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Sammanfattning 

Titel: Tapetblommor – En studie om yrkesverksammas beskrivning av arbetet med barn i familjer 

med alkoholmissbruk 

Engelsk titel: Wallpaper Flowers - A study of paraprofessional’s description of work with 

children in families with alcohol abuse 

Sidantal: 27 

Författare: Sofie Davidsson, Sara Hultman 

Handledare: Anna Henriksen 

Examinator: Lars Svensson 
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Studiens syfte är att studera yrkesverksammas beskrivning av deras arbete med barn i familjer 

med alkoholmissbruksproblematik. Utifrån det vill vi även belysa de olika stödmetoder som de 

använder sig av i sitt arbete. Vi använde oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Intervjuerna var halvstrukturerade och en intervjuguide användes vid de olika intervjutillfällena. 

Resultatet visar på att den vanligaste hjälpmetoden för barn med missbrukande föräldrar är 

stödgrupper i olika former. Genom resultatet framgår också att föräldrar som missbrukar alkohol 

påverkar både sig själva och sina barn. Föräldrarna lever med skam och samtidigt i en lögn, då de 

försöker dölja sitt missbruk. Barnen hamnar i en liknande situation, då de bland annat tar på sig 

skulden samtidigt som de är väldigt lojala mot sina föräldrar. Detta gör att barnen får bära på en 

hemlighet för omgivningen. De yrkesverksammas arbete blir komplicerat, då dessa barn är svåra 

att upptäcka och erbjuda hjälp. 

 

Nyckelord: Alkoholmissbruk, Socialt arbete, Barn, Föräldrar 
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Abstract 

Titel: A study of paraprofessional’s description of work with children in families with alcohol 

abuse 

Number of page: 27 

Authors: Sofie Davidsson och Sara Hultman 

Supervisor: Anna Henriksen 

Examinator: Lars Svensson 

Date: June 2014 

 

The study's purpose is to study professionals' description of their work with children in families 

with alcohol abuse problems. From there we also want to highlight the various support methods 

that they use in their work. We used a qualitative approach in the form of interviews. The 

interviews were semi-structured and an interview guide was used in the various interview 

sessions. The result shows that the most common method of aid for children with addicted 

parents is support groups in various forms. The result also shows that parents who abuse alcohol 

affect both themselves and their children. Parents living with shame and simultaneously in a lie 

when they try to hide their addiction. The children find themselves in a similar situation when 

they, among other things take the blame while they are very loyal to their parents. This means 

that children have to carry a secret to the surroundings. The professionals' work becomes 

complicated, as these children are difficult to detect and offer help. 

 

Keywords: Alcohol abuse, Social work, Children, Parents  
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Inledning 

 
Krav som ett föräldraskap innebär är bland annat att trygga barnens tillvaro och ge dem en bra 

uppväxt. Att växa upp med föräldrar som på grund av missbruksproblem inte kan uppfylla dessa 

krav, sätter spår hos barnen och kan vara avgörande för hur det går för dem senare i livet. Barn 

till föräldrar som missbrukar är de barn som i högre utsträckning än andra riskerar att få psykiska 

och sociala problem senare i livet (Skerfving, 2008). 

Att leva i en familj med missbruksproblem kan ibland beskrivas som oförutsägbart, kaotiskt och 

inkonsekvent. På grund av förälderns alkoholkonsumtion, vilket påverkar deras personlighet när 

det gäller beteenden och attityder till sin omgivning kan den alkoholberoende föräldern utveckla 

ett behov som blir tvångsmässigt av att dricka alkohol. Samtidigt som intaget av alkohol i gradvis 

växer så minskar kontrollen över drickandet. När alkoholberoendet fortsätter blir den 

missbrukande föräldern allt mer impulsiv och får svårare att bevara förmågan till 

verklighetsanknytning. Vidare blir den alkoholmissbrukande föräldern mer labil och oförutsägbar, 

samtidigt som han/hon söker sig till olika situationer som gör att det blir lättare för honom/henne 

att fortsätta dricka. Slutligen får den alkoholberoende mer känslan av ensamhet och tomhet 

(Runquist, 2008). 

Barn och ungdomar som lever i familjer där deras hälsa och utveckling kan skadas ska få hjälp 

och stöd från kommunens socialtjänst, vilket i första hand ska erbjuda barnet stöd i form av 

frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 4 kap 1§ Detta kan vara i form av till 

exempel rådgivning, barnomsorgsplats, alternativt kontaktperson eller kontaktfamilj. Blir barnet 

beviljad en kontaktperson förhåller sig denna inte professionellt utan är en helt vanliga 

medmänniska som ska fungera som ett personligt stöd för barnet eller familjen. Att barnet är i 

behov av någon form av stöd kan socialtjänsten få information om på olika sätt, antingen att 

familjen själva ansöker om hjälp, att det inkommit en anmälan från till exempel skola eller 

förskola eller att socialtjänsten har fått kännedom om problem i familjen. När en anmälan görs 

ska den göras i sådana situationer då den som anmäler anser att socialtjänsten måste ingripa för 

att ge den underåriga skydd. Det kan vara både akuta situationer och situationer då det upptäcks 

att barnet levt i en familj med missbruksproblematik länge och utsatts för sammanhängande 
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prövningar (Huseby, 1995). Enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) 14 kap 1 § är var och en 

som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd, skyldig att anmäla detta till nämnden. 

Det finns olika sätt och metoder att arbeta med barn till missbrukande föräldrar. Ett vanligt 

exempel är att låta dessa barn träffas regelbundet i grupp under flera månader vilket bland annat 

ska bidra till att deras självkänsla ökar, men också att de får möjlighet att ta del av delar som 

saknas i deras vardagsliv. Målet med arbetet är att barnen ska få ökad självkänsla och på så sätt 

klara av olika situationer i livet bättre (Arnell & Ekbom, 1994). 

 

Stödgrupper infördes i Sverige i slutet av 1980-talet och spreds sedan snabbt över landet. De 

första stödgrupperna riktades mot barn och ungdomar med missbrukande föräldrar men har på 

senare tid även utvecklats för barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn som lever i familjer 

där det förekommer våld. I stödgrupper hos barn och unga är det viktigt att det finns vuxna 

professionella ledare och det är deras uppgift att hjälpa barnen och ungdomarna att formulera sig 

och göra sina röster hörda (Forinder & Hagborg, 2008) 

När det gäller föräldrarna kan de ha svårt att söka hjälp då de hämmas av sina skuld- och 

skamkänslor av sitt missbruk, därför kan motivationsarbete vara en viktig process. Det krävs 

mycket tid och arbete för att få föräldrarna att komma till insikt om sitt föräldraansvar men även 

för att få dem medvetna om att deras drickande påverkar barnens liv. Något som är viktigt att ha i 

åtanke är att många av de föräldrar som missbrukar själva är barn till missbrukare, vilket kan 

innebära smärtsamma minnen, samtidigt som de själva bär skuld och skam över att vara 

missbrukande föräldrar (Arnell & Ekbom, 1994). 

I en socialpedagogisk yrkesroll finns det all anledning att anta att man kommer att möta barn till 

missbrukande föräldrar. Det är i det sociala arbetes praktik nödvändigt att ha en medvetenhet om 

just dessa barn och vilken komplex situation dessa befinner sig i. På grund av att de finns ett 

mörkertal av barn som lever i familjer med alkoholmissbruksproblematik, kan det vara svårt att 

tidigt uppmärksamma dem. Det finns oftast inga tydliga tecken på att det finns ett pågående 

missbruk i familjen. Socialtjänsten får ibland kontakt med familjer där missbruket pågått länge 

och problemen blivit allvarliga. Därför är det särskilt viktigt att studera hur yrkesverksamma 

arbetar med dessa barn. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Studiens övergripande syfte är att studera yrkesverksammas beskrivningar av deras arbete med 

barn i familjer med alkoholmissbruksproblematik. 

För att nå det ovanstående syftet följer frågeställningarna: 

- Hur beskriver de yrkesverksamma sitt arbete med barn i familjer med 

alkoholmissbruk? 

- Hur beskriver de yrkesverksamma möjligheter alternativt svårigheter i arbetet med 

barn i familjer med alkoholmissbruk? 

- Hur beskriver de yrkesverksamma att barnet påverkas psykiskt, fysiskt och 

emotionellt i en familj med alkoholmissbruk? 

- Hur beskriver de yrkesverksamma att personer i omgivningen kan uppmärksamma 

barn som lever i familjer med alkoholmissbruksproblem? 

 

Tidigare forskning 

Socialarbetarens roll  

De som jobbar inom socialt arbete utgår ifrån barnets perspektiv på bästa möjliga sätt. Dock kan 

socialarbetare som arbetar med barn som har föräldrar med alkoholmissbruk möta en rad olika 

utmaningar och dilemman. Till exempel så kan ett icke fungerande samarbete mellan olika 

myndigheter leda till att barn hamnar ”mellan stolarna”.  Att arbeta med barn och föräldrar som 

lever i ett alkoholmissbruk innebär att det finns vissa begränsningar och sekretess mellan de olika 

myndigheterna som jobbar med dessa familjer. Detta menar Taylor och Kroll gör samarbetet svårt 

mellan olika verksamheter. Något som är svårt är också att skapa ett förtroende mellan föräldrar 

och socialarbetare. Föräldrarna kan bli oroliga och misstänksamma för att de olika insatserna ska 

ge konsekvenser som till exempel att deras barn ska bli omhändertagna av myndigheter (Taylor 

& Kroll, 2004). 
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Både barn och föräldrar påverkas när det finns alkohol- eller drogmissbruk i familjen. En viktig 

del i barnens liv är socialarbetarna eftersom barnen känner en trygghet att kunna lita på en vuxen 

människa. Däremot tycker föräldrarna att kontakten med socialarbetarna kan vara besvärlig 

eftersom rädslan finns hos dem att deras barn kan bli omhändertagna av myndigheter. Deras 

hemlighet om att de missbrukar skulle kunna avslöjas för allmänheten vilket också är ett faktum 

till varför föräldrarna inte tycker om kontakten med socialarbetarna (Fraser, McIntyre, & Manby, 

2009). 

Roller 

Familjen står för en grupp av individer som tillsammans lever under viktiga faser av sin livstid 

och är bundna till varandra genom biologiska, sociala och psykologiska band. Alla familjer 

arbetar enligt en igenkännbar uppsättning principer. I familjer finns det outtalade regler. Det kan 

till exempel vara så att det kan vara öppet förklarat och känt för alla att ingen kan lyda pappan. 

Det kan vara outtalat, men lika känt för alla att mamman inte kan fatta beslut utan att rådfråga 

pappa om vissa frågor. Dessa regler ser olika ut och skiljer sig från familj till familj. Faktum är att 

reglerna ändå finns. Roller är en viktig aspekt av familjens handlingsmönster. Det visar på att 

varje medlem har en funktion i familjen. Vissa familjer kan strikt hålla sig till dessa principer, 

vilket kan göra det svårt att anpassa sig till antingen föränderliga behov av familjemedlemmar 

eller förändrade omständigheter i miljön. Å andra sidan kan vissa familjer flexibelt förändra 

dessa regler och roller när de möter de föränderliga behoven. I vissa familjer är dessa så flexibla 

och ständigt föränderliga, att det hela istället resulterar i kaos. Regler och roller som är tydliga 

och tenderar att också vara flexibla, möjliggör anpassningen till de förändringar som kan ske i 

familjen. På så sätt håller föräldrarna kraften och barnen respekteras. Genom att uppmana andra 

för stöd och förståelse genom att använda andra resurser inklusive vänner, arbete och skola, kan 

individers personliga stress minska. Det inter-släktskapet av familjemedlemmar är en källa till 

mening och ger både samhörighet och avskildhet av medlemmarna (Snyder & Oomes, 1994). 

Den typiska familj som lider av alkoholism ses som ett närbesläktat system bestående av personer 

som har integrerat ett beteende av den alkoholiserade in i familjerutinerna. Familjemedlemmarna 

anpassar sig till alkoholismen genom att lära och agera ut vissa beteenden som blir en livsstil 

(Ranganathan, 2004). 
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För att hantera problemet, tar familjen på sig vissa roller. ”Möjliggöraren” är den som ger 

ursäkter till familj, vänner, släktingar och till exempelarbetsgivare i syfte att hjälpa alkoholisten 

att dölja sitt drickande och olämpliga beteende. På så sätt underlättar ”möjliggöraren” omedvetet 

alkoholistens förnekelse, minimering och rationalisering etc.”Syndabocken” är den individ som 

alkoholisten skyller sitt drickande på, den som inte kan undgå anklagelser, fördömanden och 

kritik. Fokus av problemet skiftar alltså från alkoholisten till syndabocken.”Kompensatorn” är i 

sin tur den som försöker överskugga alkoholistens misslyckanden, tillkortakommanden och 

oacceptabla beteende (Ranganathan, 2004). Beskriver flera steg i familjens anpassning till 

alkoholism. Dessa justeringar representerar ansträngningar för familjen att upprätthålla ett sken 

av jämvikt i olika stadier av alkoholismen. Stegen i familjens inställning är: förneka problemet, 

försöka att eliminera de konsekvenser som orsakas av missbruk av alkohol, desorganisation, 

försöka att omorganisera trots de problem som råder, insatser för att undkomma problemen 

(Ranganathan, 2004). 

Familjen som helhet 

Froma Walsh betonar vikten av att utgå från familjen som helhet. Hon anmärker på den 

individuella återhämtningsförmågan och menar istället att familjens återhämtningsförmåga ger 

oss mer förståelse för hur man kan stärka familjers förmåga att ta sig igenom svåra livssituationer 

och kriser. Arbete som är riktat mot att stärka familjens återhämtningsförmåga i svåra 

familjesituationer gynnar alla parter (Walsh, 2003). En förändring kan komma att föra med sig 

både positiva och negativa aspekter, en konsekvens av denna övergång råkar vara en markant 

ökning av antalet människor som dricker och i sin tur en ökning av alkoholism. Alkoholism 

skapar en påfrestning på både enskilda familjemedlemmar men också på familjen som 

system/helhet. Familjer är transaktionssystem i vilka alla delar påverkar till en större helhet 

(Wolin, 1980). 

En familj med alkoholmissbruksproblematik skiljer sig avsevärt från de villkor som styr de flesta 

andra hushåll och det finns mer specifika problem i familjer där alkoholmissbruk förekommer. En 

alkoholiserad familj går igenom en känslomässig berg- och dalbana av förlägenhet, skuld, smärta, 

ilska och frustration. Alkoholisten i familjen blir mindre förutsägbar och mindre pålitlig. För att 

skydda alkoholisten från externa fördömande och ytterligare pinsamheter, blir familjen tvungen 

att isolera sig från omgivningen (Deutsch, 1982). 
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Medberoende 

Familjemedlemmar som lever i en problematisk miljö utvecklar ett visst beteendemönster som 

kallas "medberoende”. Medberoende är ett specifikt tillstånd som präglas av oro och extremt 

känslomässigt beroende av en person. Så småningom blir detta beroende hos en annan person ett 

sjukligt tillstånd som påverkar de medberoende i alla andra relationer. Medan 

familjemedlemmarna försöker styra alkoholisten, förlorar de kontrollen över sitt eget beteende. 

Deras liv blir på grund av det ohanterligt. Att vara medberoende kan innebära en förlust av den 

dagliga strukturen, försummelse av personlig omvårdnad och fysiska problem. Förlusten av den 

dagliga strukturen avser familjemedlemmar som har svårigheter med dagliga rutiner. I en normal 

familj kan barnen vara säkra på att till exempel frukosten är redo i tid eller att matsäcken är 

packad. I ett hem där alkoholproblem förekommer finns inte dessa strukturer och rutiner. 

Föräldrar som dricker alkohol kan ha svårt att ta det ansvar som följer dagen efter då de inte 

klarar av att utföra de grundläggande uppgifter som finns att göra, så som att förbereda maten i 

tid, skicka barnen till skolan eller hinna till sitt eget arbete i tid. Försummelse av personlig vård 

uppstår när familjemedlemmar sakta börjar förlora intresse i att se bra ut och försumma deras 

välbefinnande (Cruse, 1976). Beteendet som följer av alkoholdrickandet kan hämma normala 

hushållssysslor och orsaka konflikter i familjen. Det kan också påverka medlemmarna då de inte 

vet hur de ska reagera. Alkoholism skapar en rad av upptrappande kriser i familjen som rubbar 

både struktur och funktion, familjen tappar på så sätt balansen. Alkoholisten upprör den normala 

funktionen i familjen, och när familjens funktion ändras blir alla medlemmar påverkade. Det hela 

leder till att familjen hamnar i en systemkris. Resultat av detta kan bli att medlemmarna i familjen 

utvecklar dysfunktionella coping-beteende, alltså "medberoende". På grund av detta är det viktigt 

att involvera alla familjemedlemmar i behandlingen. Alkoholism medför en ekonomisk förlust 

vilket inverkar på familjens resurser, men det hotar också jobb och familjens säkerhet (Steir, 

Stanton, & Todd, 1982). 

Psykisk och fysisk ohälsa 

I en familj där alkoholmissbruk förekommer behöver medlemmarna mycket hjälp stöd och 

förståelse för att få insikt i att missbruket har påverkat dem fysiskt och psykiskt. De måste också 

inse att vissa av deras beteendemönster kan vara destruktivt och olämpligt. Det är dessutom i 

tillfrisknandet viktigt att de ändrar sitt beteende och utför sina uppgifter rätt. Alkoholisten 

upplever känslomässigt kaos, men det blir de människor som har en nära relation till alkoholisten 
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som får lida på grund av hans/hennes missbruk och det är de som får bära smärtan av 

verkligheten, då alkoholistens medvetenhet oftast är bedövat av alkoholen (Keller, 1974). 

Förhållandet mellan alkoholisten och hans/hennes familj är inte en envägs-relation. Precis som 

alkoholisten påverkar familjen så påverkar även familjen alkoholisten och hans/hennes sjukdom. 

Familjen kan antingen hjälpa eller störa behandlingsprogrammet. Betydelsefullt är att 

familjemedlemmarna måste involveras i behandlingen för att uppnå framgång och resultat 

(Jackson, 1954). 

Barn som lever i familjer med alkoholmissbruk har enligt forskaren William Mayer inte bara 

utvecklat en större risk för eget alkoholmissbruk senare i livet utan även att bli nedsatta psykiskt 

och socialt. Även när barnen är yngre har de högre risk att utveckla ett antisocialt beteende och 

neurotiska och psykosomatiska symptom. Detta visas genom att barn kan få problem i skolan, slå 

kompisar, vredesutbrott och svårigheter att kunna behålla sina kompisar. Alla barn som växer upp 

i familjer med alkoholmissbruk behöver inte utveckla ett sådant beteende (Mayer, 1983). 

 

När det gäller barnen till missbrukande föräldrar så är det viktigt att de lär sig att hantera sina 

känslor och att möta kriser. Detta kan hjälpa barnen då det tar bort mycket av skam- och 

skuldkänslor samt att det kan förhindra att barnen själva börjar dricka alkohol i framtiden 

(Kärnekull-Jacobsson, 1997). Barn som inte får hjälp med att sätta ord på vad det är som händer 

känner sig ofta ensamt och övergivet. Under skolåren förstärks ensamheten och rädslan för att det 

ska komma fram att mamma eller pappa dricker sig berusade hemma blir större. Barnet undviker 

då ofta att bjuda hem kompisar efter skolan. De känner att det är bättre att vara själva och isolerar 

sig (Arnell & Ekbom, 1994). 

Fokus på barnets egna upplevelser har lyfts fram i olika studier, bland annat från Margareta Corks 

(1985) undersökning från 1960-talet. Denna undersökning var inriktad på barnens egna aktuella 

upplevelser i familjer med alkoholmissbruk.  I hennes undersökning ”De glömda barnen” har 

intervjuer med barn i åldrarna 10-16 år genomförts, där en eller båda föräldrarna har ett 

alkoholmissbruk. Detta för att se hur barnen själva uppfattade sitt familjeliv och hur det 

påverkade dem. Urvalskällan i denna undersökning var patientjournaler från två alkoholkliniker i 

Ontario. Barnen intervjuades enskilt för att därmed få en tydligare bild av barnens attityder och 

känslor. I de familjer där det bara var en förälder som missbrukade framkom det att barnet inte 
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kände någon ilska eller besvikelse mot den förälder som inte missbrukade, då de lätt kunde bli 

försummade eftersom alkoholen i familjen tog mycket plats. Studien lyfter några viktiga resultat 

som har att göra med att intresset hos föräldrarna ökar genom att de fokuserar på sig själva och 

alkoholen, samt att den förälder som inte konsumerade alkohol försummade barnen 

känslomässigt. Vidare menas det på att hela familjen blir medberoende på ett eller annat sätt av 

alkoholmissbruket (Cork, 1985). 

Nylander har gjort en studie om alkoholmissbrukande pappor. Det visade sig att barnen som hade 

en missbrukande pappa led mer än de barn som hade en förälder med psykiska eller 

psykosomatiska symtom. Jämfört med dessa barn var de barn med alkoholmissbruk i familjen 

mer försummade, vilket till exempel visade sig genom mindre kontakt med barnavårdcentralen 

och sämre tandhälsa. Den psykiska hälsan hos barnen som hade missbrukande pappor var bättre 

om pappan var i kontakt med nykterhetsnämnden och även de barn som hade syskon mådde 

bättre psykiskt. Mammorna i dessa familjer kunde även lida av psykiska problem och då visade 

det sig också på döttrarna. Nylanders studie gjordes på 1950-talet och skiljer sig från dagens 

samhälle då det för det mesta är båda föräldrarna som missbrukar alkohol (Nylander, 1995). 

Rydelius (1997) visar i sin forskning att det är cirka 200 000 svenska barn som lever med en eller 

båda föräldrarna som missbrukar alkohol. Flertalet barn som lever med en eller båda föräldrar 

som har ett alkoholmissbruk klarar sig från att skadas psykiskt. Författarna menar att alla barn 

som har en förälder med alkoholmissbruk inte löper större risk att få psykiska problem än de barn 

som lever i familjer utan alkoholmissbruk. 

Arbetsmetoder 

Hos socialtjänsten är vissa familjer med alkoholproblematik aktuella för antingen utredning eller 

olika stödinsatser under olika långa tidsperioder. En förälder med alkoholmissbruk förnekar sitt 

beroende från och till, vilket kan innebära att de inte vill ha kontakt med socialtjänsten. Om 

föräldern kan acceptera att barnet deltar i gruppverksamhet (stödgrupp) kan detta vara positivt för 

barnet men på lång sikt behöver den alkoholberoende föräldern söka hjälp för sitt beroende.  

Att arbeta med barn i missbruksfamiljer kräver ett annorlunda sätt att arbeta på. Detta innebär att 

barnen ska sättas i fokus även om deras föräldrar inte själva vill ha någon behandlingskontakt 

(Arnell & Ekbom, 1994). 
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En metod som används i arbetet med barn i missbruksfamiljer är BBIC-modellen som beskrivs av 

Cleaver, Walker och Meadows. Modellen BBIC (barns behov i centrum) beskrivs som ett verktyg 

för social barnavård. Den visar på komplexiteten i arbetet med utsatta barn och deras familjer. 

Modellen används också för att analysera olika faktorer så som barns behov, föräldrars förmåga 

och faktorer i familj och miljö. BBIC bidrar till ett lättare samarbete och lättare kommunikation 

mellan socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. BBIC som arbetsmetod har utvecklats ur 

systemteorin, där fokus är att olika delar i systemet påverkar varandra. Ett bra samarbete mellan 

olika organisationer bidrar till familjers utveckling och återhämtning (Cleaver, Walker & 

Meadows, 2004). 

Teorier 
 

I följande avsnitt redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis presenteras 

stämplingsteorin vars syfte avser att lyfta de processer av stämpling som sker just i relation till 

barn som lever i familjer med en missbruksproblematik. Därefter presenteras en systemteoretisk 

utgångspunkt vars avsikt är att sätta barnet i ett sammanhang där olika delar i en familj, men 

också det omgivande samhället inverkar ömsesidigt på varandra. 

Stämplingsteorin 

Stämplingsteorin handlar om individens självbild. Enligt Goldberg (2000) står självbild för 

individens uppfattning om sig själv i relation till samhällets ideal om hur en människa borde vara. 

Stämplingsteorin innebär att individen redan från födseln lär sig de rådande regler och normer i 

samhället de lever igenom att observera hur omgivningen är, men också hur omgivningen 

invänder på vårt beteende. Dessutom lär sig individen vad som är rätt och fel samt vad som är 

mindre accepterat och anses annorlunda. Vidare går stämplingsteorins filosofi ut på att samhället 

och omgivningen stämplar avvikande beteenden och stigman. För att kunna stå emot förtryck 

från samhället är det viktigt att individen har en positiv självbild. Det kan annars leda till att 

individens självbild förstörs samt att dennes egen vilja tystas genom omgivningens stämpling. 

Processen kan även orsaka en införlivning av de gällande normerna i till exempel en familj med 

missbruksproblem. Genom att ha använt bland annat symbolisk interaktionism, har det blivit 

lättare att förstå avvikande beteenden och stämplingsprocesser (Goldberg, 2000). Goldberg utgår 

från Goffmans idéer och sambandet med interaktionismen bildar ett sätt att se på hur individen 
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formas av samhället samt hur roller bildas av etikettering och sociala förväntningar, alltså 

stämpling. Vidare har Goldberg utvecklat en egen stämplingsteoretisk modell. I denna belyser 

han processen som en betydelse i stämplingsteorin. Denna process består av flera negativa 

reaktioner från individens omgivning, framförallt föräldrar och andra närvarande individer. Det är 

bland annat genom barnens föräldrar (signifikanta andra) och dess respons och reaktioner som 

han eller hon börjar skapa sin egen självbild samt genom möten med andra individer. Att som 

barn växa upp i en familj där det finns missbrukande förälder påverkar barnets egen självbild, det 

vill säga hur han eller hon uppfattar sig själv och hur omgivningen uppfattar barnet (Goldberg, 

2000). Vidare beskriver Goldberg att stämplingsteorin handlar om hur någon i en maktposition 

stämplar en eller flera individer med ett avvikande beteende som är normativt. Det är orimligt att 

det bara är en händelse som avgör individens framtid, oavsett hur traumatisk händelsen är. Alla 

individer analyserar processer från deras förflutna och tar det vidare med sig in i framtiden 

(Goldberg, 2000) 

Med hjälp av Goldbergs resonemang kan man tänka sig att barnets självbild påverkas av att leva 

med missbrukande föräldrar. Därför kan en viktig del i arbetet vara att de professionella hjälper 

barnet att bygga just en positiv självbild. Viktigt kan även vara att ge barnet insikt i vad ett 

alkoholberoende handlar om, att på så sätt inkludera föräldrarna i arbetet så att barnen blir 

medvetna om att det inte är på grund av dem som föräldrarna missbrukar alkohol eller beter sig 

annorlunda. Alltså att lätta på barnens skuld.  

Systemteorin 

Systemteorin betonar vikten av att se världen i en helhet. När systemteorin används i socialt 

arbete kan socialarbetaren se teorin som en kärna bestående av olika delar, vilka var för sig har en 

viktig mening. Men genom att kombinera dessa delar på rätt sätt skapas ett system som har en 

djupare innebörd. När socialarbetaren utifrån systemteorin väljer att se familjen som ett system så 

kan hon/han utgå ifrån att grundproblemen mer finnas mellan individerna än inom. Därmed ser 

han/hon också relationerna som viktigare än de individuella egenskaperna. Det är relationerna 

som skapar helheten och därmed är kommunikationen en viktig del (Lundsbye, 2010). 

När ett system arbetar mot ett mål måste det finnas kopplingar mellan de olika delarna i systemet 

för att det ska fungera. Det finns också kopplingar så som gemensamma normer och värden, vilka 

utgör länkar och interberoenden mellan systemens delar (Lundsbye, 2010). 
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Familjen kan betraktas som ett system där varje individ i familjen är en del av helheten. Barn till 

missbrukande föräldrar skyddar dem ofta och är även lojala mot dem. Därför är det viktigt att 

beakta hela familjesystemet i det sociala arbetet och att föräldrar förstår och kan hjälpa sina barn 

att få berätta och ha tilltro till deras gemensamma arbete. De olika delarna i systemet 

(familjemedlemmarna) påverkar varandra och är alltså beroende av varandra för att familjen ska 

nå målet och helheten som systemteorin syftar till. Målet är att föräldrarna till slut ska komma ur 

sitt alkoholmissbruk (Öquist, 2011). 

I denna studie används en induktiv metod. Detta innebär att allmänna och generella slutsatser 

dras utifrån empirisk fakta. Utifrån den empiri som framkommit från intervjuerna ser vi 

kopplingar till både stämplingsteorin och systemteorin. Ett centralt begrepp i stämplingsteorin är 

stigma, som Goffman beskriver är att diskriminera andra individers egenskaper ur samma sociala 

kategorier. Detta kan förklaras som att barnen som lever i en missbruksfamilj blir stämplade av 

samhället, då de inte anses passa in (Goffman, 2011). Centrala begrepp i systemteorin är 

helhetstänkandet, att tänka i nivåer, att tänka i termer av information och kommunikation, ett tänk 

i termer av konstans och variation. Det begrepp som är mest relevant för denna studie anses vara 

helhetstänkandet, vilket innebär att se världen i helhet som består av flera delar. Detta kan 

förklaras på så sätt att varje del är en individ med olika funktioner. Dessa påverkar varandra till 

ett system (Öquist, 2011). 
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Metod 

Metodval 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats valts då den bäst passar för 

studiens genomförande. Frågeställningarna som sådana i denna studie är av deskriptiv karaktär 

vilket naturligt leder valet av ansats till en kvalitativ sådan. Andra argument till detta har att göra 

med att studien är av den karaktär att meningen är att söka efter fenomens innebörd men också att 

klargöra dess egenskaper (Widerberg, 2002). 

Då syftet är att ta del av de yrkesverksammas beskrivningar av sitt arbete med barn som lever i 

familjer med missbruksproblem blev en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer aktuell. 

I denna studie valdes intervjuer som datainsamlingsmetod i syfte att skapa ett möte mellan oss 

som intervjuare och de socialarbetare som är föremål för studien. Det viktiga i detta sammanhang 

är det samtal som sker eftersom intervjupersonerna skiftar och därmed också relationerna i 

samtalet (Widerberg, 2002). Att genomföra intervjuer i detta sammanhang innebar också en 

möjlighet att föra ett löpande samtal utifrån intervjuguiden, men även en möjlighet att växla 

mellan de olika frågeområdena som avsåg at täckas i studien. En annan styrka är att möjligheten 

ges till att fånga olika personers uppfattningar om det studerade ämnesområdet och därmed ge en 

bild av mångfalden i människors erfarenheter kring ett forskningsområde (Kvale & Brinkmann, 

2009). Att genomföra intervjuer innebär också en möjlighet att följa upp berättelserna men också 

att ställa följdfrågor utifrån sådant som framkommer under samtalet (Widerberg, 2002).  

Litteratursökning 

I denna studie har litteraturen anskaffats via Högskolan Västs universitetsbibliotek genom olika 

sökmotorer såsom: Libris, SwePub, Primo, Proquest, men också GoogleShoolar och Diva portal. 

Sökningen har begränsats genom lika begrepp såsom alcohol abuse, alcohol, children, social 

work, addicted parents, children of addicted parents, work with children in abusive families. 

Genom dessa sökord har relevanta vetenskapliga artiklar valts ut samt flera böcker som funnits 

genom sökningar i databaserna. Sammanfattningar lästes av böcker för att sedan välja ut vilka vi 

fann var mest relevanta till vår studie. Detsamma gjordes med de vetenskapliga artiklarna. Det 

fanns mycket nationellt och internationellt publicerade vetenskapliga artiklar vilka inte var 

relevanta för denna studie då dessa behandlade missbruket i sig och saknade relevans för 

kopplingen till barn som lever i familjer med en missbruksproblematik där barnet är i fokus. Det 
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fanns mycket artiklar om hur olika stödgrupper var till hjälp samt vilken hjälp föräldern har 

möjlighet att få av de professionella. 

Urval 

Urvalet i den aktuella studien är ett subjektivt urval. I detta sammanhang innebär det att 

författarna till studien valt ut de personer som skall delta i studien, men också att dessa personer 

själv väljer om de vill delta (Danermark, Ekström, Jacobsen, & Karlsson, 2003). 

Respondenterna valdes utifrån syftet med studien vilket blev personer som arbetar med barn i 

familjer med missbruksförhållanden. Respondenterna är socialarbetare som arbetar med barn i 

missbruksfamiljer. Det finns en del faktorer som kan påverkar studiens utveckling, bland annat 

hur mycket tid intervjuaren har innan studien ska vara färdig. Till denna studie var det svårt att få 

tag på respondenter, vilket gjorde att det tog längre tid än väntat att färdigställa den (Widerberg, 

2002).  

Kontakten med respondenterna togs utifrån information via den tilltänkta kommunens hemsida, 

vilket skedde genom mail- och telefonkontakt. Vår första tanke var att intervjua åtta respondenter 

i en mindre kommun. Då sex av de tillfrågade respondenterna inte svarade på våra mail samt 

tackade nej på grund av tidsbrist eller annan orsak, kontaktades fem personer i två andra 

närliggande kommuner, vilket resulterade i positiv respons där tre stycken valde att delta i 

studien. Antalet respondenter som ville medverka slutade tillsist med att fem respondenter deltog.  

De respondenter som medverkade tillhörde olika yrkeskategorier såsom kurator, socionom, 

hemterapeut, familjebehandlare samt behandlare. Gemensamt bland dessa är att alla har olika 

erfarenheter, men ändå liknande tankesätt kring arbetet med barn i familjer med alkoholmissbruk. 

Konstruktion av intervjuguide 

Till denna studie användes en semistrukturerad intervjuform på grund av möjligheten att kunna 

göra förändringar gällande frågornas form och ordningsföljd. En semistrukturerad intervjuform 

omfattar en rad teman och förslag till frågor och syftar till att tolka de beskrivna fenomenens 

mening. Den semistrukturerade intervjuformen var mest lämplig för studien, eftersom den ger 

möjlighet att göra förändringar gällande frågornas form och även ordningsföljd då det kan 

behövas för att följa upp de specifika svar som ges samt de historier som berättas av 
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intervjupersonerna. En intervjuguide (bilaga 2) är som ett manus som mer eller mindre 

strukturerar intervjuns förlopp. (Kvale & Brinkmann, 2009).   

Intervjufrågorna utformades efter tidigare forskning samt utifrån eget intresse och erfarenhet 

kring området. Frågorna formulerades på ett lättförståeligt sätt för respondenterna. Detta för att 

bland annat undvika missförstånd men också för att få så bred och sanningsenlig empiri som 

möjligt.  

Den som intervjuar ska i möjligaste mån låta respondenten styra ordningsföljden i intervjun. Om 

till exempel en lista görs över frågeområdet bör den vara uppdelad i de olika frågeområdena och 

vara ganska kort. Det bästa är om intervjuaren kan sin lista utantill innan den träffar 

respondenterna (Trost, 2010). I denna studie ställdes intervjufrågorna till respondenterna och de 

svarade fritt samt att i vissa fall svarade respondenterna på frågor som ännu inte hunnit ställas, då 

hoppades dessa över eftersom det redan var besvarade. Den ordningen som blir i intervjuguiden 

bestäms efter studiens syfte. Det är lätt som nybörjare att vilja ta med allt i sin intervjuguide. 

Innan intervjuguiden konstrueras är det bra att vara påläst på området studien handlar om samt att 

det finns ett klart och tydligt syfte till studien. Vidare är det viktigt att intervjuguiden är anpassad 

för både respondenten och intervjuaren. För intervjuaren ska det vara för att alla respondenter 

tänker och minns sina erfarenheter på olika sätt. Det kan även vara klokt att se över sin 

intervjuguide efter de första intervjuerna som genomförts eftersom den kan vara i behov av att 

korrigeras (Trost, 2010). 

Genomförande 

Intervjuerna har genomförts med fem respondenter, vilket tog cirka 40 minuter på varje intervju. 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas egna arbetsplatser. Samtliga intervjuer spelades 

också in. 

Det finns inga garantier att mötet mellan intervjuaren och respondenten ”klickar” vilket kan leda 

till att intervjun inte blir kvalitativ som intervjuaren önskat sig. Respondenterna i denna studie var 

engagerade och tillmötesgående vilket bidrog till en bra relation och kommunikation, då det i 

slutändan påverkar studiens resultat (Widerberg, 2002) 
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Databearbetning och analys 

Syftet med studien var att studera yrkesverksammas beskrivningar av deras arbete med barn i 

familjer med alkoholmissbruksproblematik. Fokus låg på deras egen beskrivning av sitt arbete 

med barn. Utifrån syfte och frågeställningar har relevant empiri valts ur datamaterialet. I analysen 

har datamaterialet kopplats till teorier och forskningslitteratur. Efter att ha sökt och läst om olika, 

så fann vi systemteorin och stämplingsteorin som de mest relevanta till vår studie. Vi fann 

systemteorin som mest betydelsefull då den var lätt att relatera till samt att koppla till studiens 

resultat. Ett viktigt begrepp inom systemteorin är helheten. Vi har använt systemteorin och dess 

begrepp på så sätt att vi hittat kopplingar genom att se familjen som en kärna där alla medlemmar 

i familjen påverkar varandra till att nå ett resultat. Vår tanke är att alla i familjen måste inkluderas 

i arbetet för att nå det mål/resultat där familjen blir en helhet eller där barnen får den hjälp de 

behöver för att komma ifrån missbrukssituationen. Stämplingsteorin lyfter självbild som ett 

centralt begrepp. Föräldrar som missbrukar alkohol påverkar barnets självbild, hur han/hon 

uppfattar sig själv men även hur omgivningen uppfattar på barnet.  

Efter intervjuerna transkriberades materialet från respondenterna och det gjordes så nära 

talspråket som möjligt för att få med allt som sades (Alexandersson, 1994). Under intervjuerna 

valdes att inte anteckna, då det kunde störa respondenterna när de berättade och för att de skulle 

ha intervjuarens fulla uppmärksamhet. Undantag gjordes dock då de nämnde någon bok som 

kunde vara relevant för denna studie. Transkriberingen påbörjades alltid dagen efter intervjuerna 

hade genomförts i största möjliga mån för att minnet från intervjuerna skulle vara så färskt som 

möjligt samt för att kunna reflektera noggrannare över materialet. Arbetet delades upp inför 

transkriberingen för att underlätta samt spara tid. Efter varje intervju gjordes reflektioner över hur 

det hade gått och om det ansågs att något var otydligt för studiens resultat (Patton, 2002). Det är 

bra att göra dessa reflektioner efter varje intervju då detta kan vara en bra start till analysen och 

den färska empirin finns kvar som lätt försvinner efter en tid (Patton, 2002). 

Av varje enskild intervju gjordes en analys. Den gick till på så sätt att tolkningar av det insamlade 

materialet gjordes från intervjuerna, varpå det mest relevanta till studiens frågeställningar valdes 

ut och gjordes om till rubriker i resultatdelen. Detta innebar att studien strukturerades upp. För att 

studien skulle kunna kategoriseras lästes det transkriberande materialet flera gånger och delades 

upp i kategorier. Dessa kategorier var meningsbärande och ömsesidigt utvalda. Med detta menas 
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att studien har en induktivt framtagen analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuarnas 

förståelse och erfarenhet kan i studien inverka på hur de uppfattar, kategoriserar och benämner 

den insamlade datan.  

Reliabilitet och validitet 

För att en studie ska kunna räknas som vetenskaplig måste man ha betrakta reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten utgörs av flera olika aspekter genom hela studiens forskningsprocess. 

Detta kan vara att intervjuaren ställer sina frågor på ett visst sätt som kan göra inverkan på hur 

respondenternas upplevelser beskrivs och som då påverkar intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

I en kvalitativ forskning kan reliabiliteten kontrolleras under intervjun men det kan dock vara 

svårt att rekonstruera det sociala samspel som finns mellan intervjuare och respondent. Att uppnå 

validitet är lättare i en kvalitativ forskning. Detta genom att intervjuaren befinner sig närmare 

respondenten än i den kvantitativa forskningen. Dock kan närheten vara i den kvalitativa 

forskningen vara ett problem då respondenten kan bete sig annorlunda när han eller hon träffar 

intervjuaren. Intervjuaren kan få fram respondentens egna åsikter genom att visa intresse och vara 

lyhörd (Holme & Solvang, 1997). 

Validitet berättar vad sanningen är i forskningen och handlar om en omfattning av redogörelsen. 

Om denna är korrekt genomförd utgör exempel på om det sociala fenomenet i studien är rätt 

beskrivet. Vidare handlar validitet om hur forskaren till studien ifrågasätter och kontrollerar sina 

egna tolkningar och resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I kvalitativa intervjuer strävar forskaren efter att få komma och veta vad respondenten menar med 

det han eller hon säger (Trost, 2010). Det gäller att den som intervjuar är lyhörd på sin respondent 

hur denne är med sitt tonfall, ansiktsuttryck och kroppsrörelse. Till skillnad från det kvantitativa 

studiesättet, där man mäter sina resultat genom att ange värden och variabler på varje enhet, ska 

man i kvalitativa studier sträva efter hur respondenten tänker, känner och beter sig. Då forskaren i 

kvantitativa studier ska se till att standardiserad för att uppnå hög reliabilitet medans den 

kvalitativa studien inte behöver ha hög grad av standardisering (Trost, 2010). För att förstå alla 

skiftningar i en kvalitativ studie ställer intervjuaren samma frågar till alla respondenter för att 

kunna förstå alla skiftningar (Trost, 2010). 
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Metoddiskussion 

I en studie som är kvalitativ är det viktigt att den som intervjuar är kunnig på området som 

studien ska handla om. Det är viktigt att den som intervjuar kan ställa tydliga frågor och att han 

eller hon själv är strukturerad och styrande i sitt sätt så att respondenten tolkas på rätt sätt (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I denna studie har frågorna i intervjuguiden formulerats efter syftet och har 

därför fungerat bra vid intervjuerna. Vissa gånger har frågorna behövts vidareutvecklats då de har 

varit svårt för respondenterna att förstå vad intervjuaren menar. Under några av intervjuerna har 

intervjuaren ställt följd frågor alternativt tolkat svaren så att respondenterna har kunnat påtala 

eventuella missförstånd. Det kan även vara svårt att hitta rätt balans för att inte pressa 

respondenten för att få ut den information till studien intervjuaren vill ha (Holme & Solvang, 

1997). I kvalitativa metoder finns det både för och nackdelar. Fördelen är att intervjuaren får en 

djupare och mer heltäckande bild av respondenternas berättelser samt har chans att ställa 

ytterligare frågor om missförstånd skulle uppstå (Holme & Solvang, 1997). I denna studie 

märktes detta genom att respondenterna hade mycket att berätta och att det var lättare att förstå 

när intervjuaren kunde ställa följdfrågor för att missförstånd inte skulle uppstå. Detta underlättade 

kommunikationen mellan intervjuaren och respondenterna. Vidare kan svagheter ses som att det 

lätt väldigt omfattande och tidskrävande att analysera alla text som blir efter transkriberingen 

(Holme & Solvang, 1997). Denna studie har uppfyllt alla etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som redogjordes under etiska 

principer. Detta för att inte kränka respondenternas självbestämmande och integritet. Den 

kvalitativa metoden anses bygga på vardagliga samtal och kritiseras därför ofta eftersom den inte 

anses ha en tillräcklig vetenskaplig nivå. Vidare påpekas även av Kvale (2009) att detta är det 

enda sättet att kunna förstå individens sociala perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna 

studie har grundat sig på relevant litteratur, aktuell forskning och teori för att kunna minska 

tolkningar från respondenterna fel. Detta för att den kvalitativa forskningen grundar sig på att 

intervjuaren ska ha skaffat sig egna erfarenheter från till exempel vardagen och olika 

utbildningar. Respondenternas beskrivningar kan tolkas på ett tillförlitligt sätt och därför är det 

viktigt att intervjuaren är kritisk till sina egna uppfattningar (Holme & Solvang, 1997). 
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Etiska överväganden 

I denna studie valde vi att utgå från Vetenskapsrådet som utvecklat de forskningsetiska 

principerna som vägledde oss i hur vi skulle gå tillväga med denna studie (Vetenskapsrådet). 

Forskningsetiska frågor som aktualiserats under studien och som beaktats är bland annat 

samtycke och konfidentialitet, men också de olika val som gjorts under studiens gång. 

Respondenterna informerades om vilka författarna till uppsatsen är och vilket syftet är med 

studien. Även att det insamlade materialet endast avses användas för att genomföra 

uppsatsarbetet. Respondenterna tillfrågades om de medgav att intervjuerna spelades in digitalt för 

att därefter ge en bättre möjlighet att transkribera intervjuerna. Efter att studien är klar kommer 

det inspelade materialet och de transkriberade texterna att förstöras. Utifrån ovanstående har 

såväl, människovärde, självbestämmande och integritet beaktats. Det var också viktigt att göra 

respondenterna medvetna om att de inte ska känna sig tvingade till att berätta mer än vad de 

själva känner sig bekväma med, att göra dem medvetna om att det är de själva som styr vad de 

vill berätta (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Informationskravet, innebär en skyldighet att informera respondenterna om studiens syfte, men 

också hur insamlingen av data kommer att gå till men också vilken roll respondenten har i 

studien. Respondenternas roll och vilka villkor som gäller för dem ska också framgå samt även 

att respondenten är med frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan i intervjun när den som 

helst vill. Samtyckeskravet innebär att inhämta samtycke från de tilltänkta respondenterna. Det 

menas med att respondenterna väljer själva om de vill vara med i studien eller inte. De ska även 

vara medvetna om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande under studiens gång och att 

detta inte ska påverka dem negativt. Konfidentialitetskravet, innebär att informera om att det inte 

är någon utomstående som ska ha möjlighet att kunna känna igen respondenterna i studien. Det 

ska även framgå hur den insamlade datamaterialet kommer att förvaras. I detta fall så ingen 

utomstående från studien ska komma åt det. Nyttjandekravet, innebär att inhämtad information 

bara ska användas till det studien är till för och inget annat. Det ska tydligt framgå att forskaren i 

studien inte ska kunna använda det insamlade materialet från respondenten till privat bruk 

(Vetenskapsrådet). 

Ett etiskt dilemma som vi stötte på i början av studien var då vi tänkte intervjua vuxna barn som 

själva växt upp med missbrukande föräldrar. På grund av etiska skäl samt problematiken att bland 
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annat komma i kontakt med respondenter med denna erfarenhet, formulerades studiens syfte och 

frågeställningar om. Ett annat problem är också att ämnets karaktär är känsligt och om en sådan 

studie skulle skett i en mindre stad där många människor känner varandra skulle detta föranleda 

ytterligare etiska svårigheter. 

När det gäller forskning så är det viktigt att följa de etiska principerna eftersom studiens forskare 

jobbar nära det fenomen som undersöks (Trost, 2010). I denna studie kommer materialet hanteras 

att det inspelade materialet raderas och den färdigställda studien kommer skickas till de 

respondenter som ställt upp på intervju. Studien kommer sedan efter examinatorns godkännande 

läggas upp på Diva-portalen. 

Resultatredovisning 

 

I denna del av studien kommer resultatet från intervjuerna med de yrkesverksamma att beskrivas. 

Denna presentation kommer att belysas utifrån undersökningens frågeställningar. Datamaterialet 

kommer att sammanställas i löpande text utifrån teori, tidigare forskning och intervjuerna. 

Bakgrund 

I denna studie har fem yrkesverksamma personer med olika utbildningar och befattningar 

medverkat. Respondenterna har funnits i tre olika kommuner varav två i Kommun 1 och 2 samt 

en i kommun 3. Bland de som medverkade i intervjuerna var utbildning och befattning följande: 

Kurator (Respondent 1), Familjebehandlare (Respondent 2), Familjebehandlare (respondent 3), 

Behandlare (Respondent 4) och familjebehandlare (Respondent 5). 

 

Yrkesverksammas beskrivningar av arbetet med barn i familjer där 

alkoholmissbruk förekommer 

Samtliga respondenter beskriver att när det gäller arbetet med barn i missbruksfamiljer så är 

bland annat stödgrupper den vanligaste hjälpen som kan erbjudas. En typ av stödgrupp är de så 

kallade BIM-grupperna (barn i missbruksmiljö). I dessa grupper arbetar de yrkesverksamma med 

barn som lever eller har levt med föräldrar som har ett missbruk. I grupperna görs olika övningar 

för att barnen ska känna att de inte är ensamma och att de vågar öppna sig om sina problem. I 

BIM-grupperna arbetar de på ett strukturerat sätt. För att barnen ska få medverka i BIM-gruppen 
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ska den ena föräldern gett sitt medgivande. Det är även viktigt att föräldern är med i början och 

ser vad gruppen går ut på. 

- ”Det är ju upplagt, alltså man presenterar sig för varandra och man har alltid 

rutiner, för de här barnen saknar ofta rutiner. Så när vi väl träffas så är det alltid samma 

dag och samma tid, på samma ställe och strukturen är samma. Man har en välkomstrunda 

först och främst, sen brukar vi prata om veckans höjdpunkt eller veckans bottennapp där 

man kan få prata om vad det är som har varit bra den här veckan och vad som har varit 

jobbig.” (Respondent 1) 

Med de barn som har en eller två föräldrar som missbrukar arbetar majoriteten av respondenterna 

utifrån Rädda barnens material som riktar sig mot de som professionellt arbetar med barn i 

missbruksfamiljer. Målet med materialet är att barnen ska bli sedda och sätta sig själv i centrum, 

att träffa andra barn som lever i samma familjesituation, att bryta sin isolering och ensamhet, att 

sätta ord på sina känslor, att slippa ansvaret för den som dricker och att själv kunna påverka något 

i sin omgivning. Tanken med att regelbundet träffas i grupp under flera månader är att barnen ska 

få möjligheten att kunna ”fylla på” det som saknas i deras vardagsliv och därmed öka sin 

självkänsla (Arnell & Ekbom, 1994). En annan respondent ger dock en annan bild av hur de 

arbetar, nämligen med ett manualbaserat program som innehåller teman för varje omgång om 

känslor och självförtroende. För att få barnen till att lättare kunna hantera sina känslor använder 

de sig utav kreativa metoder utifrån barnens individuella nivå, så som att leka och måla. De utgår 

ifrån metoder som Kasam och Antonovsky vilket innebär att man försöker se barnet i sitt 

sammanhang.                                      

- ”Kasam och Anthonovsky. man försöker se barnet i sitt sammanhang.. 

skuldavlastning.. det är inte ditt fel, och att kunna hantera sitt liv trots svårigheterna. Man 

kallar det inte en behandlingsmetod utan mer en pedagogisk metod” (Respondent 2). 

Systemteorin kan hjälpa oss att förstå händelser och skeenden av olika slag som kan uppstå i en 

familj där det förekommer alkoholmissbruk. När systemteorin används i socialt arbete kan 

socialarbetaren se teorin som en kärna som består av olika delar, dessa delar har var för sig en 

viktig mening. Genom att kombinera dessa delar på rätt sätt så skapas ett system som har en 

djupare innebörd (Öquist, 2011). Ett par respondenter ger just uttryck för att de arbetar utifrån 
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systemteorin. Utifrån systemteorin ser socialarbetaren familjen som ett system där alla 

familjemedlemmar påverkar varandra. Familjen är själva kärnan/helheten och 

familjemedlemmarna de olika delar som påverkar varandra och som tillsammans skapar en 

helhet. För att nå ett resultat är det viktigt att man inkluderar alla delar i arbetet. Detta kan 

illustreras med hjälp av följande citat: 

- ”Systemteorin är grunden i vårt arbete. och det är helhetstänket utifrån hela 

familjen. Det är ett system som hänger ihop, och det är jätte viktigt att vi träffar alla barn 

och tar med dem i arbetet” (Respondent 3). 

De yrkesverksamma kan också erbjuda barnen olika former av stödsamtal. Typer av 

stödsamtal är BIM-samtal och trappan-samtal som används för krisbearbetning om barnen 

upplever eller har upplevt en kris i sitt liv. För att minska risken för att barnet ska hamna 

”mellan stolarna” är det viktigt att man inkluderar nätverket kring barnet. En viktig faktor är 

t.ex. ett bra samarbete mellan t.ex. socialtjänst, skola BUP (barn och ungdomspsykiatrin). 

Detta underlättar för både barnen och de professionella i arbetet. Lika viktigt är det att 

inkludera föräldrarna i arbetet på så sätt man hjälper dem att få insikt i sitt missbruk och att 

det kan påverka barnet. 

- ”Olika sorters samtal, alltså individuella eller bara med föräldrar eller bara med 

barn och det kan liksom både bearbetande samtal och stödjande, alltså alla olika sorter. 

Vi drar gärna in hela nätverket om det behövs och försöker få ihop allting kring barnet”. 

(Respondent 3). 

”Trappan” beskrivs enligt Arnell och Ekbom som ett psykosocialt arbete där man tar hänsyn till 

ett barns yttre samhälleliga verklighet men också den inre personliga verkligheten. Detta innebär 

att man väger in och bedömer både barnets samt familjens sociala och psykologiska situation. En 

viktig del i det psykosociala arbetet är motivationsarbete då det kan ta tid för ett barn att inse att 

samtal och kontakt med behandlare skulle kunna innebära något positivt. Det är viktigt att man 

inkluderar barnets föräldrar i arbetet då, eftersom de finns med både i barnets yttre och inre 

verklighet (Arnell & Ekbom, Och han sparkade mamma - Trappanmodellen i möte med barn som 

bevittnat våld, 2010). 



27 
 

Tanken med att erbjuda barn krissamtal är att de ska få möta en vuxen som lyssnar på dem och tar 

dem på allvar. Man stödjer på så sätt barnets egna läkningsresurser samt barnets konfrontation 

med verkligheten. Samtalen ska ske på barnens villkor och utifrån barnets perspektiv. Barnet ska 

få hjälp med att få ett sammanhang i det som har hänt. Barnet får gå igenom det som hänt både 

kognitivt och känslomässigt och på så vis får barnet möjlighet att tala om olika känslor samtidigt 

som barnet fritt får uttrycka de känslor som tankarna och berättelsen väcker, till exempel rädsla, 

sorg, ilska och skuld. 

Sammanfattningsvis säger den tidigare forskningen att de yrkesverksamma inom socialt arbete 

ska utgå från barnets perspektiv på bästa möjliga sätt. Detta är en metod som länge har använts, 

dock stöter socialarbetaren på en del utmaningar och dilemman. Något av det mest väsentliga 

som tas upp är att samarbetet mellan olika myndigheter måste fungera så att barnen inte hamnar 

”mellan stolarna” (Taylor & Kroll, 2004). En annan del av forskningen som stärker citaten om 

olika stödinsatser är det som tas upp om olika gruppverksamheter, det vill säga olika stödgrupper. 

Detta visas vara positivt för barn med alkoholmissbrukande föräldrar. Av socialarbetaren krävs att 

den jobbar på ett sätt där barnen sätts i fokus även om inte föräldrarna vill ha någon hjälp (Arnell 

& Ekbom, När mamma eller pappa dricker, 1994).  

 

Yrkesverksammas beskrivning av möjligheter alternativt svårigheter av att 

arbeta med barn i familjer med alkoholmissbruk 

Respondenterna beskriver olika svårigheter i arbetet med barn i familjer med alkoholmissbruk. 

En svårighet kan vara om det dyker upp andra oanade problem i ett uppdrag som handlar om 

något helt annat än alkoholmissbruk. Oftast har barnen eller ungdomen svårt att berätta att det 

pågår ett missbruk hos föräldrarna men man kan se på deras beteende att det är något som inte 

stämmer. Det kan också vara så att det finns flera bakomliggande orsaker än bara den pågående 

situationen vilket gör att den yrkesverksamma plötsligt måste tänka om, vilket stöd och hjälp 

barnet istället behöver. 

En svårighet kan också vara de avvägningar som den som anmäler måste gå igenom. Tankar och 

funderingar kan uppstå kring var gränsen går och när man ska anmäla. Även om man känner till 

lagstiftningen kan det ändå vara svårt att utföra det hela i praktiken. Det är oftast inte bara svart 

eller vitt när det gäller barn som har väldigt svåra förhållanden hemma, som de absolut inte borde 
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stå ut med eller behöva leva i. Att alternativet ska bli placering är inte alltid självklart eller så lätt 

att avgöra. Det är ingen garanti att livet blir så mycket bättre för det. 

- ”Hur mycket ska ett barn behöva stå ut med av de vuxnas tillkortakommanden?” 

(Respondent 1). 

En annan svårighet kan vara att nå fram till barn där föräldrar förnekar eller inte ser sitt missbruk, 

vilket gör att barnen inte heller har tillåtelse att prata om det. Det svåra blir då för barnen att stå ut 

med situationen och att kunna hantera sitt liv vilket kan vara väldigt frustrerande för dem. De är 

väldigt utsatta i den situationen att de är fullt beroende av sina föräldrar och ofta kan de inte 

själva göra så mycket åt sin situation, de kan inte göra så mycket åt att de har missbrukande 

föräldrar. Under intervjuerna framkom det mestadels svårigheter i arbetet med barnen. Något som 

kan ses som en möjlighet är att barnet känner sig trygg och knyter an till socialarbetaren, vilket 

kan underlätta arbetet då de får en kontakt. 

De svårigheter som framkommer i den tidigare forskningen kan vara att föräldern med 

alkoholmissbruksproblematik kan störa behandlingen för barnet genom att den inte inser sin 

missbruksproblematik. Det är betydelsefullt om alla familjemedlemmar involveras i arbetet 

(Jackson, 1954). Det kan även vara svårt att skapa förtroende mellan socialarbetare och förälder. 

Detta på grund av att föräldern kan bli oroliga att deras barn ska bli omhändertagna (Taylor & 

Kroll, 2004). Det som tidigare nämnts ovan om möjligheter är att barnen kan knyta an till 

socialarbetaren och därpå skapa ett förtroende (Fraser, McIntyre, & Manby, 2009). I systemteorin 

ses kopplingar, då olika delar och dess funktioner måste samverka för att nå ett positivt resultat. 

Detta genom att kontakten ska fungera mellan socialarbetare och föräldrar, men även mellan 

socialarbetare och barn (Lundsbye, 2010). 

Yrkesverksammas beskrivning av barnets påverkan psykiskt, fysiskt och 

emotionellt i en familj med alkoholmissbruk 

Den psykiska påverkan för barn som lever i familjer med alkoholmissbruk kan vara att får oftast 

dåligt självförtroende eller låg självkänsla eftersom de inte blir sedda. De får också svårt att lita 

på andra individer. Barnet som lever i en sådan familj kan i omgivningen ta på sig en roll, den så 

kallade ”tapetblomman”. Han/hon flyter in i mängden i skolan och även i andra sammanhang och 

blir på så sätt inte sedd. Det finns även motsatsen till tapetblomman. Det är den som gillar att 

bråka och synas mycket. 
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- ”Och det här med olika roller man får, man brukar prata om tapetblomman och 

det är en del som blir väldigt osynliga och de försvinner in i mängden och andra 

sammanhang. [..] men man får roller på sig och så men först och främst är det ju 

självförtroendet och självkänslan.”(Respondent 3). 

Det kan också gå så pass illa att barnets utveckling påverkas då de till exempel inte får tillräckligt 

med mat eller varma kläder på vintern vilket påverkar barnen rent fysiskt. En respondent 

beskriver hur många barn kan bli liknade vid en ADHD diagnos fast. Det kan vara rörigt hemma 

och barnen blir utåtageranden och fladdriga. Många gånger beror det på att barnen lider av 

omsorgsbrist på många olika sätt. Det kan till exempel vara så att det varken finns pengar eller 

mat, de får inte sina kläder tvättade, barnen får själva vara ta ansvaret över den missbrukande 

föräldern. Många håller en fasad utåt så ingen ska se eller förstå hur familjeförhållandet hemma 

egentligen ser ut. Vidare framkommer det att många barn/ungdomar har besvär av sömnproblem, 

mår dåligt, har problem med relationer till andra och klarar inte av skolan. På små barn kan 

symptomen vara att de kissar på sig eller är väldigt spända, som om de bar på jordens alla 

hemligheter. Detta kan vara en emotionell påverkan för barnet. 

- ”En del lever ju mer eller mindre sämre fysiskt, en del har inga vinterstövlar och 

går i Converse hela vintern och får inte äta sig mätta också och en del barn har inte 

vinteroverall men det är ju långt ifrån alla.” (Respondent 5 och 6). 

Föräldrars alkoholdrickande kan ha en stor påverkan på barnets psykiska utveckling. Hur de 

påverkas är dock olika från familj till familj. Det kan leda till att barnet inte känner igen sin 

förälder, att inte riktigt bli bekräftad i sina känslor, att inte få kontakt. Berusade människor kan 

inte riktigt knyta an på samma sätt och de beter sig många gånger irrelevant till situationen. Detta 

gör att ett barn blir väldigt osäker på sin egen varseblivning och hur man uppfattar andra och sin 

omvärld. Det kan skada ens personlighet och leda till psykisk sjukdom. Man kan få problem med 

att lita på sig själv, man kanske inte vågar tro på sig själv och vem man är. Praktiskt fungerar ett 

hem mycket sämre med en missbrukande person, då han/hon har flaskan som nummer ett och allt 

annat är underordnat missbruket. Barn får på så vis ingen trygghet och struktur, till exempel hjälp 

att läsa läxor eller packa väskorna eller träningar. Man blir helt enkelt inte satt i första rummet 

som barn. 

Det hela kan kompensera för barnet om det finns andra vuxna runt omkring, till exempel personal 
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i förskola/skola eller en nära anhörig, alltså nätverk med vänner och bekanta som står familjen 

nära. Man pratar mycket om maskrosbarn, då har det som regel alltid funnits någon viktig person 

som har hjälpt barnet att härda ut, tryggat barnet samt sett och mött barnet. 

- ”För barn som omger sig av onyktra föräldrar kan världen bli väldigt oförklarlig 

och förvirrad.” (Respondent 1) 

Empirin kan här styrkas av forskningen som säger att barn som lever med missbrukande föräldrar 

kan utveckla en större risk för eget alkoholmissbruk senare i livet samt bli nedsatta psykiskt och 

socialt. Som barn kan de också få vredesutbrott i skolan och svårigheter med kompisar, då de inte 

kan kontrollera sina känslor (Mayer, 1983). I samband med detta kan en koppling till 

stämplingsteorin ses då dessa barn diskrimineras av samhället på grund av deras avvikande 

beteende (Goldberg, 2000). 

Yrkesverksammas beskrivning av hur de själva och personer i omgivningen 

uppmärksammar barn som lever i familjer med alkoholmissbruk. 

Det är vanligt att skolpersonal uppmärksammar barn med alkoholmissbrukande föräldrar. Det kan 

vara föräldrar, barn och unga som själva söker till familjeenheten för att få hjälp. Det kan också 

vara personal från psykiatrin eller en missbruksenhet i kommunen även om det inte är lika 

vanligt. Barnen kan också upptäckas genom att det kommer in en anmälan och därefter en 

utredning. Dessa kan komma från skolan av till exempel skolkuratorer. Trots att många känner till 

barn som lever i familjer med alkoholmissbruk, finns det ändå perioder där det kan vara svårt att 

hitta dem. Att föräldrar dricker ses inte alltid som ett problem.  

Respondent 6 beskriver att hon via socialsekreterarna får kontakt med de barn som lever i 

missbruksfamiljer och tycker det är synd att det är det enda sättet. Innan det blev sparkrav i 

kommunen gick de ut i skolorna och informerade samt hade ett gott samarbete med 

skolkuratorerna och skolsköterskorna. Innan var de även med på föräldramöten och informerade 

om missbruk. 

- ”Det finns de som aldrig någonsin inser det för sig själva att de är missbrukare.” 

(Respondent 4). 

Respondent 3 beskriver att det som kan känneteckna barn med missbrukande föräldrar är de olika 

”symptom” och beteenden som barnet visar upp i sin omgivning. Det kan vara den som utmärker 
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sig väldigt mycket i skolan, är högljud och stökig eller så kan det vara den som är tyst och drar 

sig undan (tapetblomman). Det kan vara lätt att uppmärksamma symptom och avvikande 

beteenden hos barn, men desto svårare att veta att det beror på missbruk inom familjen då 

beteendet också kan bero på helt andra saker. Det är dock bra att ha i åtanke att barnets beteende 

ändå kan bero på alkoholproblem inom familjen. Alla som lägger märke till att något inte står rätt 

till hos/med ett barn är skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten. De som uppmärksammar 

dessa barn är oftast de som arbetar i till exempel skola eller förskola. Det kan också vara så att 

föräldrar själva vänder sig till verksamheter där de själva kan få stöd i sin föräldraroll samt stöd 

till barnen (Arnell & Ekbom, När mamma eller pappa dricker, 1994). 

Avslutande diskussion 

 

Syftet med studien har varit att studera yrkesverksammas beskrivningar av deras arbete med barn 

i familjer med alkoholmissbruksproblematik. 

Resultatet av studien visar att den vanligaste hjälpen som de yrkesverksamma kan erbjuda barn i 

missbruksfamiljer bland annat är stödgrupper. Det finns olika typer av stödgrupper och hur de 

påverkar barnet. Stödgrupperna har gemensamt att barnen träffas i grupp där olika övningar görs. 

Tanken med att regelbundet träffas i grupp är att barnen ska få möjlighet att kunna ”fylla på” det 

som saknas i deras vardagsliv och därmed öka sin självkänsla (Arnell & Ekbom, 1994). 

Forskningen i vår studie tar upp det positiva med att barnet deltar i en stödgrupp då det är viktigt 

att barnet sätts i fokus även om föräldern inte vill ha hjälp med sitt alkoholmissbruk (Arnell & 

Ekbom, 1994). Detta är en likhet mellan studiens resultat och den tidigare forskningen.  Vi har 

också kommit fram till att svårigheter i arbetet med barn i alkoholmissbruksfamiljer kan vara då 

det dyker upp oanade problem i ett uppdrag som handlar om något helt annat. Det kan till 

exempel vara att barnet får hjälp med en misstänkt funktionsnedsättning, fast det i själva verket är 

ett dolt alkoholmissbruk inom familjen. En annan svårighet kan vara de avvägningar som den 

som anmäler måste gå igenom. Frågor som: vart går gränsen? När ska man anmäla? I den tidigare 

forskningen nämns hur samarbetet mellan olika myndigheter kan göra att barn hamnar ”mellan 

stolarna”. Detta genom att det finns vissa begränsningar och sekretess mellan olika myndigheter 

(Taylor & Kroll, 2004). Detta ser vi som en likhet då resultatet av intervjuerna visar på hur barn 
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kan komma i kläm just för att det kan finnas brister i samarbetet mellan olika myndigheter som är 

involverade i barnet. En psykisk påverkan hos barnet kan vara att barnet får dåligt självförtroende 

eller låg självkänsla, då de inte blir sedda. Barnen kan även få svårt att lita på andra människor i 

deras omgivning. Den fysiska påverkan hos barnet kan visa sig genom att deras behov inte blir 

tillgodosedda då de till exempel inte får mat eller varma kläder på vintern. Den emotionella 

påverkan kan hos små barn vara att de kissar på sig eller är väldigt spända, som om de bar på 

jordens alla hemligheter. En likhet genom forskningen i vår studie är att barn i familjer med 

alkoholmissbruk löper större risk att bli nedsatta psykiskt och socialt (Mayer, 1983). 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till att vanligaste sätt att uppmärksamma barn med 

alkoholmissbrukande föräldrar är genom skolpersonal eller personal från psykiatrin. Det kan 

också vara så att det kommer in en anmälan till socialtjänsten från till exempel en skolkurator 

som därefter utreds. I annat fall kan det vara föräldrarna, barn och unga själva som söker till 

familjeenheten för att få hjälp. Den tidigare forskningen visar inte på hur personer i omgivningen 

kan uppmärksamma barn som lever i familjer med alkoholmissbruk. 

Detta ämne kring barn till alkoholmissbrukande föräldrar anser vi är högst relevant inom 

socialpedagogiken. En konsekvens av det socialpedagogiska arbetet kan vara att barn lätt 

omhändertas och placeras i fosterfamiljer. Vi kan som socialpedagoger bidra med vår kunskap 

kring detta område och därmed synliggöra barnen samt förebygga att barnen inte ska må dåligt. 

För att lättare uppmärksamma dessa barn av omgivningen, är det viktigt att inte undvika ämnet 

samt att våga prata om att missbruket kan finnas hos vissa föräldrar. Att problemet kan 

förekomma är viktigt att belysa i förskola och skola, samt att motivera barnen till att våga prata 

och berätta om något känns fel hemma. Där kan vi som socialpedagoger ha en betydelsefull roll. 

Det är även viktigt att arbeta för ett bättre samarbete mellan myndigheter som är involverade 

kring barn i dessa situationer, för att de inte ska hamna ”mellan stolarna”. 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har frågor kring vidare forskning väckts. Det har handlat om hur man ska gå 

tillväga för att belysa detta område mer. Då detta är så pass dolt och hemligt i samhället tror vi att 

fler människor skulle behöva förbättra sin kunskap och därmed få kännedom om ämnet. Det 

skulle kunna bidra med att fler vågar prata om det. Man skulle till exempel kunna gå ut mer i 

förskola/skola och prata om att problemet förekommer, detta även i samhället i stort 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

                                                                  Datum: 130514                                    

 

Hej! 

Vi är två studenter på socialpedagogiska programmet på Högskolan Väst som läser på distans 

från lärcentra i Vimmerby och som just nu håller på att skriva vår kandidatuppsats. Syftet med 

vår studie är att beskriva hur yrkesverksamma inom socialt arbete arbetar med barn i familjer 

med alkoholmissbruksproblematik. Tanken är att vi vill ta del av era tillvägagångssätt, arbetssätt, 

metoder osv. i arbetet med dessa barn. Denna studie kommer att bestå av enskilda intervjuer med 

personer som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och/eller ungdomar i sådana familjer.  

Vi kontaktar dig av den anledning att vi hoppas på din medverkan som en av våra blivande 

informanter då vi tror att du genom din sysselsättning/arbete har möjlighet att ge oss ett intressant 

och värdefullt perspektiv för studien. Vi följer de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet har 

utformat, vilket betyder att du som informant genom konfidentialitetskravet försäkras 

anonymitet. Detta sker genom att vi som forskare avidentifierar dig för att du inte ska kunna 

identifieras mot din vilja. Du har genom samtyckeskravet rätt att själv bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor du deltar i studien. Du kan genom nyttjandekravet känna dig säker på att det 

material som inhämtas genom din medverkan endast kommer att användas för vår studie. Vi 

kommer under intervjun att spela in vad som sägs för att underlätta hanteringen av materialet till 

vår uppsats. Om du/ni av någon anledning inte tycker det är okej så meddela oss.  

I och med detta brev har du fått uppgifter om hur ditt deltagande kommer nyttjas och det baseras 

på frivillighet från din sida, vilket uppfyller informationskravet. 

 

Om du har några frågor eller av annan anledning önskar kontakta oss görs detta via mail eller 

mobiltelefon. 
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Med vänliga hälsningar 

Sofie Davidsson – soda0005@student.hv.se, telefon – 070 52 62 994 

Sara Hultman – sahu0002@student.hv.se, telefon – 073 05 41 987 

Handledare: Anna Henriksen, telefon: 0520 – 22 37 57 

Jag har tagit del av och förstått informationen om studien som kommer att skrivas av Sara 

Hultman och Sofie Davidsson och samtycker till att delta i intervjuundersökningen. 

 

 

................................................................... 

Namnunderskrift och datum 

 

................................................................... 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- Vilken utbildning har du? 

- Vad är ditt yrke? 

- Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

- Berätta kort om arbetsplatsens verksamhet. 

Arbetet 

- Hur arbetar ni? (arbetssätt). 

- Utgår ni ifrån några specifika metoder? 

- Vilket stöd kan ni erbjuda barn till missbrukande föräldrar idag? Iså fall, hur ser stödet ut? 

- Vad är din erfarenhet av arbetet med barn i familjer med alkoholmissbruk? 

- Hur länge har ni kontakt med barnen? 

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

- Vad upplever du är svårast i arbetet med barnen? Alternativt mindre svårt? 

- Hur uppmärksammar ni dessa barn med missbrukande föräldrar? 

- Hur ser samverkan med andra verksamheter ut? 

 

Barnets situation 

- Hur ser hemförhållandena ofta ut i de familjer du möter? 

- Hur upplever du att barns beteende och/eller utveckling påverkas av föräldrarnas alko-

holmissbruk? 

- Hur upplever du att barnet påverkas psykiskt, fysiskt och emotionellt i en familj med al-

koholmissbruk? 

- Finns det skillnader i familjeproblematiken beroende på vem av föräldrarna som missbru-

kar alkohol? Hur yttrar det sig i så fall hos barnen? 

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

göra? Hur hanterar du i så fall dessa situationer? 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

Då vi båda varit delaktiga i studiens alla delar, kan vi inte säga något om vem som gjort vad. De 

gånger vi inte haft möjlighet att ses tillsammans har vi delat upp arbetet emellan oss för att sedan 

färdigställa det ihop. Vid alla fem intervjuer har vi båda varit samtalsledare och delat på rollen för 

att få det så rättvist som möjligt. Vi har även transkriberat hälften av vardera intervju. 

Vi står båda bakom uppsatsens samtliga delar och har inte fått någon hjälp utöver vår 

handledning. 

 

 

Sofie Davidsson  Sara Hultman 
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