Hur pålitlig vår undersökning är beror mycket på 

om de vi intervjuat sagt sanningen eller om de sagt det de tror att vi ville höra. Vi upplevde att 

de vi intervjuade var sanningsenliga och uppriktiga, men det är ju vår subjektiva bedömning. 

När det gäller noggrannhet så har vi klarifierat, det vill säga vi har frågat på nytt om vi ej 

förstått svaren för att klargöra och undanröja missförstånd. Det är också viktigt att inte i 

resultatredovisningen undanhålla information som kan verka ”obekväm”. Vi har här i vår 

uppsats redovisat alla åsikter och svar som vi bedömt vara relevanta till våra frågor och till 

vårt syfte. 

 

Vår avsikt med uppsatsen har varit att fånga upp de olika yrkesprofessionernas egna 

upplevelser av att uppmärksamma, stödja och samverka kring barn från missbruksfamiljer. Vi 

tycker att vi har fångat just de personernas åsikter och upplevelser. När det gäller samverkan 

tror vi att de professionellas syn på samverkan skulle ha ändrats om vi gjort om studien, 

därför att samverkan är ju en process som utvecklas och förändras hela tiden. 
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3. LAGAR, ROLLER OCH SAMVERKAN 

 

Skollagen och skolans roll 

 

I Skollagen 1 kap 2a § står att förskoleverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen på 

socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa skall 

samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av 

uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2 a kap. 18 § och 9 kap. 16 a § denna lag och 

av sekretesslagen (1980:100), (Sveriges Lagar, 2004). 

 
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens 
skydd finns i 14 kap 1 § socialtjänstlagen, (Norström & Thunved, 2004). 
 

Skolan är en av de platser där samhällets stöd kan nå barn som lever i familjer med 

missbruksproblem. Enligt Hindberg (2003) är skolan automatiskt indragen i barnets 

hemsituation även att en del lärare väljer att blunda. För att hjälpa dessa barn som har 

missbrukande föräldrar måste lärare ha kunskaper om hur barn i en missbrukande familj beter 

sig. Läraren kan vara en av de första som möter familjens och därmed barnets problem. 

 

SoL och socialtjänstens roll 

 

I SoL 5 kap 1a § står att det finns en skyldighet att samverka kring barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Socialnämnden har ett förstahandsansvar att samverkan kommer till 

stånd. Samverkan ska ske kring alla barn och ungdomar som kan vara i behov av insatser från 

socialtjänsten. Med insatser menas även insatser på övergripande nivåer tex för att motverka 

missbruk och ungdomskriminalitet. Endast misstanke om att ett barn far illa är tillräckligt för 

att samverkan ska ske. Viktiga samarbetspartners är skolan, förskolan, polisen samt hälso- o 

sjukvården. Även kriminalvården, försäkringskassan, frivilligorganisationer och andra 

organisationer kan delta i samarbetet. Skyldigheten (utan förstahandsansvar) har även tagits in 

i HSL och i skollagen. Polisen är skyldig att samverka enligt 3 § polislagen. Bestämmelsen 

om samverkan är inte sekretessbrytande med hänvisning till Sekretesslagen 15 kap. 1 § SoL. 

(Norström & Thunved, 2004).  
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Anmälningsplikten 

 

Anmälningsplikten, SoL 14 kap 1 §, är en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ta 

ansvaret om samverkan kring barn som far illa. Lagen säger att var och en som får kännedom 

som innebär att ett barn behöver skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndighetsutövare 

som arbetar med barn skall anmäla, de har anmälningsskyldighet. Anmälningsplikten gäller 

att ”kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en 

underårigs skydd” räcker för att göra anmälan. Det är socialnämndens uppgift att undersöka 

och utreda eventuella behov av åtgärder. Det är ändå inte ovanligt att anmälningsskyldiga gör 

egna bedömningar eller försöker lösa barnens problem på egen hand. Detta kan innebära att 

socialtjänsten kopplas in alldeles för sent eller i ett akut skede. Att anmäla är en svår uppgift 

men den som låter bli att göra en anmälan kan dömas till ansvar för tjänstefel enligt BrB eller 

åläggas disciplinpåföljd enligt LOA, lagen om offentlig anställning. (Norström & Thunved, 

2004). 

 

Samverkan 

 

Som framgår av föregående avsnitt finns en tydlig markering i olika lagstiftningar när det 

gäller myndigheters samverkansansvar.  I socialtjänstlagen från 2003 skärptes lagstiftningen 

och det är numera en skyldighet för kommunerna att samverka med andra myndigheter. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn som far illa får den hjälp och det skydd 

som de behöver. Regeringen gjorde bedömningen att socialtjänst, polis, skola, förskola, 

barnomsorg, hälso- och sjukvården bör ha gemensam skyldighet att samverka i frågor som rör 

barn som far illa eller riskerar att fara illa. (prop.2003/03:53). 

 

I vårt arbete har begreppet samverkan en central betydelse, men vad som konkret menas är 

inte helt givet. I detta avsnitt ska vi därför peka på några sätt att beskriva och förstå begreppet 

och kanske ligger det något i det som Danermark (2000) skriver: 

 

Det är få ord som väcker sådana känslor av förhoppning, förväntning men även ibland olust 

som ordet samverka (a.a., s.8) 

 

De delar vi tar upp gäller begreppets koppling till arbete med barn som far illa, dess positiva 

och negativa laddning och skillnaden och likheter med två andra närbesläktade begrepp, 
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samarbete och samordning. Vi redovisar också några framgångsfaktorer. Avsnittet innehåller 

följande delar: 

 

• Samverka, samarbete och samordna 

• Positiva och negativa sidor av samverkan 

• Myndigheternas syn på samverkan och framgångsfaktorer 

 

Samverka, samarbeta och samordna 

Samverka betyder något mer än det allmänna begreppet samarbeta. Skillnader mellan dessa 

två begrepp kan uppfattas som att samarbete är något vi gör dagligen utan att reflektera, något 

som är grund för det sociala livet och en naturlig del av vardagen. Samverkan innebär i detta 

sammanhang att myndigheter medvetet genomför målinriktade handlingar som utförs med 

andra myndigheter för att definiera problem och syfte. Samverkan betyder också att man 

arbetar tillsammans med andra personer i en annan organisation, men som också är styrd av 

annat regelverk och arbetar mot gemensamt mål (Danermark, 2000). 

 

Bjerkman och Brännberg (2002) diskuterar skillnaden mellan begrepp samverkan, samordna 

och samarbeta. I det svenska språket används dessa ord ofta synonymt. Gemensamt för 

begreppen är att de syftar på när två eller flera enheter möts för att lösa eller förbättra en 

situation. De använder och diskuterar Berggens (1986) indelning: 

 

- Samordning – Koordination 

- Samverkan – Kollaboration  

- Sammansmältning – Integration  

- Samråd – Konsultation. 

 

Den första samarbetsformen innebär samordning mellan olika verksamheter. Denna 

samarbetsform påminner om ett remissförfarande. Koordination innebär samordning mellan 

olika verksamheter där de olika aktörerna är noggranna att betona den yrkesspecifika 

kunskapen med klart uttalat ansvarsområde. 

 

Samverkan eller kollaboration är den form som anses vara den ideala typen för vad man 

menar med samverkan. I samverkan förväntas alla aktörer behålla sin specifika kompetens, 

men träffas för att lösa ett specifikt problem. 
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Integration betyder att två aktörsgrupper har integrerats med varandra och verksamhet 

upplevs som gemensam, men utan klara ansvarsområden.  

 

Samråd eller konsultation innebär att en yrkesgrupp hjälper en annan yrkesgrupp med 

utbildning, handledning, stöd eller information. En professionell från en annan grupp hjälper 

med sin kompetens i den andra gruppen. 

 

Positiva och negativa sidor av samverkan 

Samverkan är laddat med både positiva och negativa förtecken speciellt hos den enskilde som 

ska se till att samverkan blir av. Till det positiva hör att de inblandade får lära sig nya saker, 

att de måste dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och att arbeta aktivt för att 

verksamheten utvecklas. Till de negativa hör att samverkan av en del upplevs som oroande då 

det ofta innebär en mer eller mindre långtgående förändring av arbetet. När samverkan börjar 

är det svårt att se resultaten och i slutändan där förändring mot det okända och osäkra 

underblåses av olika oklara uppgifter. Oklarheter med vem som ansvarar för vad och syftena 

med samverkan utgör en grund för oro och irritation. Danermark (a.a.) menar att det dessutom 

är vanligt att det råder skillnader i makt och inflytande mellan de som ska samverka. 

 

Det finns ofta höga förväntningar på samverkan kring barn i utsatta situationer samt en stark 

övertygelse att samverkan är ett universalmedel för att bättre kunna tillgodose barnens behov. 

Att samverka och jobba i förebyggande syfte betyder att insatserna kan sättas in i ett tidigt 

skede när de är mindre omfattande och kostsamma både ur ekonomiskt och individuellt 

perspektiv (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Myndigheternas syn på samverkan och framgångsfaktorer 

På uppdrag av regeringen har socialstyrelsen tagit fram strategier och förhållningssätt för 

samverkan när det gäller frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (SoS, 

2004). Rapportens intentioner går ut på att de ska fungera som ett stöd när myndigheter ska 

samverka kring barn som far illa. När myndigheter startar upp samverkan brukar det uppstå en 

del problem som handlar om otydlig ansvarsfördelning, otydligheter kring uppdraget samt 

olika besvärligheter kring makt- och statusskillnader. I rapporten framhålls vad som krävs för 

att en god samverkan ska uppnås. Det är några viktiga vägledande principer som särskilt 

framhålls: 
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- Att barnets behov sätts i fokus och att insatser skräddarsys så långt så möjligt över  

 sektorsgränser och formar en helhet, 

- Barn, ungdomar, föräldrar och övrigt nätverk görs i ett tidigt skede delaktiga i  

 sökandet efter hållbara lösningar 

- Arbetet präglas av aktivt förhållningssätt, engagemang och professionalitet 

 (a.a. s. 14) 

 

För att samverkan ska kunna bli lyckosam så finns det vissa förutsättningar som måste vara 

uppfyllda. Det gäller bland annat kunskapsmässiga och förklarningsmässiga faktorer som 

utgår från att yrkesverksamma har olika utbildningar och olika sätt att se på problemet. Det 

gäller vidare att vara öppen för olika idéer om hur ett problem skall lösas. Formella och 

informella regler och avtal kan se olika ut, men bör vara kända för dem som jobbar inom 

samma organisation. Personer från olika organisationer som möts i ett samverkansarbete har 

ofta olika beslutsbefogenheter, vilket kan göra det svårt att fatta gemensamma beslut. Denna 

typ av problem blir ibland mer påtagliga och för att samverkan skall ha förutsättningar att bli 

framgångsrik krävs det att dessa typer av faktorer identifieras, lyfts fram och diskuteras. 

Danermark, (2000) sammanfattar förutsättningar i följande punkter för samverkan: 

 

– Att samverkan har en tydligt och klar ledning 

– Att samverkan har ett klart uttalat mål 

– Att tillräckliga resurser ställs till förfogande  

– Att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk  

 har identifierats 

– Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går utarbeta sätt att hantera  

 dem , (a.a., s. 47) 

 

Samverkan är en process som bygger på ömsesidighet och ett aktivt engagemang. Samverkan 

är inte ett mål i sig utan ett medel för att uppnå målet. Socialstyrelsen uttrycker detta på 

följande sätt: 

 

– Att barn som far illa eller riskerar fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en  

 ogynnsam utveckling 

– Att barnet ska få stöd och skydd från samhället utifrån helhetssyn 
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– Att barnet ska vara i fokus (SoS, 2004, s.21) 

 

Denna målsättning kan vara ett gemensamt samhällsuppdrag för alla som kommer i kontakt 

med barn som far illa eller riskera att fara illa.  

 

I (prop.2003/03:53) beskrivs några avgörande faktorer för att lyckas med samverkan. Här kan 

de tjäna som en summering av vad myndigheterna för fram som framgångsfaktorer. Det som 

poängteras är att samverkan har sin grund i att arbeta tillsammans, att vara intresserad av 

varandras arbeten samt att visa respekt och kunskap om den andra parten. Andra 

framgångsfaktorer har sin grund i tydliga mål, gemensamma arbetsmetoder och ett etiskt 

förhållningssätt. Det måste också finnas en bärande struktur i form av kontinuitet, 

regelbundna möten och regelbundet deltagande i mötena. Ytterligare en grund för framgång är 

att alla inblandade accepterar de skillnader som finns i verksamheterna och att de tar till vara 

på dessa.  

 

Detta var några av de delar som vi uppfattar som centrala i förståelsen av begreppet samverka. 

I samband med att vi redovisar vår egen undersökning kommer vi att återkomma till ett 

resonemang kring några centrala delar av begreppet, men då med utgångspunkt i några 

praktiska exempel. 
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4. RESULTATDEL I 

 

Presentation av undersökningsenheter och intervjupersoner 

 
Vi har gjort studiebesök hos två gruppledare vid en Bim-verksamhet och hos en 

socialkonsulent på Länsstyrelsen. Vi har intervjuat tre lärare, två kuratorer och tre 

socialtjänstpersonal i två kommuner i Kalmar län. I varje kommun finns en socialförvaltning 

samt flera grundskolor i varierande storlek. 

 

Vi har valt att inte presentera personerna närmare, men alla vi intervjuat har arbetat många år 

inom sina yrkesområden. I resultatredovisningen kommer de bara att presenteras som 

skolpersonal och socialtjänstpersonal. Resultaten från våra intervjuer kommer att presenteras i 

tre delar. Här i resultatdel I beskriver vi ett studiebesök på Bim och ett besök hos en 

socialkonsulent. I resultatdel II visar vi intervjusvaren i olika tablåer och diskuterar dem och i 

resultatdel III avslutar vi med en resultatdiskussion. 

 

Innan vi gjorde våra intervjuer så gjorde vi studiebesök på en Bim-verksamhet i en mindre 

stad. Bim är gruppverksamhet för barn som lever i missbruksfamiljer. Vi besökte också en 

socialkonsulent på Länsstyrelsen i Kalmar. Anledningen till att vi sökte upp socialkonsulenten 

berodde på att hon tidigare varit med och startat upp en Bim-verksamhet. Hon hade därför 

både erfarenhet och intresse av vårt valda område kring barn från missbruksfamiljer.  

 

Studiebesök på Bim 

 
På Bim-verksamheten vi besökte träffade vi två eldsjälar som arbetade med barn från 

missbruksfamiljer i olika grupper. De berättade hur Bim-verksamheten tog sin början för 

många år sedan genom att Länsstyrelsen bjöd in en kvinna från Norge till länet. Hon hette 

Frid Hansen och hon arbetade då med vuxna missbrukare. Frid Hansen deltog bland annat vid 

olika utbildningsdagar i Borgholm på Öland. Många yrkesverksamma från olika kommuner i 

länet som arbetade med frågor om missbruksproblem kom dessa dagar till Borgholm för att 

lyssna till Hansen. Efter Hansens besök bildades efter en tid flera Bim-grupper som i början 

endast var för professionella som samlades för att prata om hur läget var och hur problem 

kring missbruk kunde se ut. Först 1997 började det som blev dagens Bim-verksamhet i den 

staden som vi gjorde vårt studiebesök.  
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Så här kan en dag på Bim se ut: 

Det är eftermiddag, klockan är 14.35. Kalle kommer inspringande till gruppen, han är lite sen 

från skolan. Gruppledarna säger: ”Vad bra att du kom Kalle, vi har väntat på dig.” Vid ett 

bord i rummet sitter redan två flickor och två pojkar i samma ålder som Kalle och väntar på 

att få börja fika. Kalle är hungrig. Han tycker det ska bli gott med prickigkorvsmörgåsar, 

kanelbullar och mjölk. Efter fikat sätter sig barnen i en ring på golvet. Då börjar den vanliga 

”rundan”. Alla får berätta om ”veckans höjdpunkt” och om ”veckans bottennapp”. Kalle 

berättar stolt att han hade alla rätt på veckans ord denna gång. En annan flicka berättar att hon 

fick följa med sin storasyster och rida i torsdags. De andra vill inte berätta något… Kalle 

berättar också om hur han ramlade och slog sig på väg hem från skolan och att pappa var arg 

då han kom hem. Kalle visar skrubbsåret på knäet. ”Pappa hade kompisar hemma”, säger 

Kalle med ”tjock” röst. Sen vill inte Kalle berätta mera. Gruppledaren frågar Kalle om han har 

någon som han kan gå till då pappa har kompisar hemma. Gruppledaren frågar också barnen 

om hur de brukar göra när mamma eller pappa har druckit. De pratar om detta en stund. Sedan 

börjar gruppledarna med terminens tema. Förra gången berättade de om alkoholism. Nu ska 

de berätta om vad missbruk är och hur vuxna kan vara om de missbrukar. Nästa gång ska 

Kalle och barnen i gruppen rita släktträd. De ska bli roligt tycker Kalle, han gillar att rita. Till 

våren, då ska gruppen ha avslutning. Kalle ser fram emot det, han tycker det ska bli 

spännande att få åka buss långt bort och sova på vandrarhem. Kalle tycker det är lite tråkigt 

att gruppen inte ska träffas mer sedan, men det blir ju tre återträffar till i höst och så kanske 

han kommer att träffa på gruppledarna ute på stan. 

 

Bim-verksamheten 

Bim-verksamheten började vid nystarten sitt arbete med att gå ut med information till rektorer 

på skolor, till politiker i socialnämnden och till chefer på beslutsnivå. Ett av syftena med 

informationen var inte bara att tala om hur viktig och bra gruppverksamheter för barn kan 

vara utan även att arbeta för att handlingsplaner upprättades. Dessa handlingsplaner fanns 

egentligen redan i skolor och på socialkontor men önskan var att mer konkreta anvisningar 

skulle infogas om hur man praktiskt går till väga då barn som far illa upptäcks. De som har 

arbetat mycket med att upprätta sådana handlingsplaner är MVC (mödravårdscentralerna).  

Det huvudsakliga syftet med Bim-grupper är att barn och ungdomar från familjer där det 

förekommer missbruk ska få hjälp och stöd. Stödet består i att de får dela sina erfarenheter 

och upplevelser med andra barn i liknande situationer och känna att de inte är ensamma. 

Barnen i grupperna lär sig förstå vad missbruk är. På Bim blir barnen också sedda och får vara 
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i centrum. Det poängteras också att det inte är barnens fel att föräldrarna missbrukar. Det 

andra syftet med Bim är också att ge information och utbildning till personal på skolor och till 

andra som möter dessa barn i sin verksamhet. Detta för att möjliggöra att dessa barn upptäcks 

i tid och får den hjälp de behöver. Personalen på Bim uppgav vid vårt studiebesök att det 

fanns svårigheter när det gällde att rekrytera barn till grupperna. De menade att skolorna 

skulle kunna hänvisa barn direkt till Bim vid behov men så var inte fallet trots 

informationsinsatser. 

 

I dag är det Landstinget tillsammans med kommunen som står bakom Bim. Landstinget står 

för personal och lokal och kommunen tillför en viss summa pengar per år plus att åtta 

socialsekreterare vid olika tillfällen kommer till Bim för att leda olika grupper. Grupperna 

träffas en gång i veckan under två terminer vid 30 tillfällen, under en timma och en kvart. I 

grupperna deltar aldrig fler än fem barn. 

 

Studiebesök på Länsstyrelsen hos en socialkonsulent 

 
Socialkonsulenten arbetar i dag på Länsstyrelsen i Kalmar. Hon har varit med och startat 

ytterligare en annan Bim-verksamhet än den vi berättar om ovan. Hon berättar att Individ- och 

familjeomsorgen blev huvudman för den Bim-verksamheten. Det yttersta ansvaret för denna 

hade socialchefen i kommunen tillsammans med socialnämndens politiker. Arbetet med Bim-

verksamheten bedrivs i dag genom samverkan med representanter från förskola, skola, MVC, 

BVC, BUP, socialtjänst och polis.  

 

Socialkonsulenten på Länsstyrelsen berättade att många kommuner ”gömmer sig” bakom att 

det inte finns pengar för att starta upp verksamheter för barn som far illa. Kommunerna väljer 

med hänvisning till brist på pengar att inte starta upp verksamheter och så skjuts planerna på 

framtiden. Socialkonsulenten betonade vid vårt besök den 7 mars 2006 att det finns pengar att 

söka för att starta upp Bim-grupper och nya statliga pengar är på gång.  

 

Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet 6 april, 2006 så kommer Regeringen att 

satsa 115 miljoner kronor på kommunernas alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. 

Folkhälso- och socialminister Morgan Johansson säger att kommunernas förebyggande arbete 

är mycket viktigt och att det är angeläget att bygga ut samhällets stöd till de hundratusentals 

barn som växer upp i missbruksmiljöer för att ge barnen en tryggare uppväxt. Vidare säger 
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minister Morgan Johansson att barn som har föräldrar som missbrukar löper mångdubbel risk 

jämfört med andra barn att själva senare i livet utveckla eget missbruk. Länsstyrelsen i 

Kalmar län kommer att kunna fördela 2 580 000 kronor till förebyggande arbete och 380 000 

kronor till öppenvård (www.regeringen.se, 2006). 
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4.1 RESULTATDEL II 

 

Att upptäcka – intervjusvar i tablåer 

 
Hur kan barn till missbrukande föräldrar identifieras? 
 
 
Skol- och socialtjänstpersonalens uttalanden ligger till grund för sammanställningen i tablå 1 
om hur de kan se eller få reda på att barn lever i missbruksmiljöer. Det som resultaten visar 
nedan är att skolpersonal ofta tar olika kontakter t.ex. med barnen eller med kuratorn. 
Socialtjänstpersonalen däremot väntar oftast på tips eller anmälningar utifrån. Skolan och 
socialtjänsten arbetar utifrån olika uppdrag och lagar. Skolan förväntas stå för utbildning och 
lärande och socialtjänsten väntar på tips utifrån så de kan börja utreda. 
 

Skola Socialtjänst 

 
- en del barn är redan identifierade 
- det syns på barnet att något inte 

stämmer 
- via kuratorn som fått tips från vänner 

grannar familj eller allmänhet 
- genom att lärarna får mycket 

information så de kan lokalisera dessa 
barn 

- det syns på frånvaro och skolk 
- hur barnen har det 
- vad barnen gör på sin fritid 
- via antimobbingsrådet 
- det är svårt, det tillhör en av 

hemligheterna 
 

 
- en del barn är kända sedan tidigare 
- via anmälningar från skolor 
- via anmälningar från förskolor 
- tips från släkt 
- tips från allmänheten 
- våga se 
- erfarenhet 
- det finns inga bra 

”uppfångarstationer” i dag 
- inte säkert de ”rätta” frågorna ställs 

 
 

Tablå 1 Att identifiera 
 
 
 
Vi får blandade svar från skolpersonal som svarar att det är ofta, sällan eller aldrig som de 

stött på barn från missbruksfamiljer. Både skolpersonal och socialtjänstpersonal uppger att det 

syns på barnet att missbruk i familjen förekommer men att det är svårt att upptäcka eftersom 

det är en av familjehemligheterna. En socialtjänstpersonal tror inte att de ”rätta” frågorna 

ställs till föräldrar som söker socialtjänstens hjälp för olika problem, t.ex. frågor om det finns 

barn hemma och hur de har det.  
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Vilka t ecken/signaler uppvisar barn där misstanke finns om att föräldrar har ett pågående 
missbruk? 
 
 
I tablå 2 sammanfa ttas vilka tecken skol- och socialtjänstpersonal kan se hos barn som inte 
har det bra hemma. Skillnader här är att skolpersonal träffar barn i stort sett dagligen medan 
socialtjänstpersonal bara träffar barnen vid inbokade träffar eller vid hembesök. Därför kan 
det vara så att socialtjänstpersonalen har lite svårare för att se tecken då de inte träffar barnet 
lika länge och lika ofta som skolpersonal gör.  
 

Skola Socialtjänst 

 
- utåtagerande eller tystlåtna 
- aggressiva  
- väldigt mogna för sin ålder 
- trötta och hängiga 
- dåligt klädda och smutsiga 
- de klassiska tecknen för barn där 

            missbruk förekommer: clownen, 
            hjälten, syndabocken och  
            tapetblomman 
 

 
- svårt att se första gången man  

            träffar barnet 
- trötta, nedstämda, hängiga,  

drömmer, far omkring 
- samma symptom som ADHD –barn 
- de klassiska tecknen för barn där 

            missbruk förekommer: clownen, 
            hjälten, syndabocken och  
            tapetblomman 
 

Tablå 2 Tecken/signaler 
 
 
 
Både skolpersonalen och socialtjänstpersonalen uppger de klassiska tecknen när det gäller 

signaler som barnen kan uppvisa. Två av socialtjänstpersonalen uppgav att barn visar samma 

tecken som barn med ADHD uppvisar. Socialtjänstpersonalen menade med detta att barn 

kanske får diagnosen ADHD i onödan, att det kanske istället skulle vara missbruksproblem i 

familjen som ligger bakom, men att barnen om de får en diagnos på det viset lättare får mer 

stöd och hjälp från skolan. 
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Behövs mer kunskap för att upptäcka barn som har föräldrar med pågående missbruk? 
 
 
I tablå 3 beskrivs vilken kunskap skol- och socialtjänstpersonal tycker sig behöva för att 
kunna upptäcka barn i missbruksfamiljer. Det som kan märkas här är att skolpersonal 
uttrycker att kunskap behövs men det verkar som om socialtjänstpersonalen trycker på lite 
mer om att både vidareutbildningar och föreläsningar är viktigt. 
 

Skola Socialtjänst 

 
- absolut inte, det räcker med det vi 

redan har 
- ja, det behövs det räcker inte med 

erfarenhet 
- det skadar inte att veta vilka droger 

som är aktuella 
- hålla kunskaper vid liv 
- kunskap i utvecklingspsykologi 
 

 
- det är viktigt att hålla kunskaperna 

levande 
- mer kunskap i utvecklingspsykologi 
- vidareutbildningar och föreläsningar 
- att läsa vanlig skönlitteratur, där finns 

mycket från verkligheten  
- kunskap om cirkulära frågor 
 

Tablå 3 Kunskap 
 
 
De flesta vi frågat var eniga om att kunskap behövs för att kunna upptäcka barn som lever i 

familjer med pågående missbruk. En lärare tyckte inte att mer kunskap behövdes. 

Socialtjänstpersonalen tyckte det var mycket viktigt med kunskap i form av regelbundna 

fortbildningar. Socialtjänstpersonalen nämner också vikten av att ha kunskap om hur cirkulära 

frågor kan användas i arbetet med att upptäcka dessa barn. 
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Att stödja – intervjusvar i tablå 
 
Hur kan skolan och socialtjänsten stödja barn som har föräldrar med ett  
pågående missbruk? 
 
Tablå 4 bygger på skol- och socialtjänstpersonalens svar när det gäller vilka stöd som kan 
erbjudas till utsatta barn. Det som syns här är att skolan har möjlighet till att ge spontant stöd i 
form av att personal finns till hands och ger sig tid att lyssna. Skolpersonalen anger också fler 
stöd än socialtjänstpersonalen. De stöd som erbjuds från socialtjänsten föregås ofta av en 
utredning. 
 

Skola Socialtjänst 

 
             spontant stöd: 

- att se barnet är stöd i sig 
- att vara där och lyssna  
 

stöd på individnivå - barnperspektiv: 
- att erbjuda samtal 
- skicka till skolsköterskan 
- samtal med kurator 
- antimobbingsråd 
- hänvisa till BUP (barn- och ungdomspsykiatrin ) 

 
stöd på gruppnivå-helhetspespektiv: 

-    Bim-grupper 
      -    ART-grupper (Aggression Replacement Training 
                Program som innehåller social färdighetsträning,  
           ilskekontrollträning och moralutbildning) 

- Kill- och tjejgrupper 
 

organiserat stöd: 
- elevvårdskonferens 
- elevvårdsöverläggningar 
- resursteam 

 
ansvarsfrågan - anmälan: 

- SoL 14:1 (Socialtjänstlagen) 
 

 
     stöd på individnivå - barnperspektiv: 
- råd och stöd 

 
utredning - insatser: 

- kontaktperson 
- kontaktfamilj 
- samtal med hemterapeut 
- kontakt med BUP (barn- och 

ungdomspsykiatrin) 
 
           stöd på gruppnivå - helhetsperspektiv: 

- Bim-grupper 
- Nätverkssamtal 

 
ansvarsfrågan - anmälan: 

- SoL 14:1 (Socialtjänstlagen) 

- LVU (Lagen om vård av unga) 
 

 
 

Tablå 4 Olika stödformer 
 
När det gäller frågor om stöd till barn från missbruksfamiljer så svarade två av tre lärare att 

det inte finns något särskilt stöd så länge som skolan klaras. Den tredje läraren berättar om 

mänskligt stöd, samtal hos kuratorn och Bim-grupper. Kuratorerna däremot berättar om 

många olika stödformer och den ena kuratorn tycker att det känns som om resurser finns. 

Socialtjänstpersonal berättar också om olika stöd och i den ena kommunen även då om 

resursteam och Bim-grupper för barn. Här kan skolorna uppge fler stöd än socialtjänsten som 

mer arbetar med stöd genom att först utreda. 
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Att samverka – intervjusvar i tablåer 
 

Hur kan skolan och socialtjänsten samverka för att stödja barn som har föräldrar med 

pågående missbruk? 

 

Hur ser samverkan ut i dag 
 
I tablå 5 framkommer hur skol- och socialtjänstpersonal upplever att samverkan fungerar 
idag. Vi fick några varierande svar. 
 

Skola Socialtjänst 

 
- har inte sett någon samverkan alls 
- samverkan ska ju vara ömsesidig 
- det är bättre nu, än förr 
- det fungerar bra 
- nu har vi fått ett ”ansikte” på 

socialkontoret och då är det lättare att 
ta kontakt 

 

 
- samverkan finns bara på ytan 
- mycket bättre numera men man kan 

alltid bli bättre 
- varje socialsekreterare har ett 

rektorsområde och regelbunden 
kontakt 

Tablå 5 Samverkan i dag 
 
 
När det gäller samverkan mellan skolan och socialtjänsten kan vi konstatera att det finns olika 

syn på om samverkan verkligen finns. Trots allt har skolan och socialtjänsten ändå kommit 

varandra närmare i sitt samarbete. Lärarna såg ingen direkt samverkan, men uppgav ändå att 

kontakten mellan skola och socialtjänst har förbättrats under den senaste tiden. 
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Hinder i samverkan 
 
 
Nedan i tablå 6 framkommer hur skol- och socialtjänstpersonal tycker sig se olika hinder när 
det gäller samverkan. Vi fick många svar när det gäller hinder i samverkan. 
 

Skola Socialtjänst 

 
- vad gör de egentligen på 

socialkontoret? 
- vi har inte samma tidsbegrepp, det är 

här och nu barnen behöver hjälp 
- det är mycket arbete skolan redan har 

gjort innan det kommer till utredning 
- vet inte om personer med ”rätt”  

kännedom om barnet kallas vid 
utredningar 

- det händer ju inget 
- ingen delaktighet  
- ingen återkoppling 
- vi har inte samma ”glasögon” 
- sekretess 
 

 
- okunskap i skolan om vad vi på 

socialtjänsten gör 
- problem kan ha pågått för länge innan 

oro anmäls 
- skolan förväntar sig att problem som 

pågått flera år ska lösas inom två 
veckor 

- det är inte skolans sak att utreda 
- lärarkollegiet är för stort då vi ska 

informera, 10 lärare skulle räcka så 
det kunde bli dialog 

- då familjen inte ger sitt tillstånd till 
kontakt med skolan 

- sekretess 
 

Tablå 6 Hinder - samverkan 
 
 
Skolan uppgav olika hinder för samverkan med socialtjänsten. De tyckte från skolans håll att 

inget händer, det går för långsamt då ett barn är i behov av hjälp. Skolorna ville ha mer 

återkoppling om vad som händer efter en anmälan. Alla tyckte att sekretessen var det största 

hindret i samverkan. Det visade sig också tydligt att alla hade vissa föreställningar om 

varandras yrkesprofessioner. Alla kunde uppge en hel del olika hinder för samverkan vilket 

kan tyda på att det borde finnas anledning till att lyfta frågan om hur dessa hinder skulle 

kunna undanröjas. Flera av hindren verkar utgöras av dålig kommunikation och brist på 

information. 
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Önskemål för bättre samverkan 
 
I tablå 7 framkommer skol- och socialtjänstpersonalens olika önskemål för en bättre 
samverkan. Här är det socialtjänstpersonalen som har flest förslag när det gäller olika 
förbättringar. 
 

Skola Socialtjänst 

 
- bättre kunskap om varandras 

verksamheter 
- att vi lär känna varandra 
- att känna sig delaktig i samverkan 
- att ha ett gemensamt mål 
- tydliga ansvarsområden 
- återkoppling 

 
- mera kunskap om skolans sätt att 

jobba 
- samarbetet med förskolorna kunde bli 

bättre 
- att vi avsätter mer tid 
- att lärargrupperna inte är för stora vid 

information, få möjlighet till dialog 
- att ha gemensamt mål i samverkan 
- tydlig ansvarsfördelning 
- öppnare kommunikation 
- respekt för varandras verksamhet 
- hitta former för återkoppling 

 
Tablå 7 Önskemål - samverkan 
 
 
Både skolpersonal och socialtjänstpersonal tycker att de behöver mer kunskap om varandras 

verksamheter. De önskar också lära känna varandra bättre för de menar att det underlättar ett 

samarbete. Socialtjänstpersonalen tycker också att lärarkollegiet är för stort då information 

ska ges om socialtjänstens arbete. Mindre grupper om högst tio lärare vore bättre så att en 

dialog kan föras. Respekt för varandras yrkesområden och att hitta former för samverkan 

genom mer tid och tydliga mål samt hitta former för återkoppling är andra önskemål. Här 

verkar det som om viljan finns för att förbättra eventuell dålig kommunikation och 

information. Det som i så fall saknas kan vara att utrymme i tid ges och tillåtelse t.ex. i 

arbetsbeskrivningar för att önskemålen ska kunna realiseras. 
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5. RESULTATDISKUSSION 

 

Vi kommer i denna del att närgranska resultaten löpande under varje deltema. Vi kommer att 

koppla våra empiriska resultat till olika litteratur. Vi har valt det här tillvägagångssättet för att 

få en tydlig översikt över våra resultat. 

 

Att våga se clownen som gråter 

 

Alla intervjupersoner vi frågat visste vad missbruk betyder och vad det kan ställa till med. På 

vår fråga om de träffat barn från familjer med pågående missbruk stannade de flesta upp och 

funderade. Intervjupersonerna uttryckte sig olika och majoriteten av de vi intervjuat uppger att 

de har träffat på dessa barn.  

 

Den stora förvirringen hos allmänheten och även hos professionella är hur man upptäcker 

barn som har blivit utsatta för omsorgssvikt, skriver Lundén (2004) i sin avhandling. På grund 

av föräldrarnas missbruksproblem är barn som kommer från familjer med pågående missbruk 

ofta utsatta för omsorgssvik t (Hansen, 2005). Skolan är en av de pla tserna där barn kan 

upptäckas vars föräldrar har ett pågående missbruksproblem. En av dem som kan vara den 

första som möter barnets och därmed familjens problem, är lärarna. Skolan är en plats dit 

nästan alla barn kommer. Hindberg (2003) skriver att ansvaret för att upptäcka barn i riskzon 

åvilar framför allt lärarna.  

 

Det var bara en av lärarna i vår intervjustudie som aldrig sett barn som har missbrukande 

föräldrar och läraren kunde inte heller på något sätt beskriva eller prata om dessa barn. Efter 

noga överväganden har de andra lärarna berättat om att de har sett dessa barn samt olika 

tecken som barnen kan uppvisa. Ofta syntes det på att barnen var smutsiga och dåligt klädda 

att något inte stod rätt till. Alla var eniga om att barnen kunde vara oroliga, otrygga och 

utåtagerande. En av lärarna tyckte sig se både clowner och tapetblommor i klassen.  

 

För att behålla familjens hemlighet har barn i familjer med pågående missbruk utvecklat mer 

eller mindre medvetna förhållningssätt och olika överlevnadsstrategier. Killén (2003) menar 

att strategier utvecklas olika beroende på barnets temperament och fysiska utveckling. 
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Även Bengtsson och Gavelin (2004) benämner att barn använder roller för att upprätthålla 

balansen i familjen. De skriver vidare att försiktighet ska iakttas med att använda dessa olika 

roller då det kan vara andra problem än missbrukproblem i familjen som kan ligga bakom. 

Två intervjupersoner från socialtjänsten tyckte att dessa barn visar samma symtom på sin 

utsatthet på samma sätt som barn med ADHD gör. De har svårt för att koncentrera sig och 

sitta stilla och kan vara bråkiga, aggressiva och utåtagerande. Att få en diagnos på barnet kan 

vara en stark önskan från både föräldrar och personal inom skola och barnomsorg. En sådan 

diagnos avlastar skuld och gör det lättare att skaffa särskilda resurser till barne t i form av t ex 

speciallärare och personlig assistent, skriver Hindberg ( 2003).  

 

Socialtjänsten uppger att de upptäcker dessa barn genom att det kommer in anmälningar eller 

tips från allmänheten om att ett barn far illa. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret när det 

gäller dessa barn så att de får stöd och skydd. Alla myndigheter vars verksamhet berör barn 

och ungdomar, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt vissa andra myndigheter har enligt 14 

kap 1 § SoL en lagstadgat skyldighet att genast anmäla till socialnämnden när de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden måste ingripa till ett 

barns skydd (prop.2003/03:53). 

 

Att finnas till hands, att lyssna - det kostar inget 

 
När det gäller att ge stöd till barn vars föräldrar med pågående missbruksproblem visar det sig 

att både skola och socialtjänst kan erbjuda olika former av stöd. Ett spontant stöd som skolan 

kan ge när de upptäcker ett ut satt barn är samtal med eleven. Det kan räcka långt genom att 

lyssna eller bara genom att vara där. Ansvaret för stöd och hjälp till utsatta barn delas mellan 

rektorer, lärare och elevvårdspersonal. Till elevvårdpersonalen räknas skolpsykolog, kurator, 

skolläkare och skolsköterska, med andra ord kan man säga att elevvården hör till skolans 

angelägenhet (Hindberg, 2003).  

 

En av skolorna hade möjlighet att erbjuda kontakt med Bim-grupper. Bim är särskilda 

gruppverksamheter som riktar sig till barn med missbrukande föräldrar och är en del av det 

förebyggande arbetet.  

 

Killén (2003) lyfter upp en del av problematiken kring förebyggande verksamhet för barn till 

missbrukare. En av dem är att missbruk är ett tabubelagt tema och som är väldigt svårt att tala 
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om. Därför är det förebyggande arbetet resurs- och tidskrävande vilket gör att denna 

arbetsmetod är mindre populär i kommunerna.  

 

I tablå nr 4 kan vi se socialtjänstens stöd till barn i missbruksfamiljer. Råd och stöd är en av 

socialtjänstens tidiga insatser genom fältverksamhet, men barnen kan även erbjudas stöd i 

form av kontaktperson eller kontaktfamilj. Detta stöd är utformat på individnivå, dvs. det är 

insatser som riktar sig till enskilda individer. I vissa kommuner är råd och stöd en del av de 

tidiga insatserna som ges utanför myndighetsutövningens ram. Kontaktperson eller 

kontaktfamilj är ett exempel på tidiga insatser inom myndighetsutövnings ram (SoS, 2004). 

 

 

Vid det runda bordet - på lika villkor 
 
Trots att samverkan var ett känt begrepp hos skola och socialtjänstpersonal hade ingen av dem 

sett till någon vidare samverkan. Samtliga var eniga om vad som menas med samverkan men 

det visade sig att samverkan mellan skola och socialtjänst hade en del brister. 

Intervjupersonerna betonade skillnader mellan skolan och socialtjänsten. De pekade på att de 

arbetade inom olika verksamhetsområdena och med olika uppgifter därav svårigheterna. Det 

finns en lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka med andra i frågor som rör barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Skyldighet om samverkan med andra verksamheter, 

inom socialtjänsten finns reglerade i SoL 5 kap 1 § och inom skolan är denna skyldighet 

reglerad i SkolL 1 kap 2a § första st. 

 

Socialstyrelsen (2004) har tagit fram en strategi för samverkan kring barn som far illa där ett 

par grundläggande förutsättningar framgår för att samverkan ska fungera bra. Nämligen: att 

det finns tydlighet med vilken målgrupp man ska samverka och vilka problem man vill 

angripa. Bjerkman och Brännberg (2002) beskriver samverkan som en förhandling mellan 

aktörer där alla samlade sitter vid det runda bordet och är där på lika villkor.  

 

Det framgår av intervjuerna att skolan samverkar med socialtjänst genom en anmälan. Skolan 

har en lagstadgad skyldighe t att genast anmäla till socialnämnden då de i tjänsten får vetskap 

om något som innebär att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd.  
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Bjerkman och Brännberg (2002) omnämner en sådan samarbetsform som koordination, där 

information lämnas från den ena verksamheten till den andra vilket kan ske vid ett 

remissförfarande. 

 

Socialtjänsten är en myndighetsutövande verksamhet och har rätt att inhämta uppgifter om det 

aktuella barnet. De får inte lämna någon återkoppling till skola utan föräldrarnas samtycke. 

Skolpersonal upplevde frustration över att ingenting händer efter en anmälan. De saknade 

återkoppling efter att anmälan gjorts medan socialtjänsten var medveten om svårigheterna 

med återkoppling men hänvisar till att de har lagar att följa.  

 

Socialtjänstpersonal anser att anmälningsskyldigheten från skolan brister och att de 

professionella i skolan har dålig kunskap om rättsregeln. Socialtjänsten tror att sekretessen är 

ett hinder men de betonar att rättsskydd mot den enskilde överväger mer än något annat. 

Kuratorer tyckte att tiden var ett stort hinder eftersom utredningen tar sin tid och det utsatta 

barnet behöver stöd här och nu.  

 

Det vanligaste hindret i en samverkan uppstår när det gäller kunskap, regelverk och 

organisation (Danermark, 2000). Dessa olikheter kan skapa irritation och spänningar och 

behöver i förebyggande syfte identifieras, lyftas fram och diskuteras. Vidare skriver 

Danemark om vikten att uppmärksamma och diskutera skillnader mellan organisationer där 

båda organisationerna jobbar utifrån olika lagstiftningar som t.ex. skolan som har skollagen 

och socialtjänsten som har socialtjänstlagen. I våra intervjuer framkom att skola och 

socialtjänst hade förutfattade meningar om varandras verksamheter. Skolan och socialtjänsten 

upplevde att de inte känner till varandras lagar och sätt att arbeta tillräckligt bra. Båda 

förväntade sig att det är den andra parten som ska ta sitt ansvar. Våra intervjupersoner uppger 

dock att samverkan mellan skolan och socialtjänsten har blivit bättre på sista tiden. 

Skolpersonal tycker att det blivit bättre för att de nu har ett känt ”ansikte” på socialkontoret 

som de kan vända sig till när det behövs. Skolpersonalen tycker också att det är bra att det är 

rektorn eller ett helt team som numera gör anmälningar till socialtjänsten.  Skolpersonalen 

känner inte samma utsatthet som när de gjorde anmälan själva. Största irritationen från 

skolpersonalens sida var ändå att de inte fick återkoppling efter anmälan. Dessa irritationer 

kan lyftas fram och identifieras genom att diskutera skillnader mellan organisationer när det 

gäller skilda regelverk. Att förtydliga vilka lagar och förordningar som styr arbete förebygger 

många missförstånd understryker (a.a.). 
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I tablå 7 framkommer att socialtjänstpersonalen tycker att det krävs mer tid för samverkan. 

Det måste finnas ett tydligt syfte för samverkan men ofta får samverkan inte ta alltför mycket 

tid i anspråk. Priset av samverkan betalas till stor del av tid. Att samverkan och 

tidsplaneringen spricker är en av de tidsödande orsakerna för bra samverkan, Bjerkman och 

Brännberg (2002). Därför är det viktigt att det avsätts tillräckligt med tid om samverkan ska 

kunna utföras på ett bra sätt. 

  

Skolan och socialtjänsten har stora förväntningar på samverkan. De vill ha mer kunskap om 

varandras verksamheter, öppnare kommunikation och få känna sig delaktiga i samverkan. 

Båda vill ha respekt för sina verksamhetsområden. Skolan och socialtjänsten hade en del 

konkreta förslag och ett av förslagen var ett förtydligande av anmälningsskyldigheten.  

Denna form av samarbete kallas samråd eller konsultation och innebär att en yrkesgrupp 

hjälper en annan yrkesgrupp med utbildning, handledning, stöd eller information  

(Bjerkman & Brännberg, 2002). 

 

Förväntningar på samverkan kring barn i utsatta situationer är ändå fortsatt höga. För att bättre 

kunna tillgodose barns behov kan samverkan vara ett bra medel. Bra och nära samarbete 

mellan olika verksamheter anses öka kompetensen och helhetssynen. Genom tidiga insatser 

och förebyggande arbete i samverkan kan insatserna sättas in i ett tidigt skede, när problemen 

är mindre omfattande och kostsamma ur ekonomiskt och individuellt perspektiv. Det råder en 

förväntan över att samverkan ska befria nya resurser (Socialstyrelsen, 2004). 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Vi har i vårt arbete med uppsatsen kommit fram till att det finns mycket att arbeta med när det 

gäller att på bästa sätt uppmärksamma, stödja och samverka kring barn som växer upp med 

missbrukande föräldrar.  

 

Det första gäller att alla som arbetar med barn bör ha så bra kunskaper som möjligt om hur de 

kan upptäcka barnen. Det krävs att skolpersonal och socialtjänstpersonal regelbundet erbjuds 

fortbildningar som tar upp problematiken kring att växa upp i familjer med 

missbruksproblem. Detta för att de som arbetar med barn får kunskaper om hur barn från 

missbruksfamiljer kan identifieras. Det är viktigt att upptäckten görs så tidigt som möjligt så 

de får stöd. Forskning visar att barn från missbruksfamiljer har en avsevärt förhöjd risk för att 

själva senare i livet utveckla drogberoende.  

 

Det andra handlar om att stödja dessa barn och då behövs också utbildning och information 

om vilka stöd som finns att erbjuda. Lämpligt är att personal som arbetar med barn i första 

hand känner till vad som erbjuds i den egna kommunen därför är information väldigt viktigt. 

Det är också viktigt att de stöd som finns utvärderas och att kanske nya stöd utvecklas. 

 

Det tredje gäller samverkan och då har vi i vår studie kommit fram till att viss samverkan 

finns, att den har blivit bättre men att den alltid kan bli ännu bättre. Det som saknas är mer 

information och kännedom om varandras verksamheter, dvs. mellan skola och socialtjänst. 

Att det förs samtal om hur återkoppling från socialtjänsten kan eller inte kan ske för att 

minska på missförstånd. Att skolpersonal och socialtjänstpersonal regelbundet träffas och lär 

känna varandra och får bättre kunskaper om varandras regelverk. Att mål och tydliga riktlinjer 

för samverkan upprättas. Det är för barnen och deras familjers bästa som samverkan bör ske. 

 

Under tiden vi arbetat med c-uppsatsen har vi fått väldigt mycket med information. Vi har lärt 

oss mycket, men å andra sidan har vi fått ännu mer frågor som vi funderar över. Vi undrar 

över vem eller vilka som ska hitta det enhetliga begreppet för barn som far illa? Lundén 

(2004) efterlyser i sin avhandling ett gemensamt begrepp för att yrkesverksamma lättare ska 

kunna identifiera dessa barn. Funderingar över varför fler och fler barn får diagnoser som t.ex. 

ADHD finns. Är det för att skolan lättare ska kunna sätta in stödresurser till barn i behov av 

extra hjälp? Eller är det en feltolkning som socialtjänstpersonalen gör vid vår fråga på vilka 
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tecken barnen i missbruksfamiljer kan uppvisa? Vi oroas över att inte skolan kan erbjuda mer 

stöd, att det fokuseras så hårt på att nå målen, att fler och fler ungdomar tvingas gå 

individuella programmet på gymnasiet för att de inte nått skolans mål. Varför har de inte nått 

målen? 

 

Vi oroas också över den allt tilltagande alkoholkonsumtionen och hur den kan förebyggas. Vi 

tänker på hur nyblivande föräldrar tidigt ska kunna stödjas och stärkas i sin föräldraroll. Vi 

funderar också över hur viktigt det är att de som leder Bim-grupper är välutbildade och att de 

får tillgång till handledning. Viktigt är också att socialtjänsten funderar över olika 

stödinsatser. Hur är det t.ex. för barn med dubbla vardagsliv när de kanske en gång per månad 

vistats hos en kontaktfamilj? Hur känner sig barnet när han eller hon kommer hem efter en 

sådan vistelse? Är det bara av godo för barnen att kunna jämföra med hur ett bra familjeliv 

kan se ut? Vem kan barnet prata med om det kaos som kanske en helgvistelse hos en 

kontaktfamilj orsakar? Detta är lite av det vi funderar över när det gäller olika stöd och som 

kanske skulle kunna belysas i en framtida forskning eller uppsats. 

 

Härmed tycker vi att vi har nått vårt syfte och svarat på de frågor vi inledningsvis hade. 
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Epilog 

 
Hur gick det sedan för Kalle? 
 
Det är nu fyra år sedan Kalle gick i Bim-grupp. Det är en blåsig gråmulen dag i november och 

Kalle drar mössan längre ner om öronen. Han har precis slutat skolan för dagen och har 

bråttom hem för att läsa på till biologiprovet i morgon. Då springer han plötsligt på en kvinna 

som ropar till av förvåning. Han känner igen hennes röst och spricker upp i ett leende. – Men 

är det inte Kalle, säger kvinnan. ”Joo, säger Kalle.”  ”Det var länge sedan, roligt att se dig, 

hur har du det?” säger kvinnan. ”Bra, pluggar första året på gymnasiet.” ”Jag kommer ihåg 

när jag gick i gruppen”.  ”Det var så skönt att få komma dit efter skolan, jag glömmer aldrig 

de där eftermiddagarna på Bim.”  Kvinnan som fortfarande arbetar som gruppledare på Bim 

känner sig varm och glad inombords över mötet med Kalle då hon går vidare i blåsten. Kalle 

traskar vidare med skolväskan nonchalant på axeln, han minns hur det var då… Men nu 

skjuter han upp mössan i pannan och rusar snabbt vidare för att hinna med bussen hem.                                                                                                                                                                                                                                
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     Bilaga 1 

    2006-03-01 
 
 
Informationsbrev inför intervju 
 
Hej! 
Vi heter Birgitta Karlsson och Esmeralda Futterer och vi studerar på Socialpedagogiska 
programmet 140p vid Högskolan Väst. Vi skriver under våren -06 c-uppsats.  
Syftet med vår uppsats är att beskriva, analysera och diskutera hur skolan och socialtjänsten 
uppmärksammar, stödjer och samverkar kring barn i missbrukarfamiljer. 
Ett moment i vårt examensarbete består av intervjuer och vi önskar att Du vill medverka 
genom att svara på frågor som utgår från det beskrivna syftet ovan. 
Varje intervju beräknas ta cirka 1,5 timme och vi kommer att spela in intervjun. Materialet 
kommer sedan att förvars på ett sådant sätt att ingen annan kan ta del av det. Sedan i c-
uppsatsen hanteras uppgifter så att personer som deltagit i intervjuer ej kan identifieras. Att 
delta i intervjun är frivilligt och du som intervjuperson har rätt att när som helst avbryta 
deltagandet i studien. Vår c-uppsats kommer efter examinationen att finnas tillgänglig via 
Högskolan Västs bibliotek. 
 
Vi är mycket tacksamma för att du vill hjälpa oss i vårt examensarbete genom att medverka i 
intervjun. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Birgitta Karlsson                                                            Esmeralda Futterer 
0495-202 28                                                                   0495-104 79 
070-651 46 98   070-634 04 79 
birgitta.karlsson2@student.hv.se                                   esmeralda.futterer@student.hv.se 
 
Handledare: 
Lars Svensson 
Lars.a.Svensson@hv.se 
0520-22 37 63 
 
Socialpedagogiska programmet  
Institutionen för individ och samhälle 
Högskolan Väst 
461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00 
Fax: 0520-22 30 99 
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    Bilaga 2 

Esmeralda Futterer   Hultsfred 2006-03-14    1 (2) 
Birgitta Karlsson 
 
Frågor till lärare och kurator i skolan 
 
Tack för att du ville ställa upp! Det betyder mycket för vårt skolarbete. 
 
• Presentation 

Vilka vi är, namn. Vi läser Socialpedagogiska programmet 140p vid Högskolan Väst och just nu skriver vi 
c-uppsats. Syftet i vår c-uppsats är att beskriva, analysera och diskutera hur skola och socialtjänst 
uppmärksammar, stödjer och samverkar kring barn från missbrukarfamiljer. Vi vill nu fråga lite om hur ni 
skolpersonal känner igen dessa barn, vilka möjligheter som finns för att fånga upp barnen samt om 
samverkan mellan skola och socialtjänst finns för att ge barnen stöd. Vi kommer nu att spela in intervjun 
precis så som vi skrev tidigare i informationsbrevet. Allt material vi använder förvaras så att ingen annan 
kan ta del av det och personer som deltar i vår undersökning kommer att avidentifieras i den skrivna 
rapporten. 
Att delta i intervjun är frivilligt och du som intervjuperson har rätt att när som helst avbryta deltagandet i 
studien. Vår c-uppsats kommer efter examinationen att finnas tillgänglig via Högskolan Västs bibliotek. 

 
 

• Bakgrundsfrågor 
 

- Kön 
- Yrke 
- Utbildning 
- Antal år i yrket 

   
A. Vilka möjligheter finns att uppmärksamma barn som har föräldrar som 
missbrukar alkohol eller andra droger? 
  
1. Lärare träffar ju många barn, kan du berätta om 
hur du kommer i kontakt med barn som har missbrukande föräldrar? 
 

Kan du ge exempel på vad som händer när du kommer i kontakt med barn som 
har missbrukande föräldrar? 

 
Vilka tecken brukar visa sig hos dessa barn som tyder på att de har föräldrar som 
missbrukar? 

 
 

2. Vilken kunskap behövs för att kunna se tecken som tyder på att ett barn har 
föräldrar som missbrukar? 
 

Är det någon kunskap eller utbildning du tycker dig sakna när det gäller att 
upptäcka om barn har föräldrar som missbrukar? 

 
Var kan du skaffa dig mer kunskap kring dessa frågor? 

 
3. Har du någon speciell händelse du skulle kunna berätta om när det gäller barn från 
missbruksfamiljer? 
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B. Vilket stöd kan skolan ge dessa barn? 
 
4. Vilket stöd kan ni erbjuda barn till missbrukande föräldrar idag? 
 

Kan du beskriva hur stödet kan se ut? 
 

Är barnen delaktiga i hur stödet utformas? 
 
5. Kan du berätta om ett fall då stödet fungerade? 
 

Hur brukar barnen ge uttryck för när stödet fungerar? 
 

6.  Kan du berätta om ett fall då stödet inte fungerade? 
 

Hur brukar barnen ge uttryck för när stödet inte fungerar? 
 
7. Finns det stöd- och hjälpinsatser som du tycker skulle finnas, men som saknas idag? 
 

Vad hindrar dig/er att dessa stöd och hjälpinsatser skapas? 
 

 
C. Samverkar skola och socialtjänst för att ge barnen stöd? 
 
8. Har du någon gång gjort anmälan till socialtjänsten då du sett att ett barn som har 
missbrukande föräldrar far illa? 
 

Om ja, kan du beskriva hur det gick till? 
 

Om nej, varför gjordes ingen anmälan? 
 
9. Hur samarbetar skolan med socialtjänsten kring dessa frågor? 
 

Hur skulle du vilja att samarbetet såg ut med socialtjänsten? 
 
 
 
D. Andra erfarenheter du skulle vilja berätta om när det gäller barn som 
har föräldrar som missbrukar? 
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Bilaga 3 

Esmeralda Futterer   Hultsfred 2006-03-14     
Birgitta Karlsson 
 
 
Frågor till socialtjänstpersonal 
 
Tack för att du ville ställa upp! Det betyder mycket för vårt skolarbete. 
 
• Presentation 

Vilka vi är, namn. Vi läser Socialpedagogiska programmet 140p vid Högskolan Väst och nu skriver vi c-
uppsats. Syftet i uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera hur skola och socialtjänst 
uppmärksammar, stödjer och samverkar kring barn från missbrukarfamiljer. Vi vill fråga lite om hur ni inom 
socialtjänsten får kontakt med dessa barn, vilka möjligheter som finns för att fånga upp barnen samt om 
samverkan mellan skola och socialtjänst finns för att ge barnen stöd. Vi kommer nu att spela in intervjun 
precis så som vi skrev tidigare i informationsbrevet. Allt material vi använder förvaras så att ingen annan 
kan ta del av det och personer som deltar i vår undersökning kommer att avidentifieras i den skrivna 
rapporten. Att delta i intervjun är frivilligt och du som intervjuperson har rätt att när som helst avbryta 
deltagandet i studien. Vår c-uppsats kommer efter examinationen att finnas tillgänglig via Högskolan Västs 
bibliotek. 

 
• Bakgrundsfrågor 
 

- Kön 
- Yrke 
- Utbildning 
- Antal år i yrket 
-    

A. Vilka möjligheter finns att uppmärksamma barn som har föräldrar som 
missbrukar alkohol eller andra droger? 
 
1. Socialsekreterare/fältsekreterare  träffar ju många barn, kan du berätta om 
hur du kommer i kontakt med barn som har missbrukande föräldrar? 
 

Kan du ge exempel på vad som händer när du kommer i kontakt med barn som 
har missbrukande föräldrar? 

 
Vilka tecken brukar visa sig hos dessa barn som tyder på att de har föräldrar som 
missbrukar? 

 
2. Vilken kunskap behövs för att kunna se tecken som tyder på att ett barn har 
föräldrar som missbrukar? 
 

Är det någon kunskap eller utbildning du tycker dig sakna när det gäller att 
upptäcka om barn har föräldrar som missbrukar? 

 
Var kan du skaffa dig mer kunskap kring dessa frågor? 

 
3. Har du någon speciell händelse du skulle kunna berätta om när det gäller barn  
från missbruksfamiljer? 
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B. Vilket stöd kan socialtjänsten ge dessa barn? 
 
4. Vilket stöd kan ni erbjuda barn till missbrukande föräldrar idag? 
 

Kan du beskriva hur stödet kan se ut? 
 

Är barnen delaktiga i hur stödet utformas? 
 
5. Kan du berätta om ett fall då stödet fungerade? 
 

Hur brukar barnen ge uttryck för när stödet fungerar? 
 

6.  Kan du berätta om ett fall då stödet inte fungerade? 
 

Hur brukar barnen ge uttryck för när stödet inte fungerar? 
 
7. Finns det stöd- och hjälpinsatser som du tycker skulle finnas, men som saknas idag? 
 

Vad hindrar dig/er att dessa stöd och hjälpinsatser skapas? 
 

 
C. Samverkar socialtjänst och skola för att ge barnen stöd? 
 
6. Hur ser det ut med anmälningar från skolor till socialtjänsten angående barn som 
riskerar att fara illa för att de har föräldrar som missbrukar? 
 
 
7. Hur ser socialtjänstens samarbete ut med skolan? 
 

Upplever du att socialtjänsten och skolan har gemensam syn på   
samverkan? 

 
Vad är det som underlättar samverkan mellan socialtjänst/skola? 

 
Vad är det som försvårar samverkan mellan socialtjänst/skola? 

 
Finns tydliga ansvars och rollfördelningar inom samverkan mellan 
socialtjänst/skola? 

 
8. På vilket sätt sker samverkan? 
 

Vilket syfte har samverkan? 
 

Vad är målet med samverkan? 
 

D. Andra erfarenheter du skulle vilja berätta om när det gäller barn som 
har föräldrar som missbrukar? 
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