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Abstract

This essay is a qualitative study on social work with children to addicted parents. The main
purpose of the study was to answer the question why prevention work with children to
addicted parents is done? The questions raised were: how is the situation for children to
addicted parents described by professionals, why is prevention work with children to addicted
parents done, how does literature and the persons interviewed describe prevention work with
children to addicted parents, and why is prevention work prioritised or not prioritised. The
method used was qualitative structured interviews and literature studies. Addiction and
children to addicted parents are two conceptions hard to define. The interviewed persons had
their own definitions of addiction. The persons interviewed use the conception children to
addicted parents without considering its meaning. The interviews showed that prevention
work with children to addicted parents means individual or group therapy. Children to
addicted parents are insecure, afraid and have strategies to survive every day life. All the
interviewed persons answered that prevention work is done to prevent future problems.
Research and the interviewed experiences showed that the children of addicted parents are at
greater risk than other children. Prevention work is done to prevent the parents inheritance
from passing on to the children.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

När jag började på Socialhögskolan i Lund år 2000, hade jag tankarna kring hur många olika

sociala problem det finns och trodde att man i kommunerna lägger lika mycket tid, pengar och

energi på alla barn oavsett problematik. När jag talar om barn tänker jag på barn och

ungdomar 0-16 år. Redan på utbildningens första kurs fick jag uppfattningen av att många

kommuner satsar mycket på förebyggande arbete för barn till missbrukare. Även sedan när

jag träffat yrkesverksamma socionomer från olika kommuner, har de beskrivit hur mycket av

deras arbete som rör barn till missbrukare. Det kan tyckas egendomligt att det läggs ner så

mycket energi på just barn till missbrukare, när det finns så många andra barn som också

behöver hjälp och stöd. Det kan dock anses att dessa barn har det svårare än andra barn. De

lever i en vardagsmiljö med hög stressnivå på grund av oförutsägbara konflikter och oklara

roller i familjen (Socialstyrelsen, 1993). Detta kan vara en förklaring till varför man inom

Socialtjänsten lägger mycket tid, pengar och energi på förebyggande arbete för just denna

kategori av barn.

Med barn till missbrukare menar jag barn som har en eller två föräldrar som missbrukar t.ex.

alkohol eller droger. Missbruk föreligger när förhållandet till berusningsmedlet blir

problematiskt och familjens olika roller och funktioner inte längre fungerar. Forskning visar

att barn till missbrukare ligger i riskzonen för att utveckla olika typer av sociala, fysiska och

psykiska problem. Detta innebär att barn till missbrukare ses som en riskgrupp dvs.

sannolikheten för att de ska utveckla olika typer av problembeteende i framtiden är större än

för barn till icke missbrukare (Lagerberg & Sundelin, 2000). I förebyggande arbete med barn

till missbrukare arbetar man i kommunerna med sekundär- och teritärprevention.

Sekundärprevention innebär att man arbetar med en specifik målgrupp som definieras som en

riskgrupp för att utveckla problem. Teritiärprevention ligger närmare behandling och utgår

ifrån att problemen redan finns. Arbetet går då ut på att undvika att problemen ytterligare

förvärras.

Under 1990-talet skedde en stor utveckling av gruppverksamheter för barn till

missbrukare.1989 startade den första verksamheten i Stockholm, kallad Ersta Vändpunkten.

Folkhälsoinstitutet gjorde 1996 en kartläggning som visade att det då fanns ca. 80 pågående
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gruppverksamheter och 20 planerade i Sverige (Folkhälsoinstitutet, 1996). Denna period har

verkligen varit den period då man i kommunerna har satsat på förebyggande arbete för barn

till missbrukare. Min tolkning är att olika sociala problem får olika mycket utrymme periodvis

i kommunerna och detta visar sig i fördelningen av resurser. Sedan början av 1990-talet har

missbrukarbarnen fått stort utrymme och mycket resurser i Socialtjänstens verksamheter.

Samtidigt har jag under utbildningens gång även upplevt att alla inte tycker att detta

förebyggande arbete för barn till missbrukare är något att satsa på. Min praktikplats, som

arbetade mycket med förebyggande arbete för barn till missbrukare, lades ner när kommunen

skulle göra besparingar. Forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete är viktigt,

men samtidigt är det problematiskt att visa resultaten av arbetet. Därför är det svårt att

motivera nyttan av förebyggande arbete i besparingstider. Ett annat problem är att

arbetsmetoderna i förebyggande arbete ännu inte är så välutvecklade och utvärderade vilket

gör det svårt att mäta kvaliteten i arbetet (Folkhälsoinstitutet, 1996).

Antalet gruppverksamheter för barn till missbrukare har ökat mycket den sista tiden. Många

kommuner lägger mycket resurser och tid på förebyggande arbete för barn till missbrukare

fastän det  saknas välutvecklade arbetsmetoder och utvärderingar av tidigare verksamheter.

Jag undrar varför det just nu satsas så mycket på dessa verksamheter när resultaten är svåra att

mäta. Hur kan man förklara att förebyggande arbete för barn till missbrukare har hög

prioritet?

Mitt perspektiv i uppsatsen är de professionellas som arbetar inom Socialtjänsten. Jag valde

detta perspektiv då jag såg etiska problem med att undersöka barnens upplevelser. Intervjuer

med barnen skulle kunna väcka obehagskänslor hos dem. Jag var istället intresserad av den

professionella kunskapen hos socialtjänstens personal som arbetar med dessa barn.

Min tanke med denna uppsats är att skriva en lättförståelig uppsats för att alla kategorier av

människor ska kunna ta del av texten.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför det arbetas förebyggande för barn till

missbrukare.

Frågeställningarna är därför följande:

• Hur beskrivs barn till missbrukares situation av professionella?

• Varför arbetas det förebyggande för barn till missbrukare?

• Hur beskriver litteraturen och intervjupersonerna förebyggande arbete för barn till

missbrukare?

• Varför prioriteras eller bortprioriteras det förebyggande arbetet inom kommunerna?

2. Metod och urval

2.1 Metodval

För att få svar på mina frågeställningar använde jag mig av kvalitativ metod i form av

intervjuer. Detta för att jag ville ha fördjupad information från ett mindre antal personer och

ta del av deras erfarenheter i arbetet med det förebyggande arbetet för barn till missbrukare.

Jag ville komma ut i verkligheten och få personlig kontakt med informanterna. Intervjuerna

gav mig möjlighet att få mer kunskap om intervjupersonernas erfarenheter då erfarenheternas

natur är sådana att de snarare behöver utforskas än bara redovisas med ett ord eller två

(Denscombe, 1998).

Intervjuerna jag utförde var semistrukturerade. Det innebär att jag använde mig av en

intervjuguide (se bilaga) där frågorna var öppna så att intervjupersonerna själva kunde

utveckla svaren. Frågorna som ställdes var bestämda på förhand men intervjupersonerna hade

möjlighet att utveckla svaren helt fritt (ibid.).

För att inhämta kunskap har jag har också läst litteratur inom ämnet. Den 19-21 november

2003 deltog jag i narkotikamässan i Malmö för att finna information.
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2.2 Metodreflektion

En följd som kan påverka undersökningen negativt är den s.k. intervjuareffekten. En

intervjuareffekt kan vara att forskarens personliga identitet (t.ex. kultur, ålder, dialekt,

kroppsspråk) kan påverka intervjupersonernas svar. Ett annat exempel kan vara att

intervjupersonerna svarar som de tror att forskaren vill.

Specifikt för intervjuer är att det kan vara svårt att dra generella slutsatser utifrån ett litet antal

intervjupersoner. Svaren som ges är bara giltiga för den personen (Kvale, 1997). Jag ville i

denna undersökning få kunskap om intervjupersonernas personliga erfarenheter.

Undersökningens resultat är inte generella utan gäller bara för dessa intervjupersoner.

2.3 Urval

Jag hade goda kontakter sedan utbildningens praktik. Detta tog jag tillvara på genom att

intervjua tre av mina tidigare arbetskolleger. Jag tog kontakt med de tidigare arbetskolleger

som jag visste arbetade just med förebyggande arbete för barn till missbrukare. För att kunna

jämföra med något såg jag mig omkring efter en enhet som var uppbyggd som den jag gjorde

min praktik i. Jag fann en i en kommun av samma storlek. Jag tog kontakt med alla

intervjupersoner per telefon. Sammanlagt intervjuade jag fem personer.

Mina intervjupersoner var:

• Ordförande i en ideell förening som arbetar förebyggande för barn till missbrukare.

• Enhetschef för socialtjänstens fältenhet (den andra enhetschefen).

• Ungdomssekreterare i fältenheten.

• Enhetschef för socialtjänstens barn- och familjenhet (den första enhetschefen).

• Socialsekreterare i barn- och familjenheten.

Jag intervjuade ordförande i en ideell förening som har fokus på barn till missbrukare.

Ordförande var min praktikhandledare, därför kände jag till föreningen.

Jag valde att intervjua en ungdomssekreterare i fältenheten som arbetade med barn till

missbrukare och sedan intervjuade jag chefen för hela enheten. Detta för att se hur mycket

utrymme det fanns för annat arbete än att arbeta förebyggande för barn till missbrukare.
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Nedanstående är verksamma i samma kommun. Den ungdomssekreterare jag intervjuade

arbetade jag med under praktiken och hade därför kunskapen om att man här arbetade

förebyggande för barn till missbrukare. Den andra enhetschefen som jag intervjuade arbetade

jag under på praktiken och hade därför förkunskaper om enheten. Hon var chef för

fältenheten.

I den kommun där jag inte gjort min praktik intervjuade jag enhetschefen på barn- och

familjenheten och en socialsekreterare som hade hand om förebyggande arbete för barn till

missbrukare i denna enhet.

Det fanns önskemål om avidentifiering, har därför gjort detta genom hela uppsatsen. För att

läsaren lätt ska kunna hålla reda på personerna har jag valt att nämna intervjupersonerna efter

deras befattning.

2.4 Genomförande

Alla intervjuer utom den med den andra enhetschefen skedde på deras arbetsplats. Med den

andra enhetschefen hade jag istället en telefonintervju p.g.a. tidsbrist. Samtliga intervjuer tog

ungefär 35 min. De fyra första intervjuer spelades in på kassettband samtidigt som jag

antecknade. Telefonintervjun var tyvärr inte möjlig att spela in. Under denna intervju

antecknade jag under samtalet gång.

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide med 19 frågor. Guiden var uppbyggd med

öppna svarsalternativ. På grund av min synskada var det lättast att genomföra telefonintervjun

eftersom jag kunde sitta hemma och läsa intervjufrågorna med hjälp av mina datorhjälpmedel.

Till de fyra andra intervjuerna var jag tvungen att lära mig frågorna utantill.

En av intervjupersonerna ville godkänna sina egna utsagor innan materialet gick i tryck. Hon

godkände texten i befintligt skick.

2.5 Bearbetning och analys av materialet

Intervjuerna spelade jag upp, en fråga i taget, och skrev ut ordagrant. Därefter jämförde jag

utskriften med mina anteckningar. Telefonintervjun skrevs ut så noggrant som var möjligt
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utifrån anteckningarna. Intervjun med socialsekreteraren föll av någon okänd anledning bort

från kassettbandet. I efterhand fick jag därför skriva ut intervjun enbart ifrån mitt minne och

anteckningar. Eftersom jag har svårt att se vad jag skriver så har jag ett välutvecklat minne.

Det fick jag god användning för i detta fall.

Efter att alla intervjusvar var utskrivna i text så sorterade jag in svaren efter lämpliga rubriker

utifrån intervjuguiden. Dessa rubriker valde jag för att kunna bearbeta materialet och för att

det skulle vara lätt att hitta i uppsatsen. Jag sammanställde svaren utifrån gemensamma

nämnare. I sammanställningen har jag valt att inte skära så mycket i intervjusvaren utan ta

med så mycket som möjligt.

Analysen genomförde jag genom att knyta teorin till intervjusvaren. Jag läste de bearbetade

intervjusvaren och jämförde dessa med det skrivna teoriavsnittet. I analysen presenterar jag

först vad intervjupersonerna har svarat och kopplar sedan dessa svar till teorin. Denna ordning

för att skapa intresse hos läsaren.

2.6 Etiska överväganden

Alla informanterna i min uppsats har frivilligt ställt upp på en intervju och jag har

avidentifierat alla p.g.a. att en del hade denna önskan. Intervjupersonerna ringdes upp och

informerades om syftet med uppsatsen och att det var frivilligt att delta som intervjuperson.

Jag presenterar intervjupersonerna utifrån vilken befattning de har och privata uppgifter (som

namn) redovisas inte för att ta bort risken för identifikation.

I uppsatsen har jag endast intervjuat professionella. Jag tror att klienter skulle kunna ge

mycket givande svar på mina frågor men har valt att avstå från denna information. Detta för

att dessa frågor kan röra upp obehagliga känslor hos människor som är eller varit i

behandling.

2.7 Tillförlitlighet

Det finns inga garantier för att de uppgifter som informanterna lämnat inte har påverkats av

själva intervjusituationen. När det gäller de tre intervjupersoner som jag tidigare arbetat

tillsammans med, tror jag att intervjuareffekten är minimal. Intervjuerna med dessa kändes
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avslappnade. Detta på grund av att vi arbetat tätt tillsammans under flera månader och har en

god relation. Jag upplevde inte att intervjusituationen påverkade deras svar. Eftersom vi

arbetat tillsammans tidigare har jag kännedom om deras kunskaper. De andra två intervjuerna

kändes däremot mindre avslappnade eftersom jag och informanterna inte hade någon

kännedom om varandra sedan tidigare. Trots att vi inte träffats tidigare fick vi bra kontakt och

kunde tala öppet. Det gör att jag inte heller i deras fall känner att intervjusituationen

påverkade deras sätt att besvara frågorna.

Det går inte att garantera intervjuernas sanningsenlighet men alla intervjupersonerna är

erfarna och det finns därför ingen anledning till att ifrågasätta deras svar. All litteratur som jag

använt mig av i uppsatsen är forskning eller akademisk litteratur. Det ger litteraturen en

vetenskaplig trovärdighet. Jag skulle vilja se mer forskning som undersöker varför vissa barn

klarar sig bra trots sin uppväxt i en missbrukarfamilj.

2.8 Fortsatt framställning

Nedan följer ett teoriavsnitt där jag tar upp definition på missbruk och hur det kan vara att

vara barn till missbrukare. Teoriavsnittet handlar dessutom om forskning kring risk- och

skyddsfaktorer, lagar som stödjer barnen och förebyggande arbete.

Sedan följer undersökningens empiri där jag redovisar intervjupersonernas verksamheter och

intervjusvar.

Nästa kapitel är en analys där jag knyter teorin till intervjupersonernas svar. Sist kommer en

slutdiskussion som sammanfattar. Här finns även mina egna tankar.
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3. Teoretiska utgångspunkter

3.1 Missbruk

Ordet missbruk är mycket svårt att definiera. Det är svårt att dra gränser mellan bruk och

missbruk. Gränserna är flytande och ofta förvärras konsumtionen, vilket får konsekvenser för

dem runtomkring. När förhållandet till berusningsmedel blir problematiskt och familjens olika

roller samt funktioner inte längre fungerar p.g.a. bruket, anses missbruk föreligga. Det är

oftast de som står i nära relation till den som brukar som reagerar (Hansen,1995).

3.2 Att vara barn till missbrukare

Barn till missbrukare har en eller två föräldrar som missbrukar t.ex. alkohol och droger.

Föräldrarnas missbruk innebär inte alltid att barnen far illa eller kommer att få problem i

framtiden. Men forskning kring barn till missbrukare har visat att sannolikheten för att dessa

barn far illa eller kommer att drabbas av problem i framtiden är större än för barn till icke

missbrukande föräldrar.

Enligt Killén (2002) finns det ingen riskfaktor som påverkar föräldrafunktionerna starkare än

just missbruk. Föräldrarnas egna behov går före förmågan att se barnet och dess behov.

Missbrukarfamiljer karaktäriseras ofta av omsorgssvikt och en vardag med hög stressnivå

p.g.a. rollförändringar (Socialstyrelsen, 1993). Med det menas att det finns oklarheter mellan

barn och vuxnas olika roller i familjen. Det är också en stressad situation p.g.a. familjens

många oförutsägbara konflikter. Föräldrarnas skiftande humör är svårt för barnet att läsa av.

Barnet anpassar sig efter omgivningen och lär sig att hantera sin livssituation. Omsorgssvikten

kan handla om att inte få mat och kläder men kan även handla om misshandel och sexuellt

utnyttjande (ibid.).

I konflikterna tvingas barnen ofta ta någon av föräldrarnas parti, vilket skapar stor frustration

och stress hos barnet som försöker vara båda föräldrarna till lags. Oftast tar barnet mammans

parti och hjälper henne (Mortensen, 1995).

Socialstyrelsen (1993) beskriver hur föräldrarna ofta lever isolerat från andra familjer. Det

leder till att även barnet ofta blir isolerat. Rollfördelningen, konflikterna och



13

oförutsägbarheten leder till ytterligare isolering för barnet, eftersom det har svårt att få

känslomässig kontakt med jämnåriga. De har svårt att uppföra sig ”normalt”. Barnet kan även

ha svårt att hantera konflikter. Barnens liv präglas ofta av ständig oro. De känner till exempel

oro för att ta med vänner hem så att de ska få se hur dåligt det är ställt i familjen. Oron kan

också handla om familjens dåliga ekonomiska situation och att det till exempel inte finns

pengar till en klassresa. Föräldrarnas förväntningar på barnet liknar mer de förväntningar som

man har på en vuxen. Detta leder till att barnet får ta ansvar för sig själv, sina syskon och även

sina föräldrar (Killén, 2002). Detta kan visa sig genom att barnet inte vågar lämna föräldrarna

med rädsla för att det ska hända dem något när barnet inte är där (Socialstyrelsen, 1993).

När barnen blir större försöker det komma bort från det stressade familjelivet genom att söka

sig till studier och fritidsaktiviteter utanför hemmet. Barnet söker sig gärna till en

ersättningsfamilj. Barnen är ofta med sina vänner som blir som en typ av ersättningsfamilj

(Socialstyrelsen, 1993).

3.2.1 Överlevnadsstrategier

Barn som har missbrukande föräldrar brukar ha olika strategier för att klara av den stressade

vardagssituationen. Socialstyrelsen (1993) har beskrivit fyra av dessa. En strategi är att agera

familjehjälte. Barnet sköter sig bra för att inte dra till sig uppmärksamhet. Det tar hand om

sina missbrukande föräldrar istället för tvärtom. Barnen känner sig ofta otillräckliga.

En annan strategi brukar benämnas som tapetblomman. Barnet är blygt och osynligt och

märks inte. Många tror att barnet inte märkt vad som sker i hemmet, men det gör det. Barnet

undviker att skapa ytterligare problem för att ge familjen lättnad och avlastning. Det lever ofta

i en fantasivärld med fantasikamrater och fantasidjur. Barnen blir osäkra, svaga och försöker

alltid vara andra till lags.

Clownen är en tredje strategi. Barnet försöker ge intryck av att vara ett roligt och obekymrat

barn. Barnet har ett glatt yttre men ett sorgset inre. De känner sig tomma, eftersom de oftast

inte blir tagna på allvar. Dessa barn är ofta mycket rädda för att misslyckas.

En fjärde strategi är syndabocken, som drar uppmärksamheten till sig genom att vara

utåtagerande och stökig. Det destruktiva beteendet är ett försök att skapa förändring i
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familjen. Barnet saknar tillit för vuxna och kan därför inte ta emot kontakt och hjälp

(Socialstyrelsen, 1993).

3.3 Lagarna som stödjer barnen

Under denna rubrik kommer du som läsare att få en kort och sammanfattande beskrivning på

hur lagen stödjer de utsatta barnen mot konsekvenser av föräldrarnas missbruk. Du får också

en bättre bild av socialtjänstens agerande. Lagstiftningen kring dessa barn finns inte

sammansatt, utan finns på olika ställen i författningssamlingen.

3.3.1 Föräldrabalken (FB)

FB reglerar barnets rätt till omvårdnad och föräldrarnas rättigheter och skyldigheter i

vårdnads och förmyndarfrågor. Här finns lagen som säger att det är förbjudet att slå/aga sina

barn.

3.3.2 Socialtjänstlagen (SoL)

SoL är en ramlag som beskriver samhällets ansvar, när det gäller individuellt råd och stöd

som t.ex. barnomsorgsfrågor. I SoL finns paragrafen om anmälningsplikt. Många är rädda för

anmälningsplikten, eftersom de är rädda att föräldrarna ska bli besvikna, rädda för att

stigmatisera problemen och rädda för att socialtjänsten inte ska göra tillräckligt. Lagen/Plikten

är dock till för att skydda barnen (Huseby, 1995).

3.3.3 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

LVU är en detaljlag som reglerar samhällets möjligheter att ingripa mot vårdnadshavarens

vilja om barn far illa. Trots att mycket få av de barn som anmäls till socialtjänsten blir föremål

för vård enligt LVU, så är det ändå ofta tvångsomhändertagandet som styr vårt sätt att se på

Socialtjänstens sätt att arbeta med barn och ungdomar som far illa (Socialstyrelsen, 1993).

Denna lag får endast användas när klient eller föräldrar inte gått med på frivilliga insatser.

Lagen är till för att skydda barnen och ungdomarna (Huseby, 1995).

Missbruk är den vanligaste orsaken till att barn omhändertas enligt LVU (Lagerberg &

Sundelin, 2000). LVU kan vara  förebyggande arbete för barn till missbrukare eftersom man

omhändertar barnet och därmed flyttar det från riskmiljön. Barnet ges därmed möjlighet att

klara sig bättre i framtiden.
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3.3.4 Socialtjänsten

Kommunens socialtjänst har ansvar för de barn och ungdomar som lever under förhållanden

som kan skada deras hälsa och utveckling. Barnen ska då få omsorg av socialtjänsten.

Socialnämnden ska enligt § 5:1 SoL:

• verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden.

• i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och

social utveckling hos barn och ungdom.

• med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken på

ogynnsam utveckling.

• aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga

drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopingmedel.

• i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får

det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och

fostran utanför det egna hemmet.

• i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan föreligga

sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts.

I första hand är det frivilliga insatser som med stöd av SoL som socialtjänsten ska erbjuda.

Det kan handla om rådgivning, kontaktperson eller kontaktfamilj. Ambitionen är att besluten

ska göras i samförstånd med föräldrarna. Socialtjänsten ska samarbeta med andra instanser för

att familjer med missbruksproblem ska kunna få det bästa stödet. Även andra instanser som

t.ex. skola ska kunna vända sig till socialtjänsten för att få stöd att hjälpa elever (Huseby,

1995).

Att Socialtjänsten aktivt ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och

ungdomar legitimerar till viss del gruppverksamheterna för barn till missbrukare. Risken för

att barnen själva utvecklar missbruksproblem är större om de växer upp i en missbruksmiljö.

Genom att man i gruppverksamheter samtalar om föräldrarnas problem hjälper man barnen att

sätta ord på sina känslor och acceptera sin situation som den är (Christensen, 1994)

Enligt § 14:1 SoL uppmanas allmänheten att anmäla om de misstänker att ett barn far illa.

Vidare i samma paragraf står det att myndigheter vars verksamheter berör barn och ungdom

samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast
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till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära

att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Många situationer är

svårbedömda och många blir handlingsförlamade när de upptäcker att ett barn far illa och vet

inte hur de ska hantera situationen. Alla misstankar ska anmälas om något tyder på att ett barn

eller ungdom behöver stöd av socialtjänsten. Det är viktigt att utsatta barn får någon vuxen att

tala med och känna stöd och tillit. Alla misstankar ska anmälas men ibland kan det vara bra

att avvakta och samla in mer information. Barnen kan känna sig ”påhoppade” om du som

personal kontaktar socialtjänsten direkt efter att barnet anförtrott sig till dig. Även föräldrarna

kan känna sig överkörda om du inte grundligt förklarar varför du anser att det är nödvändigt

att koppla in socialtjänsten (ibid.).

3.4 Konsekvenser av att vara barn till missbrukare

Barn till missbrukare ligger särskilt i riskzonen för att utveckla eget missbruk samt att drabbas

av olika typer av fysiska, psykiska och sociala problem. Att modern missbrukar under

graviditeten är en mycket stor riskfaktor för att barnet ska ta skada. Barnet löper stor risk för

tillväxthämningar och störd utveckling (Lagerberg & Sundelin, 2000).

Undersökningar från Folkhälsoinstitutet (1996) visar att barn till missbrukare börjar dricka

alkohol i lägre ålder än andra barn. De löper större risk att själva utveckla ett eget missbruk av

alkohol och droger. Risken för att bli missbrukare är dubbelt så stor för de barn som har

missbrukande föräldrar. Internationella studier visar att den genomsnittliga risken för

alkoholproblem hos barn till alkoholmissbrukare, är sju gånger så stor som risken för barn till

ej alkoholmissbrukande föräldrar (Lagerberg & Sundelin, 2000). Barn till missbrukare

riskerar även att bli mer våldsamma och kriminella än andra barn. Det är därför mycket

viktigt med förebyggande arbete för dessa barn i tidigt stadium (Folkhälsoinstitutet, 1996).

Socialstyrelsen (1993) tar upp en undersökning som har visat att framförallt pojkar från

alkoholiserade hem har betydande svårigheter. Var fjärde pojke var redan i tonåren socialt

utslagen. Problemen fortsatte i vuxen ålder med dålig arbetsförmåga, kriminalitet och eget

missbruk. De som varit oroliga och aggressiva som barn fick störst problem som vuxna.

Pojkarna från alkoholiserade hem har långa sjukskrivningar, både för fysiska och psykiska

problem. Flickor visade en bättre social anpassning.
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Att växa upp med en missbrukande förälder ökar även risken för barnet att utveckla psykiska

problem (Hansen, 1995). Barnen kan bli hämmade i sin utveckling och riskerar att få psykiska

störningar. Hos dessa barn återfinns ofta ADHD, depressivitet och osäkerhet (Lagerberg &

Sundelin, 2000).

Flera undersökningar visar att barn i missbruksfamiljer har sömnproblem, mardrömmar,

ångest och depressioner. De flesta barn använder sig av det psykiska försvaret förnekelse, de

förnekar de problem som finns i familjen. Barnet vänjer sig så mycket vid att använda detta

försvar att det använder det även när det inte behövs. Detta kan leda till att barnet i vuxen

ålder saknar problemstrategier. Barns lek är mycket viktig för att lära sig att hantera ångest.

Genom att förlägga ångesten till något som ligger utanför den nära vardagen skapas en fristad

som kan ge utrymme för utveckling. I missbruksfamiljer har barn det mycket svårt att skapa

sig dessa utrymmen. Barnen får inte utrymme för att leka utan är allt för spända

(Socialstyrelsen, 1993).

3.5 Utsatthet och skyddsfaktorer

Christensen (1994) skriver att alla barn behöver hjälp och stöd för att de har någon

missbrukande förälder. Barnen behöver få hjälp att acceptera att situationen är som den är och

att det inte är något som de kan göra något åt. Barnen måste också få hjälp att inse att de inte

är de som måste lösa problemen. Barnen i missbrukarfamiljerna är i behov av stöd och

avlastning. När barn insett att det inte är deras fel eller problem att lösa föräldrarnas

missbruksproblem blir de bättre till mods. För att kunna hjälpa barnen på bästa sätt måste man

arbeta utifrån deras behov. Man får aldrig glömma att barn i missbrukarfamiljer mår dåligt

oavsett vilka symtom de visar. För att hjälpa barnen på bästa sätt när man upptäcker symtom

är att gå till problemets kärna, föräldrarna. Barnet vill oftast inte själv berätta om missbruket

hemma. Blir problemet känt på annat sätt än genom barnet, blir problemet öppet och barnet

blir då också öppnare (Christensen, 1994).

Avgörande för hur barnen klarar sig är om barnen får hjälp att bearbeta svåra och traumatiska

upplevelser, på ett sådant sätt att upplevelserna inte ger varaktiga men. Barnen behöver

bekräftelse på sin historia och måste förstå att det är verklighet. Barnens tolkning av den egna

familjesituationen är även viktig för hur deras framtidas livssituation kommer att se ut

(Socialstyrelsen, 1993). Barn har väldigt olika förutsättningar att ta till sig en sådan här
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kontakt och använda sig av den. Kontakten måste ge barnet hopp och ge det möjlighet att

utveckla självförtroendet (Folkhälsoinstitutet, 1996).

Hur missbruket påverkat barnen beror mycket på hur missbruket påverkat familjens ekonomi.

Det beror också på hur många i familjen som missbrukar och i vilken utsträckning (ibid.).

Folkhälsoinstitutet (1996) tar upp att forskning har visat att barn med svåra

uppväxtförhållanden mot alla odds klarat sig och blivit välanpassade vuxna. Dessa barn

brukar kallas maskrosbarn, de klarar sig tack vare det stöd de fått av någon annan i sitt

nätverk. Att vissa barn klarar sig bättre än andra kan bero på olika skyddsfaktorer, som att de

har god fysisk hälsa, barnet har lätt för att komma överens med andra och förstå dem samt att

barnet har problemlösningsförmåga. Andra skyddsfaktorer kan vara att barnet är tålmodigt,

har en nyfikenhet och är initiativtagare samt kan ordna intryck och använda dessa

meningsfullt (Lagerberg & Sundelin, 2000). Enligt Rutter är det tre faktorer som kan

associeras till god motståndskraft hos barnet. Den första är självkänsla och självförtroende.

Den andra är tro på egen förmåga att hantera förändring och anpassning. Den sista är förmåga

att lösa sociala problem (Daniel m fl, 1999).

En undersökning visar att de pojkar som reagerat med ångest och dragit sig undan eller fått

kroppsliga symtom som huvudvärk, gick det bättre för. Detta för att dessa barn blivit sedda

och fått hjälp och stöd (Socialstyrelsen, 1993).

3.6 Förebyggande arbete

Syftet med förebyggande arbete är att minska riskerna för att problem ska uppstå. När det

gäller barn till missbrukare så innebär den ökade risken för att få olika typer av problem att

dessa barn är föremål för en oproportionerligt stor del av samhällets sociala insatser senare i

livet. Genom förebyggande arbete med barn till missbrukare kan problemen minskas och

samhällets sparar därmed pengar. Folkhäloinstitutet menar därför att förebyggande arbete inte

ska ses som en kostnad utan som en investering för samhället (Folkhälsoinstitutet, 1997).

Lagerberg & Sundelin (2000) tar upp tre olika former att förebyggande eller preventivt

arbetet. Primärprevention, som syftar till att förhindra problem innan de uppstått. De riktar sig

till hela befolkningsgrupper genom hälsoförebyggande insatser. Sekundärprevention, där man
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arbetar med en definierad riskgrupp eller individer som är nära att utveckla problem.

Skillnaden är att man i sekundärpreventionen arbetar med en specifik målgrupp. Syftet med

det förebyggande arbetet är att förhindra att barn i en riskgrupp utvecklar framtida problem.

Teritiärprevention, ligger nära behandling. Problemen finns redan och arbetet går ut på att

undvika att de ytterligare förvärras. I förbyggande arbete för barn till missbrukare arbetas det

med sekundär- och teritiärprevention. Barn till missbrukare definieras som en riskgrupp och

arbetet går ut att förebygga framtida problem. Med att barn till missbrukare är en riskgrupp

menas att sannolikheten för att de ska utveckla olika typer av problembeteende i framtiden är

större än för barn till icke missbrukare (Lagerberg & Sundelin, 2000). Barnen lever redan i en

riskzon och utvecklar olika strategier för att klara sin livssituation. Problemen är redan

närvarande för många barn.

I förebyggande arbete med barn till missbrukare använder man sig framför allt av sekundär-

och teritiärprevention. Killén (2002) beskriver hur viktigt det är att man i förebyggande arbete

med utsatta barn arbetar på flera olika arenor. Den största delen av arbetet bör ske på barnens

arenor i vardagen som tex. i barnomsorgen och i skolan, där professionell personal finns. Det

är även viktigt att arbeta på de vuxnas arenor för att se barnens behov. Personal inom

socialtjänsten, avgiftningskliniker och missbrukskliniker bör vara uppmärksamma även på de

vuxna klienternas barn och deras behov.

När man arbetar förebyggande med utsatta familjer menar Killén att det krävs flera olika

insatser och arbetssätt för att nå ett långsiktigt resultat. För att nå ett långsiktigt resultat är det

viktigt att arbeta med hela familjen. Killén tar upp några olika faktorer som man kan arbeta

med, både individuellt och i grupp. Vilken faktor som blir mest framträdande i arbetet beror

på vad föräldrarna och barnen signalerar. En viktig faktor är att arbeta med

kontaktförhållandet till föräldrarna och barn. Killén menar att kontaktförhållandet är det

viktigaste hjälpmedlet en professionell har i arbetet med utsatta familjer. En annan faktor är

att stärka föräldrarna i deras föräldraroll. Det kan innebär att ge föräldrarna omsorg och stöd,

att arbeta med att förstärka deras föräldrafunktioner eller att arbeta med deras egen bild av sig

själv som föräldrar. En tredje faktor är att hjälpa familjen bearbeta och reducera känslor av

oro och stress. Den fjärde faktorn är att förstärka nätverket runt familjen. Både för att

föräldrarna ska finna stöd i som omgivning samt för att barnen ska ha någon utanför familjen

att vända sig till (Killén, 2002).
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När man ska arbeta förebyggande måste man identifiera de förhållanden eller faktorer som är

upphov till problem, d.v.s. risk och skyddsfaktorer på individ, grupp och samhällsnivå

(Andréasson, 2002). Daniel m fl (1999) menar att när man träffar barn i utsatta positioner ska

man vara uppmärksam på de faktorer som fungerar som skydd och stärker barnet. I det

förebyggande arbetet kan man erbjuda föräldrarna kognitiv- och socialträning. Man ska stödja

och engagera föräldrarna så att kärlek och gränssättning ökar samt den konstruktiva

kommunikationen. För barnen är det viktigt med en stödjande psykosocial miljö (ibid.). När

det gäller barn till missbrukare kan även ett omhändertagande vara förebyggande arbete på

lång sikt, barnet klarar vuxenlivet bättre (Folkhälsoinstitutet, 1996).

Primärprevention är det vanligaste förebyggande arbetet. Sekundärprevention är enligt Killén

(2002) det mest angelägna förebyggande arbetet men även mindre populärt.

Sekundärprevention prioriteras inte så ofta utan först när situationen är allvarlig sätts

insatserna in och då är det snarare frågan om teritiärprevention, eller behandling. En svårighet

med det sekundärt förbyggande arbetet är att det i grupper med särskilda behov ofta rör sig

om tabubelagda ämnen, som t.ex. missbruk. Missbruk är inget vi gärna talar om. Om man inte

vill se och tala om problemen så blir det även svårt att se bristerna i omsorgen av barnen. En

annan svårighet med sekundärprevention är att det både är mer resurskrävande och

tidskrävande än primärprevention. Familjerna behöver hjälp under en längre period och deras

situation kräver större kompetens från de professionella de möter (ibid.).

3.6.1 Sekundärt förebyggande arbete för barn till missbrukare

Jag har valt att fokusera på det sekundärt förebyggande arbetet kring barn till missbrukare

som sker på barnens arenor. De två viktigaste insatserna här är utbildning till personal som

möter barn i vardagen samt särskilda gruppverksamheter för barn till missbrukare.

Att arbeta med att förbättra situationen för barn till missbrukare handlar mycket om att sprida

kunskap till alla som arbetar med barnen och deras familjer. I barnomsorg, skola och

fritidsverksamheter måste det finnas kunskap om barns situation i missbrukarfamiljer. Saknar

personalen denna kunskap är risken stor att barnen inte får den hjälp de behöver

(Folkhälsoinstitutet, 1997). Folkhälsoinstitutet (1997) menar att utbildning för personal som

möter barn i vardagen samt samverkan mellan de olika verksamheterna är grundläggande för

att det förebyggande arbetet ska fungera. Ett enkelt utbildningsmaterial kan ge kommunens

anställda den kunskap de behöver för att uppmärksamma barn till missbrukare. Att det finns
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ett samarbete mellan kommunens olika verksamheter är även viktigt för att barnen inte ska

”trilla mellan stolarna”. Om barnets situation har uppmärksammats i barnomsorgen är det t.ex.

viktigt att man i övergången till skolan kan ta upp och prata öppet om problemen, så att

skolan slipper upptäcka problematiken på nytt.

Gruppverksamheter för barn till missbrukare har ökat mycket i antal under 90-talet.

Gruppverksamheternas funktion är att ge barnen möjlighet att träffa andra barn i en liknande

situation att dela sina erfarenheter med. I gruppen slipper barnen känna sig ensamma om sina

problem och genom att identifiera sig med varandra kan de få kraft att bearbeta sin

upplevelser och sätta ord på sina känslor. En annan viktig aspeket av gruppverksamheten är

att ge barnen mer kunskap om missbruk. I gruppen får barnen även möjlighet att avlasta de

känslor av skuld och ansvar som de känner på grund av föräldrarnas missbruk

(Folkhälsoinstitutet, 1997; Killén 2002).

4. Redovisning av empiriskt material

4.1 De studerade verksamheternas uppbyggnad

I början av intervjuerna fick intervjupersonen beskriva verksamhetens uppbyggnad. Samtliga

verksamheter bedrev förebyggande arbete genom stödsamtal, individuellt eller i grupp.

4.1.1 Den ideella föreningen

Den ideella föreningen var uppbyggd på ett antal professionella, ideella krafter och ett antal

föreningar, ordförande nämnde Rädda barnen och Röda korset. Deras förebyggande arbete

gick ut på att bygga nätverk kring barn till missbrukare. De hade också en teatergrupp som

ordförande var mycket stolt över. I föreningen arbetade de mycket med stödsamtal,

individuellt och i grupp. I föreningens stadgar är det inskrivet att man ska arbeta för alla barn.

Att man inriktat sig på barn till missbrukare till en början beror på kommunens direktiv. Det

fanns inget för dessa barn innan föreningen startades.

4.1.2 Barn och familjenheten

Intervjupersonen var enhetschef på barn- och familjenheten. Hon var chef för 6,75

socialsekreterare och 1,5 tjänster på familjerätten. Sen var hon även chef för
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öppenvårdsenheten med 3.75 tjänster och här skedde det förebyggande arbetet. Det var även

här som den intervjuade socialsekreteraren arbetade. Verksamheten var en öppenvård där

ärendena kom från socialförvaltningen. Här arbetade man mest förebyggande med unga

mammor och ungdomar som begått brott. Man hade stödgrupper och individuella stödsamtal.

Man fokuserade periodvis på olika sociala problem, men försökte hela tiden se till allas

behov. Vid intervjutillfället fanns det inga aktiva grupper för barn till missbrukare.

4.1.3 Fältenheten

Den andra enhetschef var chef över fältenheten som bestod av två grupper, Nätverksteamet (4

socionomer) och fältare (2 socionomer). Nätverksteamet arbetade förebyggande med

barn/ungdomar 0-16 år. Det handlade om att stödja barnen i grupp och individuellt genom

stödsamtal. Man hade grupper för barn till missbrukare och psykiskt sjuka. Man arbetade

generellt med förebyggande arbete i skolorna. Man hade socialfärdighetsträning (ART).

Nätverksteamet hade även förebyggande arbete genom att stödja föräldrar i deras

föräldraskap, detta också genom samtal. Den intervjuade ungdomssekreteraren arbetade i

Nätverksteamet. Här försökte man se till alla barns behov.

Fältarna arbetade förebyggande med ungdomar (16-20 år) som begått brott. De hade samtal

med föräldrar och ungdomen. Fältarna och Nätverksteamet samarbetade mycket.

4.2 Vad är missbruk?

Intervjupersonerna fick frågan, vad är missbruk? Och skulle definiera detta. Alla hade sin

egna definition på missbruk, men alla var överens om att missbruk handlar om att bruka något

negativt. Jag ville ha de professionellas definition på vad missbruk är för att kunna jämföra

dem sinsemellan och även kunna jämföra med litteraturen.

Ordförande i den ideella föreningen, uttryckte att missbruk är förbjudet. Han ansåg att när det

gäller missbruk handlar det mest om narkotika, men att missbruk kan handla om allt man kan

bli beroende av. Den första enhetschefen och ungdomssekreteraren ansåg också att brukande

av narkotika handlar om missbruk. Båda dessa uttryckte också att alkohol kan handla om

missbruk. Enhetschefen uttryckte också att missbruk kan handla om tabletter.

Ungdomssekreteraren uttryckte att missbruk kan handla om alla typer av läkemedel.

Ungdomssekreteraren uttryckte också att ”missbruk är när man tar något för mycket så det
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blir negativa konsekvenser”. Den andra enhetschefen uttryckte kortfattat att ”missbruk är när

man brukar något negativt”. Socialsekreteraren uttryckte också sig kortfattat att ”missbruk är

när man är beroende av något kemiskt”.

4.3 Vad är barn till missbrukare?

Denna fråga hade jag med på min intervjuguide, för att få en definition på uttrycket, barn till

missbrukare. Precis som med definitionen av missbruk så ville jag se om det fanns skillnader

mellan intervjupersonerna hur de uppfattade begreppet. Jag ville även jämföra med

litteraturen. Alla intervjupersoner fick tänka till lite extra här. Min tolkning är att detta uttryck

ofta används utan att man tänker på innebörden. Alla hade olika definitioner på uttrycket och

alla utom ordförande i den ideella föreningen relaterade tillbaka till sitt svar på föregående

fråga/rubrik.

Ungdomssekreteraren relaterade tillbaka till sitt svar på föregående fråga/rubrik, vad är

missbruk? Och svarade att ”det är barn som växer upp med föräldrar som har dessa

problem”. Ordförande i den ideella föreningen definierade uttrycket med att ”det är friska

individer som växer upp där det finns ett tvångsmässigt beteende”. Han belyste också tydligt

att det inte år någon bra uppväxt för barnen, eftersom en del barn blir påverkade och får egna

missbruksproblem. Hans erfarenhet sa att många barn blir hämmade i denna uppväxtmiljö

medan han också upplevt att vissa barn ändå blivit framgångsrika. Den första enhetschefen

definierade uttrycket med att ”det är barn till någon som är beroende av något som t.ex.

alkohol och droger”. Den andra enhetschefen uttryckte att ”det är barnen till de som brukar

något negativt”. Socialsekreteraren definierade uttrycket med att ”det är barn till någon som

är beroende av något kemiskt”.

4.4 Att vara barn till missbrukare

Intervjupersonerna fick beskriva utifrån sin synvinkel hur barn till missbrukare har det. Jag

var nyfiken på deras erfarenheter av barn till missbrukares situation för att få ny kunskap.

Även här ville jag se om de professionellas erfarenheter stämmer överens med den forskning

som finns. Intervjupersonerna svarade olika men gemensamt har de att de uttryckt att barnen

är otrygga/rädda.
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Ordförande i den ideella föreningen beskrev de olika strategierna som barnen använder för att

klara vardagen, med sina egna ord. Han berättade att ”vissa ballar ur andra är tysta och

undviker det som är jobbigt, den tredje anpassar sig efter situationen”. Sen berättade han

också att det fanns ”de som är som clowner och ska vara roliga hela tiden och förtränger det

jobbiga”.

Den första enhetschefen jag intervjuade berättade att barnen är otrygga och socialsekreteraren

berättade att barnen är rädda. Mest rädda för att det skulle hända föräldrarna något när barnet

inte är hos dem. Den andra enhetschefen berättade att barnen inte blir sedda och att det var det

de arbetade med i hennes enhet, att barnen ska synas. Ungdomssekreteraren berättade precis

som den första enhetschefen att barnen är otrygga och sedan berättade hon att barnen oftast

får vara föräldrar till sina föräldrar istället för tvärtom.

4.5 Vad är förebyggande arbete?

Här följer hur mina intervjupersoner definierade förebyggande arbete och syftet med detta

arbete. Alla hade sin egen definition, men alla svarade att man arbetade för att förhindra

vidare problem.

Ordförande i den ideella föreningen ansåg att förebyggande arbete är att det finns systembolag

och tullar så att konsumtionen hålls under kontroll. Sedan berättade han att det finns

behandling i förebyggande syfte. Konkret berättade han att förebyggande arbete handlar om

att bedriva stödsamtal och även stötta de positiva sidorna. Han ansåg också att förebyggande

arbete är när skolorna talar om alkohol och narkotika. Ordförande tyckte att syftet med det

förebyggande arbetet är att förebygga de problem som kan uppstå. Den första enhetschefen

definierade också förebyggande arbete med att skolorna talar om alkohol och narkotika. Hon

tyckte det viktigaste med det förebyggande arbetet är att man kommer in tidigt och ger stöd.

Förebyggande arbete kan vara både riktat och generellt berättade hon. Hon tyckte att man

måste tänka i hälsotermer gällande syfte, eftersom hon ansåg att syftet är att öka hälsan hos

människor. Socialsekreteraren definierade förebyggande arbete med att man kommer in tidigt.

Hon berättade också att klienterna i detta skede var mer motiverade. Hon tyckte att syftet med

arbetet är att förebygga vidare problem. Den andra enhetschefen uttryckte att ”man kommer

in tidigt och ser behov”. Hon ansåg att syftet med arbetet är att tydliggöra behov.
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Ungdomssekreteraren uttryckte ”om man ser att det kommer bli problem, försöker man

hindra detta”. Hon ansåg att syftet är att ”minska mänskligt lidande”.

4.6 Varför har man förebyggande arbete för barn till missbrukare?

I min intervjuguide ställde jag frågan ”Varför har man förebyggande arbete för barn till

missbrukare?”. Denna fråga ställde jag för att intervjupersonerna skulle berätta varför de

utförde förebyggande arbete för barn till missbrukare. Ordförande, ungdomssekreteraren och

den andra enhetschefen hänvisade till den forskning som finns som säger att dessa barn är i

riskzonen. Den första enhetschefen och socialsekreteraren hänvisade till vad de sett i sin

verksamhet. Gemensamt svarade alla att man har förebyggande arbete för att barnen inte ska

föra arvet vidare och fara illa.

Ordförande i den ideella föreningen uttryckte att ”forskning visar att dessa barn är i riskzon

för att utveckla eget missbruk”. Den andra enhetschefen och ungdomssekreteraren uttryckte

att kunskapen finns om att dessa barn är i riskzon. Enhetschefen uttryckte också att ”dessa

barn behöver bli sedda. Vi måste tydliggöra barns behov”. Den första enhetschefen svarade

att ”Barnen behöver hjälp att beskriva verkligheten, den hemlighet som det oftast är där

hemma”. Socialsekreteraren svarade att ”man har förebyggande arbete för att inte föra arvet

vidare”.

4.7 Positivt och problematiskt med det förebyggande arbetet

Intervjupersonerna fick beskriva positiva och negativa saker med det förebyggande arbetet.

Intervjupersonerna hade spridda svar på båda frågorna. Ordförande uttryckte att det positiva

med det förebyggande arbetet är den långsiktiga investeringen, ”Det som är negativt med det

förebyggande arbetet är att det är svårt att mäta resultatet och motivera politikerna”. Den

första enhetschefen tyckte att det positiva med det förebyggande arbetet är att man kommer in

tidigt. ”Negativt är att det är svårt att mäta och motivera för politikerna att arbetet kostar

pengar”. Socialsekreteraren uttryckte samma sak på båda frågorna. Den andra enhetschefen

uttryckte att det positiva med det förebyggande arbetet är att det alltid finns hopp. Negativt

med det förebyggande arbetet tyckte hon var att folk runtomkring inte förstår den långsiktiga

processen utan vill ha resultat med en gång. Ungdomssekreteraren tyckte att det positiva med

det förebyggande arbetet är att det ger vinst genom att någon slipper lida ett helt liv. Negativt

tyckte hon var att det är svårt att tyda om barn behöver hjälp för att det ska gå bra för dem.
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4.8 Politikernas uppfattning

Intervjupersonerna fick beskriva hur de trodde politikerna såg på deras arbete och varför de

trodde att de hade denna inställning. Samtliga intervjupersoner ansåg att politikerna tyckte att

de gjorde ett bra arbete. Svaren spred sig när intervjupersonerna skulle beskriva varför

politikerna var positiva till deras arbete.

Ordförande i den ideella föreningen hade uppfattningen att politikerna var positiva för att” de

tycker att det är ett behjärtansvärt projekt. Det finns forskning på att dessa barn behöver

stöd”. Ordförande menade att politikerna visste att dessa barn behöver stöd. Den första

enhetschefen ansåg också att hon hade politikernas stöd, detta för att de anställda hade

erfarenhet och hög professionalitet. Socialsekreteraren instämde och trodde att politikerna var

positiva för att de gjorde ett bra förebyggande arbete, vilket minskade problemen och på detta

sätt sparade man pengar. Den andra enhetschefen ansåg också att politikerna var positiva,

detta för att hon kunnat visa relevanta siffror och för att hon fått förtroendet att organisera en

ny enhet. Ungdomssekreteraren ansåg också att politikerna var positiva eftersom de visste att

förebyggande arbete är bra.

Jag är överraskad över att alla intervjupersonerna menar att politikerna är positiva till

förebyggande arbete för barn till missbrukare. För det är ju samma politiker som lägger ner

verksamheter. Min tolkning är att politikerna är negativa till de rådande arbetsmetoderna inom

de förebyggande verksamheterna för barn till missbrukare och därför vill satsa resurserna på

andra typer av verksamheter. De förebyggande verksamheter för barn till missbrukare som

fungerar väl, enligt politikerna, får dock vara kvar.

4.9 Förbättrad verksamhet

Intervjupersonerna fick berätta hur de förhöll sig till utvärdering och berätta hur de ansåg att

verksamheten skulle kunna bli bättre. Ingen av verksamheterna hade gjort någon direkt

utvärdering och alla hade olika svar gällande förbättrad verksamhet.

Ordförande i den ideella föreningen hade fått några verksamhetsgrupper utvärderade och fått

ett positivt resultat, men man hade ännu inte utvärderat föreningen i sig. För att få en bättre

verksamhet försökte ordförande mobilisera föreningen och få med fler personer som kunde
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stödja de utsatta barnen. I den första enhetschefens öppenvård hos socialsekreteraren arbetade

man efter mål och både enhetschefen och socialsekreteraren uttryckte att de försökte lära sig

av erfarenhet. För att förbättra hela enheten ville enhetschefen ha mer pengar och ville lägga

mer resurser på föräldrar som är vilsna i sitt föräldraskap. Lära sig av erfarenhet uttryckte den

andra enhetschefen och ungdomssekreteraren också. Enhetschefen höll på att omorganisera

sin verksamhet så att hon skulle få en ren fältgrupp och en ren behandlingsgrupp. För att

förbättra verksamheten ansåg ungdomssekreteraren att man skulle försöka fokusera mer på de

lägre åldrarna 0-12 år, vilket var svårt i nuläget eftersom de äldre barnen hade akuta problem.

5. Analys

Alla intervjupersoner hade sin egen definition på vad missbruk är, detta tyder på att det inte är

ett lätt begrepp att definiera. Att uttrycket missbruk är svårt att definiera beskriver Hansen

(1995) på ett bra sätt i sin bok. Han skriver att när förhållandet till berusningsmedel blir

problematiskt och familjens olika roller samt funktioner inte längre fungerar p.g.a. bruket,

anses missbruk föreligga. Definitionen av barn till missbrukare var också en aning svår

eftersom alla intervjupersoner stannade upp här och tänkte efter noga. Detta tyder på att man

ofta använder uttrycket utan att egentligen tänka på innebörden.

Min första frågeställning var hur barn till missbrukares situation beskrivs av professionella.

Alla intervjupersoner var eniga om att barn till missbrukare var otrygga och rädda. Detta

bekräftas av Killén (2002), som tar upp barnens oro för familjens situation, samt

Socialstyrelsen (1993), som bl. a. skriver att omsorgssvikt och oförutsägbara konflikter är

vanligt förekommande i missbrukarfamiljer. Precis som Socialstyrelsen menade

socialsekreteraren att barnen ogärna lämnar sina föräldrarna av rädsla för att något ska hända

dem. Ungdomssekteraren tog upp att barnen får vara föräldrar till sina föräldrar vilket av

Killén (2002) förklaras med att föräldrarna har samma förväntningar på sina barn som på en

vuxen. För att överleva som barn i ett missbrukarhem använder barnet sig av olika strategier.

Ordförande i den ideella föreningen beskrev dessa olika strategier, som visar hur olika barn

reagerar och hanterar problemen. Socialstyrelsen (1993) har beskrivit dessa strategier mera

utförligt, och ger dem namn som familjehjälte, tapetblomma, clown och syndabock.
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Min andra frågeställning var varför det arbetas förebyggande för barn till missbrukare.

Intervjupersonerna uttryckte sig olika när de skulle beskriva varför man bedrev förebyggande

arbete för barn till missbrukare, men alla var eniga om att man hade arbetet för att barnen inte

ska föra arvet vidare och fara illa. Tre av intervjupersonerna beskrev att forskning visar att

dessa barn är i riskzon mer än andra barn för att utveckla eget missbruk och i behov av

förebyggande arbete.  De två andra intervjupersonerna beskrev att det fanns behov utifrån vad

de sett i sin verksamhet. Killén (2002) menar att det inte finns någon annan riskfaktor som

påverkar föräldrafunktionerna starkare än just missbruk. Barnets behov kommer i skuggan av

föräldrarnas. Den forskning och teori jag har tagit del av visar att barn till missbrukare löper

större risk än barn till icke missbrukare att själva utveckla missbruk samt att drabbas av

fysiska, psykiska och sociala problem (se Hansen, 1995; Christensen,1994;

Folkhälsoinstitutet, 1996). Syftet med förebyggande arbete är att minska riskerna för att

problem uppstår eller förvärras. Alla intervjupersoner ansåg att syftet med förebyggande

arbete är att förebygga vidare problem. Eftersom barn till missbrukare löper en större risk att

drabbas av olika typer av problem kan det förebyggande arbetet ses både som en besparing

från samhällets sida enligt Folkhälsoinstitutet (1997), samt som ungdomssekreteraren

uttryckte det, en möjlighet att minska mänskligt lidande.

Den tredje frågeställningen var hur litteraturen och intervjupersonerna beskriver förebyggande

arbete för barn till missbrukare. När man tittar på definitionen på förebyggande arbete för

barn till missbrukare har alla intervjupersoner beskrivit att förebyggande arbete innebär att

bedriva stödsamtal individuellt eller i grupp. Ordföranden i den ideella föreningen samt den

första enhetschefen menade även att undervisningen om alkohol och narkotika på skolorna

kan ses som förebyggande arbete. I litteraturen är definitionen av förebyggande arbete mycket

bredare. Detta kan bero på att intervjupersonerna är fokuserade vid sin egen organisation.

Killén (2002) skriver att man i förebyggande arbete med utsatta familjer måste arbeta med

hela familjen för att nå ett långsiktigt resultat. Det innebär att både stötta föräldrarna och

barnen samt att försöka stärka familjens sociala nätverk. När det gäller förebyggande arbete

riktat till barn till missbrukare är det ökad kunskap och samarbete mellan kommunernas

verksamheter för barn, samt särkilda gruppverksamheter för barn till missbrukare som tas upp

(Folkhälsoinstitutet, 1997; Killén, 2002).
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Min sista frågeställning var varför det förebyggande arbetet prioriteras eller bortprioriteras.

Positivt med det förebyggande arbetet, som gör att det prioriteras, tyckte samtliga

intervjupersoner var att man kommer in tidigt och kan hjälpa till. Anledningen till att

förebyggande arbete prioriteras kan kopplas till dess syfte, att förhindra att problem uppstår

eller förvärras. Förebyggande arbete kan därmed förhindra mänskligt lidande och stora

framtida samhälleliga kostnader. Problematiskt tyckte alla intervjupersonerna var att det är

svårt att mäta resultatet på förebyggande arbete. Alla hade uppfattningen att politikerna var

positivt inställda till deras arbete. I intervjuernas helhet kunde man läsa ut att det berodde på

att politikerna var pålästa om att dessa barn är i riskzon och behöver förebyggande arbete.

Problematiskt med förebyggande arbete för barn till missbrukare var enligt Killén (2002) att

missbruk är ett tabubelagt ämne som det är svårt att tala om. Arbetet är även resurs- och

tidskrävande vilket gör arbetsmetoderna mindre populära i kommunerna.

Intervjupersonerna fick också beskriva hur de förhöll sig till utvärdering. Ingen av

verksamheterna hade genomfört någon större utvärdering. Ser man till intervjuernas helhet

försökte samtliga lära sig av erfarenhet och ta del av så mycket forskning som var möjligt. I

intervjuernas helhet handlade det om mer pengar för att kunna få bättre verksamheter, vilket

också innebar mer personal eller medlemmar.

Uppsatsens undersökning i sig har gett att barn till missbrukare ligger i riskzon mer än andra

barn för att föra sina föräldrars missbruk vidare. Därför är förebyggande arbete för dessa barn

mycket viktigt, men svårt att motivera p.g.a. att det är svårt att mäta resultat. Analysen och

intervjuerna i sin helhet visar också att man i enheterna försöker se till alla barns behov. På

grund av resursbrist fokuserar verksamheterna periodvis på olika typer av sociala problem.

Problemen finns alltid men får olika mycket resurser och uppmärksamhet under olika

tidsperioder.
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6. Slutdiskussion

När jag började med uppsatsen var jag orolig för att inte klara av att bearbeta så pass mycket

textmaterial, eftersom jag har en synskada som gör att jag har svårt att se just text. Nu har jag

lyckats, vilket känns skönt. Uppsatsen bekräftar min förförståelse från praktiken av

förebyggande arbete för barn till missbrukare. Jag skulle dock gärna velat ha fram mer

problematiska saker med förebyggande arbete. Jag tycker mig kunna se att det är en

samhällsnorm att man ska vara positiv till det förebyggande arbetet för barn till missbrukare.

Mer utvärderande av det förebyggande arbetets verkliga nytta efterlyser jag. Om jag hade

undersökt förebyggande arbete för någon annan kategori av människor, skulle jag säkert fått

ett positivt svar även här, eftersom forskning och erfarenhet ofta kan visa individernas behov.

Jag har insett att allt förebyggande arbete är positivt, men att problematiska faktorer kan vara

dåliga arbetssätt och fel resursfördelningar. Vad jag menar är att en anledning till att

förebyggande arbete bortprioriteras är att personalen arbetar på ett inadekvat sätt eller att

verksamheterna lägger pengar på vad som kan anses vara onödiga utgifter. Jag har nu läst om

förebyggande arbete och hur man kan arbeta. Min tanke är också att man som enhetschef får

titta noga på personlig lämplighet när man ger ut olika uppdrag och arbetsuppgifter och inte

minst vid nya anställningar.

När jag gick in i detta arbete trodde jag att det skulle vara lättare att finna relevant

information. Det var svårare än jag hade förväntat mig att hitta någon litteratur alls om

förebyggande arbete och kritisk forskning har jag ej alls funnit. Jag önskar att det hade funnits

mer litteratur med personliga erfarenheter av förebyggande arbete. Det är dock roligt att ha

kommit fram till ett positivt resultat. Det blir nu roligt att få åka tillbaka till de två

kommunerna och redovisa resultaten muntligt när jag nu suttit och skrivit i flera veckor i ett

streck.

Jag kan nu även använda denna uppsats till att propagera för förebyggande arbete när jag väl

kommer ut i arbetslivet. Jag håller kvar vid mina första tankar att alla barn med sociala

problem behöver lika mycket hjälp, men att barnen till missbrukare har det aningen

kämpigare, eftersom de inte har föräldrar som kan agera som en ”trygg bas”. I denna uppsats

har jag också insett att det behövs mer pengar vilket ger mer personal och större enheter för

att alla barn och ungdomar med sociala problem ska kunna få nödvändig hjälp. Därför får
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man i nuläget fokusera på barnen/ungdomarna periodvis. Något negativt med detta

periodsystem kan vara att barn i minoritet har kanske svårare att få den hjälp de behöver.

Ungdomssekreterarens idé om att försöka satsa på att komma in så tidigt som är möjligt är en

idé som jag fastnade för och kommer att driva i arbetslivet. Socialsekreteraren berättade att i

tidigt stadium är klienten mer motiverad till hjälp därför låter denna ide mycket bra. Arbetet

blir lättare och kostar mindre. Att få resurser till att arbeta mer i de lägre åldrarna kan

naturligtvis bli svårt eftersom förebyggande arbete är så svårt att mäta. Min tanke är att

försöka lägga lite mer energi på utvärdering så att man har möjlighet att visa för politikerna

att arbetet verkligen ger resultat. Resultatet i sig är naturligtvis svårt att mäta som många av

intervjupersonerna menade. Min tanke är att man får jämföra med de människor som det

kanske inte gått så bra för, och utgå ifrån hur man skulle ha kunnat agerat tidigt för att

förhindra att dessa skulle fara illa.  Jag kan också förstå de som anser att man får sätta in

insatser när det väl behövs eftersom det är mycket svårt att avgöra vilka barn som det kommer

att gå bra för och inte. Men jag tycker att man ska kämpa för mer resurser för att kunna arbeta

förebyggande, för man behöver inte ta onödiga risker.

I denna uppsats har jag lärt mig att se symtom på barnen, vilka som kan ligga i riskzon. Detta

känns mycket givande och tryggt. Ser man som barn att föräldrarna missbrukar är det inte så

konstigt att man som barn tycker att det är ”normalt”. Alla barn ser oftast upp till sina

föräldrar. Därför tycker jag att man ska fortsätta att arbeta mer med föräldrarna också och inte

bara arbeta med barnen. Intervjupersonernas definitioner på missbruk, barn till missbrukare

och förebyggande arbete stämde överens med mina egna definitioner och det var intressant att

höra hur andra resonerar kring dessa begrepp.

Som jag beskrev i inledningen hade jag en uppfattning om att man ofta lägger mycket tid,

energi och pengar på barn till missbrukare. Jag har insett under uppsatsen gång att min tid på

socialhögskolan har varit barnen till missbrukarnas tid. När jag är färdig med min utbildning

på socialhögskolan startar kanske en ny period, unga föräldrar eller barn som blivit utsatta för

sexuella övergrepp?

Jag har under dessa år på Socialhögskolan och speciellt under praktikperioden hört att

forskning säger att barn till missbrukare ligger i riskzon för att fara illa. Nu har jag äntligen

haft möjlighet att ta del av denna forskning och kan förmedla denna vidare.
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Bilaga

Intervjuguide

Inledning

1. Vad har du för utbildning?
2. Vilken befattning har du?
3. Beskriv din verksamhet. Varför ser den ut så här?
4. Vad är dina arbetsuppgifter?

Målgrupp

5. Hur definierar du missbruk?
6. Hur definierar du barn till missbrukare?
7. Kan du beskriva utifrån din synvinkel hur situationen är för barn till missbrukare?
8. Hur definierar du förebyggande arbete?
9. Vad är syftet?
10. Varför har man förebyggande arbete för barn till missbrukare?
11. Vilken typ av förebyggande arbete sker här?
12. Hur ser du på resultatet av det förebyggande arbetet?
13. Hur förhåller man sig till tidigare förebyggande arbete?
14. Positivt med det förebyggande arbetet?
15. Negativt med det förebyggande arbetet ?
16. Hur ser du på förebyggande arbete för barn med andra typer av sociala problem?
17. Hur förhåller sig politikerna till ditt/ert arbete?
18. Varför tror du att de har denna inställning?

Teori

19. Har du någon bra teori (gällande det förebyggande arbetet för barn till missbrukare) att
dela med dig av? Var härstammar denna teori ifrån?


