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Abstract 

Author: Sofie Svensson. 

Title: Established interventions – directed at uncertain problems. A discourse 

analysis on the portrayal of substance-abusing parents and their children in 

guidance documents published by the Swedish National Board of Health and 

Welfare. 

Supervisor: Alexandru Panican. 

Assessor: Eva Palmblad. 

The aim of the study was to investigate how substance-abusing parents, and 

children with substance-abusing parents, are portrayed in national guidance 

documents published by the Swedish National Board of Health and Welfare 

(Socialstyrelsen). The method used was discourse analysis, and the theoretical 

framework was social constructivism and discourse theory. It was found that the 

publications carried two key messages: substance-abusing parents are insufficient 

as parents, and their children are at risk of experiencing difficulties such as violence 

and inadequate care. However, it was also noted that the publications did not clearly 

state that substance abuse always causes problems for the families. Despite this, it 

was taken for granted that substance-abusing parents and their children generally 

need support (interventions) from social services, and that social services should 

intervene in the lives of these families. Using Foucault’s theory of pastoral power, 

this contradiction was suggested to be an expression of how the modern welfare 

state is entitled to intervene in the lives of individual citizens, even when the 

background to these interventions is not thoroughly explained. Topics relevant for 

future research include if/how the publications are used among social workers 

working with substance-abusing parents and their children, and – by extension – 

if/how the publications influence their work. 

Key words: parental substance abuse, alcohol substance abuse, drug substance 

abuse, children, parents, families, portrayal, discourse, discourse analysis, Swedish 

National Board of Health and Welfare. 

Nyckelord: missbruk, alkoholmissbruk, drogmissbruk, barn, föräldrar, familjer, 

framställning, diskurs, diskursanalys, Socialstyrelsen. 
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KAPITEL 1 

Inledning 

1.1 Problemformulering 

År 2003 publicerade det brittiska, offentliga organet ACMD (Advisory Council on 

the Misuse of Drugs) policydokumentet Hidden Harm, som handlar om familjer 

där en förälder har ett drogmissbruk, och arbetet med dessa familjer. ACMD:s syfte 

är att råda den brittiska riksdagen i frågor gällande hantering och klassificering av 

skadliga substanser (ACMD 2021).  

Det finns studier som visar att dokumentet Hidden Harm lyfter fram vissa 

aspekter av familjernas liv, samtidigt som andra perspektiv osynliggörs. Enligt 

Whittaker et al. (2020) ger dokumentet en förenklad bild av situationen för föräldrar 

med missbruk. Droganvändningen sägs nämligen per automatik leda till dåligt 

föräldraskap, och andra problem i föräldrarnas liv (som hemlöshet och arbetslöshet) 

framställs som en direkt konsekvens av missbruket (ibid.). Detta menar Whittaker 

et al. (2020) riskerar att leda till stigmatisering av föräldrar med missbruk. Vidare 

har Bancroft och Wilson (2007) funnit att Hidden Harm fokuserar problematiska 

beteenden hos de missbrukande föräldrarnas tonårsbarn (som antisociala beteenden 

och eget drickande), samtidigt som ungdomarnas konstruktiva copingstrategier ges 

begränsat fokus. Detta menar författarna kan leda till stigmatisering av ungdomar 

som lever med missbrukande föräldrar (ibid.). 

Det har i Sverige inte genomförts någon studie som undersöker hur 

missbrukande föräldrar och deras barn framställs i dokument som kan liknas vid 

Hidden Harm. Att det finns studier som visar att ett vägledande, nationellt 

policydokument porträtterar familjer med missbruk på sätt som riskerar att 

stigmatisera dem (i den mening att negativt laddade beskrivningar lyfts fram medan 

andra perspektiv utelämnas), ger anledning att undersöka om samma mönster finns 

även i svenska dokument som kan liknas vid Hidden Harm. En studie som 

undersöker detta kan vara av värde för professionella som använder dokumenten i 

sitt arbete. Att faktorer som drogpolitik och samhällets hantering av missbruk 

skiljer sig åt mellan Sverige och Storbritannien ger ytterligare anledning att 

genomföra en undersökning som utgår specifikt från svenska förhållanden. 
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Det finns ett flertal svenska dokument som skulle kunna undersökas i en sådan 

studie som beskrivs ovan. Exempel är statliga utredningar, förarbeten till lagar som 

berör familjer med missbruk, och publikationer från Socialstyrelsen. Då det tidigare 

har visats att behandlingspersonals föreställningar om missbrukare har betydelse 

för hur de behandlar och arbetar med dem (Mattsson 2004; Järvinen & Andersen 

2009), bedöms det som särskilt relevant att studera texter som har stor sannolikhet 

att läsas och användas av professionella som har kontakt med missbrukande 

föräldrar och deras barn. De publikationer som används i arbetet kan komma att 

påverka hur de professionella ser på missbrukande föräldrar och deras barn, och 

därmed hur familjerna blir bemötta av dem. 

En aktör som har en vägledande funktion i alla fall för socialtjänstens arbete, är 

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är ”Sveriges kunskapsmyndighet för vård och 

omsorg” (Socialstyrelsen 2019). De arbetar på uppdrag av regeringen och tar fram 

kunskapsstöd, föreskrifter och statistik till personal som arbetar inom socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården (ibid.). Att Socialstyrelsen därmed även kan bidra till att 

reglera och påverka socialtjänstens arbete med missbrukande föräldrar och deras 

barn ger anledning att studera just deras publikationer. I denna studie undersöks 

därför två publikationer från just Socialstyrelsen. En text fokuserar barn och unga 

med missbrukande föräldrar (och arbetet med dem), och den andra fokuserar 

missbrukande föräldrar (och arbetet med dem).  

Ett perspektiv som kan fungera som utgångspunkt när man ska undersöka 

framställningen av ett fenomen är socialkonstruktivism. Socialkonstruktivism är ett 

ontologiskt1 perspektiv som anger att verkligheten, eller en del av verkligheten, är 

skapad genom sociala handlingar (Barlebo Wenneberg 2010, s. 10–13). 

Socialkonstruktivismen används som ansats i denna undersökning. Detta då 

utgångspunkten att Socialstyrelsens publikationer är sociala produkter, snarare än 

objektiva och oföränderliga beskrivningar, möjliggör en kritisk granskning av 

publikationernas framställning av missbrukande föräldrar och deras barn. Olika 

socialkonstruktivister har olika syn på hur stor del av verkligheten som är 

konstruerad, och därmed på huruvida någon del av verkligheten inte är konstruerad 

(utan objektivt verklig) (Barlebo Wenneberg 2010, s. 13–15). I denna studie förstås 

 
1 Ontologi är ”läran om det som finns” (Barlebo Wenneberg 2010, s. 91). En ontologisk teori är 

således en teori som gör anspråk på att förklara vad verkligheten består av (ibid.). 
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texternas framställning av barnen och föräldrarna, men inte barnen och föräldrarna 

i sig, som socialt konstruerad (se vidare s. 15–16). 

Ett teoretiskt perspektiv som gör det möjligt att ringa in hur Socialstyrelsens 

framställer barnen och föräldrarna i sina texter är diskursteori. Centralt för 

diskursteori är språket, och att språket inte bara beskriver, utan också konstruerar, 

verkligheten (Bolander & Fejes 2013, s. 97). Enligt ett diskursteoretiskt perspektiv 

rymmer språket olika diskurser, eller ”sätt att prata om något” (Foucault 2008, s. 

181). Det är dessa som konstruerar verkligheten (både i vad de beskriver och i vad 

de inte beskriver) (Foucault 2008, s. 181–182). Utifrån detta perspektiv finns det 

alltså en eller flera diskurser i Socialstyrelsens publikationer om missbrukande 

föräldrar och deras barn. Att utforska den/dessa diskurser är också ett sätt att 

utforska hur Socialstyrelsen framställer (och därmed konstruerar) missbrukande 

föräldrar och deras barn. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att utforska diskurser om i) missbruk, ii) missbrukande föräldrar, 

iii) barn till missbrukande föräldrar, och iv) arbetet med barnen och föräldrarna, i 

två publikationer från Socialstyrelsen som behandlar dessa teman. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilken diskurs/vilka diskurser framträder i beskrivningen av missbruk i 

texterna? 

• Vilken diskurs/vilka diskurser framträder i beskrivningen av missbrukande 

föräldrar? 

• Vilken diskurs/vilka diskurser framträder i beskrivningen av barn till 

missbrukande föräldrar? 

• Vilken diskurs/vilka diskurser framträder i beskrivningen av arbetet med 

barnen respektive föräldrarna? 

1.4 Definition av centrala begrepp 

1.4.1 Droger 

Begreppet droger definieras i Nationalencyklopedin som ”substanser med 

psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull” 
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(NE u.å.-a). Detta kan innefatta bland annat narkotika, alkohol, nikotin och koffein 

(ibid.). Narkotika (som innefattar bland annat heroin, morfin, kokain och cannabis) 

skiljer sig dock från övriga nämnda preparat på så sätt att det enligt svensk lag är 

förbjudet att konsumera det utan ordination från sjukvården (Internetmedicin 

2020b). Gemensamt för preparat som kallas narkotika är att de har narkotikaklassats 

av Folkhälsomyndigheten, som har utrett preparatets egenskaper och effekter 

(Johnson, Richert & Svensson 2017, s. 184–185). Narkotika definieras i den 

svenska narkotikastrafflagen (SFS 1968:84) som ”läkemedel eller hälsofarliga 

varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter”. 

1.4.2 Missbruk, riskbruk och beroende  

Tre begrepp som ofta används för att beskriva drogkonsumtion som i någon grad 

uppfattas som problematisk för individen och/eller samhället, är missbruk, riskbruk 

och beroende. 

Missbruk definieras i Nationalencyklopedin som en ”okontrollerad eller 

överdriven användning” av bland annat alkohol, narkotika och andra substanser 

med euforiserande effekter (NE u.å.-b). Missbruk är inte en officiell medicinsk 

diagnos (Internetmedicin 2020a). Det finns inte heller en allmänt vedertagen 

definition av begreppet (Blomqvist 2012; s. 153). Samtidigt är missbruk det 

begrepp som används i de lagar som reglerar arbetet med personer med missbruk i 

Sverige (socialtjänstlagen (SFS 2001:453), lagen om vård av missbrukare i 

särskilda fall (SFS 1988:870) samt lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (SFS 1990:52)). 

 Beroende är – till skillnad från missbruk – en officiell diagnos (Andersson & 

Spak 2012, s. 68). De kriterier som behöver vara uppfyllda för att en person ska ha 

en beroendediagnos enligt det internationella diagnossystemet ICD-10 är: en ”stark 

önskan eller tvång att ta drogen”, ”försämrad förmåga” att sluta ta drogen eller ta 

mindre av drogen, abstinenssymtom, toleransutveckling, att man prioriterar drogen 

framför andra intressen samt att man fortsätter att ta drogen trots att man vet att det 

har negativa konsekvenser (Andersson & Spak 2012, s. 68).  

Begreppet riskbruk saknar en allmänt vedertagen definition både i Sverige och 

internationellt (Andersson & Spak 2012, s. 66–67). Det används både om bruk som 

riskerar att leda till negativa konsekvenser, och om bruk som redan har fått negativa 

konsekvenser (Andersson & Spak 2012, s. 66–67). Var gränsen för 
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riskbrukskonsumtion anses gå skiljer sig mellan länder, och påverkas av kulturella 

och politiska faktorer (Andersson & Spak 2012, s. 71). 

I denna studie används begreppet missbruk för att referera till föräldrarnas 

drogkonsumtion. Att studien har en socialkonstruktivistisk ansats innebär att den 

vilar på premissen att skillnaden mellan bruk och missbruk är socialt skapad. Det 

som undersöks i studien är alltså Socialstyrelsens framställning av sådan 

drogkonsumtion som beskrivs som missbruk. Studien säger inget om hur 

föräldrarnas faktiska konsumtion ser ut.  

1.4.3 Barn och unga 

Studiens utgångspunkt är att begreppet barn avser en person under 18 år (i enlighet 

med bland annat FN:s barnkonvention (UNICEF 2021)). Samtidigt förekommer 

formuleringen ”barn och unga” relativt ofta i de texter som analyseras i studien 

(Socialstyrelsen 2009; Socialstyrelsen 2012). I publikationerna används alltså 

begreppet ”barn” för att beskriva individer som är yngre än de som kallas ”unga”. 

Exakta åldersintervall för grupperna ”barn” och ”unga” definieras dock inte i 

studien, eftersom detta inte görs i de studerade publikationerna. 
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KAPITEL 2 

Bakgrund 

2.1 Socialt arbete med missbruk i Sverige 

Socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet (enligt 5 kap. 9 § socialtjänstlagen) att 

se till att personer med missbruk får hjälp att komma ifrån missbruket (SFS 

2001:453). Insatser beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) om de kan ske på frivillig 

väg (ibid.). Socialtjänstens insatser kan bland annat bestå av alkohol- och 

narkotikarådgivning, samtalsbehandling, öppenvårdsbehandling, boendestöd och 

vård på behandlingshem (Johnson, Richert & Svensson 2017, s. 257). Det finns 

också ideella föreningar och verksamheter som riktar sig till personer med 

missbruksproblem, så som Anonyma Alkoholister (ibid.). 

När en person med missbruk inte samtycker till insatser från socialtjänsten, och 

samtidigt kan komma att skada sig själv eller en närstående till följd av sitt 

missbruk, finns det i Sverige möjlighet att tvångsvårda personen (Johnson, Richert 

& Svensson 2017, s. 223). Detta sker enligt lagen om vård av missbrukare i vissa 

fall (LVM) (SFS 1988:870) om personen är 21 år eller äldre (ibid.). För personer 

under 21 år kan beslut om tvångsvård för missbruk även fattas enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (SFS 1990:52). För både LVU och 

LVM gäller att behovet av tvångsvård utreds av socialtjänsten, medan beslut i 

frågan fattas av förvaltningsrätten (enligt 5 § LVM respektive 4 § LVU).  

2.2 Socialt arbete med barn och unga i Sverige 

Socialtjänstlagen (5 kap. 1 §) anger att socialtjänsten är skyldig att se till att barn 

och unga väger upp under trygga förhållanden. Alla som arbetar inom verksamheter 

som berör barn och unga har anmälningsplikt, vilket innebär att de är skyldiga enligt 

lag att anmäla till socialtjänsten om de misstänker eller vet att ett barn far illa (14 

kap. 1 § SoL). En sådan anmälan leder till att socialtjänsten utreder hur barnets 

situation ser ut (enligt 11 kap. 1 § SoL). Familjer som är i behov av stöd utifrån 

barnets situation, och som är villiga att ta emot hjälp, beviljas insatser enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Insatserna kan bland annat bestå av 

öppenvårdsprogram och kontaktperson för barnet (Socialstyrelsen 2021, s. 3). När 
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föräldrarna inte bedöms kunna sörja för ett barns behov, men inte heller samtycker 

till insatser från socialtjänsten, kan barnet istället beredas vård enligt LVU (SFS 

1990:52). Enligt denna lagstiftning ska minderåriga som riskerar att fara illa i 

hemmet beredas tvångsvård, förutsatt att vården inte kan ske på frivillig basis (2 § 

LVU). Ett beslut om tvångsvård kan bland annat resultera i att barnet placeras i 

familjehem (13 § LVU). Som beskrivet är det socialtjänsten som utreder barnets 

situation, och förvaltningsrätten som fattar beslut i frågan om tvångsvård (4 § 

LVU).  
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KAPITEL 3 

Kunskapsläge 

3.1 Föreställningar om missbrukare 

3.1.1 Missbrukare som opålitliga, kriminella och hopplösa 

Ett första tema som har utforskats tidigare, och som är relevant för studien, är 

föreställningar om drogmissbrukare. I en studie gjord av Nieweglowski et al. (2018) 

beskrivs att både drogmissbrukare och personal som arbetar med drogmissbrukare 

menar att samhällets stereotyp av en missbrukare är en farlig, kriminell, 

självdestruktiv, smutsig och hopplös person. Personer som arbetar med missbrukare 

beskriver också att missbrukare ses som själviska och antas sakna självinsikt (ibid.). 

Enligt respondenterna leder föreställningarna till att människor i allmänhet är rädda 

för missbrukare, och försöker undvika dem så mycket som möjligt (ibid.). 

Respondenterna upplever också att människor i allmänhet tycker synd om 

missbrukare, eftersom de antas fatta dåliga beslut och befinna sig i en svår situation 

(ibid.). Ahern, Stuber och Galea (2007) har i sin studie kommit fram till liknande 

resultat. Majoriteten av drogmissbrukarna i deras studie upplever att allmänheten 

betraktar dem som opålitliga, farliga och dåliga människor (ibid.).  

Föreställningar om missbrukare har inte bara undersökts i relation till 

allmänheten. Även föreställningar som finns inom ramen för missbruksbehandling 

har beskrivits tidigare. Järvinen och Andersen (2009) beskriver att personer som 

genomgår metadonbehandling förstås som kroniska missbrukare av personalen, 

oavsett om detta stämmer med missbrukarnas egen uppfattning eller inte. En del av 

deltagarna strävar efter att bli drogfria innan de påbörjar behandlingen, men tar 

sedan successivt till sig verksamhetens retorik om att de aldrig kommer att klara 

detta, och istället bör fokusera på att klara av metadonbehandlingen (där de tar 

metadon, dvs narkotika, under kontrollerade former för att kunna motstå annan 

droganvändning) (ibid.). Klienterna införlivar därmed personalens föreställningar 

om dem (ibid.). I verksamhetens journaler beskrivs detta som att klienterna ”inser” 

att drogfrihet är en omöjlighet för dem (ibid.). 
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3.1.2 Kvinnliga missbrukare som oriktiga kvinnor och dåliga mödrar 

Ett annat återkommande tema i den existerande litteraturen är föreställningar om 

missbrukande kvinnor. Mattsson (2004) beskriver hur kvinnor som vistas på 

behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbruk konstrueras – och förstår sig 

själva – som oriktiga kvinnor i mötet med personalen på hemmen. Personalen utgår 

från att kvinnorna saknar feminint kodade förmågor, som att sköta ett hem och ägna 

sig åt hudvård, och att det är viktigt för kvinnorna att lära sig att uttrycka en sådan 

stereotyp femininitet (ibid.). Personalen förutsätter också att kvinnorna har haft en 

traumatisk uppväxt och dåliga relationer till män (ibid.). Kvinnorna tar till sig dessa 

föreställningar, och beskriver själva att viktiga steg mot ett drogfritt liv är att börja 

vårda sitt yttre och lyssna mer på sig själva än på män (ibid.). Även Laanemets 

(2002) beskriver att behandlingspersonal menar att de kvinnlig missbrukare som 

deltar i behandlingen har en inneboende femininitet som de ska släppa ut under 

behandlingen, och att kvinnorna tar till sig denna beskrivning. 

Kvinnliga missbrukare kan också vara delaktiga i stigmatiseringen av andra 

kvinnliga missbrukare. Detta framgår i en intervjustudie gjord av Gunn och Canada 

(2015). Studien belyser att kvinnor som använder mindre tunga substanser (alkohol 

och marijuana) beskriver kvinnor som använder tyngre droger (heroin och kokain) 

som mer gränslösa, okontrollerade och normbrytande än de själva (ibid.). De 

beskriver också att kvinnor som använder tunga droger slutar bry sig om sitt 

utseende (till exempel genom att ha smutsiga kläder), och därmed inte lever upp till 

förväntningarna på hur en kvinna ska se ut (ibid.). De beskriver också kvinnor som 

använder tyngre droger som dåliga mödrar, bland annat utifrån att det kan innebära 

att kvinnorna begår brott gentemot sin familj (till exempel stöld) för att finansiera 

missbruket (ibid.). Dessa jämförelser kan, menar författarna, vara ett försök att 

konstruera det egna missbruket som mindre problematiskt och mindre 

normbrytande (ibid.). Kvinnor som använder tyngre droger stigmatiserar dock 

också kvinnor som använder mindre tunga droger, genom att beskriva dem som 

mindre patologiserade i samhället i stort (ibid.).  

Vidare finns det studier som särskilt fokuserar stigmatiseringen av mödrar med 

missbruk. I en israelisk studie gjord av Gueta och Addad (2013) beskriver 

drogmissbrukande mödrar sig själva som olämpliga och ansvarslösa i rollen som 

mamma, vilket författarna tolkar som att kvinnorna har tagit till sig samhällets 

diskurs om missbrukande mödrar som ”monster” som överger sin ”naturliga roll”. 
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I två studier, genomförda av Kenny och Barrington (2018) respektive Virokannas 

(2011), bekräftas att mödrar med alkohol- eller narkotikamissbruk är medvetna om 

att de av samhället betraktas som olämpliga och ansvarslösa mödrar. En respondent 

i Kennys och Barringtons (2018) studie beskriver att människor i allmänhet antar 

att mammor som har förlorat vårdnaden om sina barn (till exempel på grund av 

missbruk) är dåliga personer eller har skadat sina barn. En annan respondent 

beskriver att hon stereotypifieras som ”den onda” av personal inom den sociala 

barnavården (ibid). Ytterligare en respondent beskriver att personalen bara ser 

henne som missbrukare, och inte som mamma (ibid.). Även i Virokannas (2011) 

studie beskriver missbrukande mödrar att de blir betraktade på ett negativt sätt inom 

den sociala barnavården.   

3.1.3 Socialarbetares föreställningar om missbruk och föräldraskap 

Ett tredje tema som har utforskats tidigare är socialarbetares syn på missbrukande 

föräldrar. I en studie gjord av Berger et al. (2010) undersöks hur socialarbetares 

bedömningar av barns behov av insatser påverkas av att de vet att föräldrarna har 

ett drogmissbruk. Undersökningen grundar sig i uppgifter om ca 4000 barn, som 

har samlats in via journaler samt intervjuer med socialarbetare (ibid.). Resultatet 

visar att socialarbetarna i högre utsträckning uppfattar barn som utsatta för fara (och 

risk för fara) när de vet att det finns missbruk i familjen, jämfört med när de inte 

har uppgifter om detta (ibid.). Detta samband gäller även när det inte finns några 

andra uppmätta faktorer som skiljer familjerna åt (ibid.). Att socialarbetarna har 

uppgifter om att det förekommer missbruk hos en förälder ökar också sannolikheten 

för att familjen har insatser från den sociala barnavården, även när det inte finns 

någon annan uppmätt variabel som skiljer familjen från familjer utan missbruk 

(Berger et al. 2010). Detta samband är starkare för missbruk än för någon annan 

riskfaktor som undersöks (bland annat psykisk ohälsa hos en förälder respektive 

tidigare kontakt med den sociala barnavården) (ibid.). Detta menar författarna visar 

att närvaro/frånvaro av missbruk hos föräldrarna har stor inverkan på 

socialarbetarnas bedömning av föräldraförmågan (ibid.). 

Price Wolf, Kepple och Freisthler (2019) undersöker i en vinjettstudie hur 

socialarbetare som utreder barns behov av skydd förhåller sig till att barnets 

mamma har ett bekräftat opiat- eller marijuanamissbruk, och hur missbruket 

påverkar socialarbetarnas beslut. I studien framgår att det är viktigt för 



 

 
11 

socialarbetarna om barnet har exponerats för droganvändningen eller inte (Price 

Wolf, Kepple & Freisthler 2019). Socialarbetarna betraktar i lägre utsträckning 

missbruket som skadligt för barnet om barnet inte har sett mamman ta drogerna 

(ibid.). Viktigt för socialarbetarnas bedömning är också huruvida droginnehavet är 

legalt eller illegalt (ibid.). Att mödrarna kan uppvisa ett recept, och därmed innehar 

drogerna legalt, används ofta som argument för att inte gå vidare med utredningen 

av barnens situation, även om mödrarna har testat positivt på ett drogtest (ibid.). 

Samtidigt används ett positivt drogtest ofta som argument för att gå vidare med 

utredningen när droginnehavet är illegalt (ibid.). Dessa resonemang kan enligt 

författarna tyda på att legalt innehav förknippas med kontrollerad och nödvändig 

användning, och därmed inte förstås som problematiskt för barnen (ibid.).  

I samma studie undersöks huruvida socialarbetarna menar att missbruket 

påverkar mödrarnas föräldraskap (ibid.). Flera respondenter uppger att det inte finns 

någon given koppling mellan missbruk och förmåga att ta hand om ett barn, och att 

de behöver bevis på att föräldraförmågan faktiskt har påverkats för att kunna uttala 

sig om det (ibid.). Andra använder missbruket som argument för att barnet inte får 

tillräcklig omvårdnad, och likställer därmed missbruket med ett otillräckligt 

föräldraskap (ibid.). Eftersom föräldraskapet beskrivs på samma sätt i alla vinjetter 

menar författarna att resultatet visar att en del socialarbetare antar att missbrukande 

föräldrar per automatik är otillräckliga som föräldrar, även när de inte har några 

konkreta belägga för att föräldraskapet är påverkat av missbruket (ibid.). 

I en enkätundersökning gjord av He, Traube och Young (2014) undersöks 

inställningen till drogmissbrukande föräldrar bland tre yrkesgrupper: socialarbetare 

som arbetar med social barnavård, socialarbetare som arbetar med missbruksfrågor 

respektive personer som arbetar inom rättsväsendet. Av dessa tre grupper är det de 

som arbetar med missbruk som i högst utsträckning anger att missbrukande 

föräldrar inte kan vara ”effektiva” föräldrar (ibid.). När ett antal av dessa 

respondenter intervjuas framgår det att bedömningen grundar sig i att föräldrarna 

ofta prioriterar drogerna före barnet, och att detta leder till ett bristfälligt 

föräldraskap (He, Traube & Young 2014). Respondenter som arbetar inom 

rättsväsendet respektive inom social barnavård anger oftare att de inte per 

automatik likställer missbruk med dåligt föräldraskap (ibid.). Samtidigt är 

socialarbetare som arbetar med barnavårdsfrågor den grupp som i högst 

utsträckning uppger att en del föräldrar aldrig kommer att lyckas med sin 



 

 
12 

missbruksbehandling (He, Traube & Young 2014). Denna åsikt grundar sig i att 

respondenterna menar att föräldrarna inte är redo för förändring när de kommer i 

kontakt med den sociala barnavården, och att föräldrarna sällan slutar missbruka 

inom den tidsperiod som myndigheten kräver (ibid.). 

3.2 Familjer med missbruk i (brittiska) policydokument 

I Storbritannien har det tidigare undersökts hur familjer där en förälder har ett 

drogmissbruk framställs i nationella policydokument. Vid den litteraturgenomgång 

som har gjorts i samband med denna studie har inga liknande undersökningar från 

andra länder hittats. 

En första sådan studie har genomförts av Flacks (2019), som har studerat 

brittiska policydokument och regeringsstrategier gällande alkohol- och 

narkotikamissbruk. I studien beskrivs hur individens eget ansvar har fått större 

utrymme i den politiska debatten i England under 1990-talet och 2000-talet, än det 

hade tidigare (ibid.). Detta har enligt Flacks (2019) medfört att missbrukande 

föräldrar i allt högre utsträckning har börjat framställas som förövare, som utsätter 

barnen för känslomässigt våld och försummelse, i nationella publikationer (ibid). 

Författaren beskriver också att det under samma period har skett en utveckling där 

barns intressen har börjat positioneras som skilda från familjens intressen, och 

generellt prioriteras högre än tidigare (ibid.). Detta framgår enligt författaren av att 

det i dokumenten finns ett fokus på möjliga insatser för barn till missbrukande 

föräldrar, och på att professionella behöver agera för att garantera dessa barns 

säkerhet (ibid.).  

Bancroft och Wilson (2007) har studerat policydokumentet Hidden Harm (s. 1), 

som handlar om familjer där det förekommer drogmissbruk bland föräldrarna. De 

har funnit att det i texten skapas en slags riskgradient, där barn går från att beskrivas 

som utsatta för risker när de är små, till att själva beskrivas som risker när de blir 

äldre (ibid.). Upp till 10 års ålder fokuseras att barnen riskerar att utsättas för fysiska 

och psykiska faror på grund av föräldrarnas missbruk (ibid.). Beskrivningen av 

äldre barn/ungdomar fokuserar snarare att dessa kan komma att utveckla egna 

problematiska beteenden, som antisociala beteenden, depression och 

alkoholkonsumtion (ibid.). Ungdomar med missbrukande föräldrar konstrueras på 

så sätt som en slags riskproducenter (ibid.). De problem som finns i ungdomarnas 

omgivning och de copingstrategier som ungdomarna använder för att hantera 
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föräldrarnas missbruk ges begränsad uppmärksamhet, vilket författarna menar kan 

bidra till stigmatisering av ungdomarna (Bancroft & Wilson 2007). Strukturella 

faktorer som författarna menar skulle kunna bidra till ungdomarnas 

alkoholkonsumtion, som fattigdom och social exklusion, diskuteras till exempel 

inte i relation till ungdomarnas dryckesvanor (ibid.).  

 Whittaker et al. (2020) finner att Hidden Harm också ger en förenklad bild av 

situationen för familjer med missbruk. Droganvändning hos föräldrar framställs 

nämligen – enligt författarna – som direkt kopplat till dåligt föräldraskap och till att 

barnen far illa (ibid.). Andra problem som föräldrarna kan ha, som arbetslöshet och 

psykisk ohälsa, framställs som en direkt konsekvens av missbruket (ibid.). 

Beskrivningarna är på så sätt, enligt Whittaker et al. (2020), ett sätt att argumentera 

för att den brittiska barnavården bör ingripa mer i barnens liv. Detta riskerar enligt 

författarna att bidra till ökad stigmatisering av föräldrar med missbruk (ibid.). 

3.3 Sammanfattande kommentar 

I det här avsnittet har resultatet av studiens litteraturgenomgång redovisats. 

Ambitionen med genomgången var att hitta studier om föreställningar om 

missbrukande föräldrar och deras barn, samt analyser av nationella dokument om 

dessa föräldrar och barn. Sökningar efter sådana studier gjordes i Lunds universitets 

databas LUBSearch. Genomgången visar, som beskrivet ovan, att det har gjorts 

flera studier med fokus på föreställningar om missbrukare i allmänhet. Även 

föreställningar om missbrukande kvinnor respektive missbrukande föräldrar (med 

fokus på missbrukande mödrar) har studerats tidigare. Den samlade bilden av 

studierna är att det finns många negativa föreställningar om dessa grupper, både 

bland allmänheten, socialarbetare och behandlingspersonal. Inga studier som 

specifikt fokuserar föreställningar om barn till missbrukande föräldrar har dock 

identifierats. Vidare har det genomförts ett antal studier som fokuserar hur familjer 

med missbruk framställs i nationella policydokument. Inom ramen för den här 

studiens genomgång har bara brittiska studier identifierats på detta tema. Det finns 

därmed en kunskapslucka kring hur missbrukande föräldrar och deras barn 

framställs i svenska, nationella dokument. På detta område kan den här studien 

bidra med ny kunskap. 
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KAPITEL 4 

Teoretiskt ramverk 

4.1 En socialkonstruktivistisk ansats 

Studiens ontologiska ansats är socialkonstruktivism. Socialkonstruktivism är en 

åskådning som finns i många olika versioner (Barlebo Wenneberg 2010, s. 10–15). 

Gemensamt för dessa är tanken om att verkligheten, eller någon del av den, är 

socialt skapad (ibid.). Verkligheten förstås alltså helt eller delvis som en produkt av 

interaktion och föreställningar människor emellan (ibid.).  

I sin minst radikala form kan socialkonstruktivismen användas för att belysa att 

samhälleliga fenomen som vi ofta uppfattar som naturliga, som hälsningsritualer 

och penningsystemet, är skapade av människor i interaktion (ibid.). En mer radikal 

form av socialkonstruktivism uppstår när även det som vi förstår som kunskap 

hanteras som en konstruktion (ibid.). Att vår kunskap om världen är en konstruktion 

motiveras i att kunskapen aldrig kan existera oberoende av språket, som i sin tur är 

ett socialt fenomen (snarare än ett medel för att objektivt beskriva verkligheten) 

(ibid.). När detta resonemang tillämpas på vetenskaplig kunskap, blir 

konstruktivismen ännu mer radikal (ibid.). Att all kunskap är konstruerad, och att 

vi därmed inte kan ha någon objektiv kunskap som inte är konstruerad, kan 

nämligen leda till ståndpunkten att det inte heller finns någon fysisk verklighet som 

existerar bortom den kunskap som vi kan ha om den (Barlebo Wenneberg 2010, s. 

91–93). Detta sistnämnda resonemang motsvarar socialkonstruktivismen i sin mest 

radikala form (ibid.). 

Utgångspunkten i denna studie är att Socialstyrelsens beskrivningar av familjer 

med missbruk är socialt konstruerade. Det sätt som familjerna och 

drogkonsumtionen beskrivs på ses som en produkt av hur Socialstyrelsen väljer att 

framställa dessa fenomen, och inte som en objektiv sanning. På så sätt förstås det 

som i texterna presenteras som kunskap (om familjerna och deras situation), som 

en social produkt. Även vetenskaplig kunskap ses som en konstruktion på så sätt 

att den är producerad i ett socialt sammanhang (forskningsmiljön) där icke-

vetenskapliga, sociala faktorer påverkar vad som utforskas och vilka resultat som 

presenteras (Barlebo Wenneberg 2010, s. 87–89; Hacking 1999, s. 66–67). Att 
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vetenskaplig kunskap är en konstruktion kan också motiveras i att vad som anses 

vara vetenskapligt bevisat, liksom vilka metoder och teoretiska utgångspunkter som 

används inom olika vetenskapliga discipliner, varierar över tid (Sohlberg & 

Sohlberg 2009, s. 238–239). Att det finns en fysisk verklighet, där familjerna 

existerar och där föräldrarna använder droger, förnekas däremot inte. Det är 

nämligen synen på familjerna och deras situation, och inte familjerna i sig, som 

förstås som socialt skapad. 

4.2 Diskurs som teori 

Studiens teoretiska utgångspunkt är diskursteori. Diskursteori finns, liksom 

socialkonstruktivism, i flera versioner. Gemensamt är att de fokuserar det fenomen 

som kallas diskurs. Diskursbegreppet har använts och utvecklats inom flera olika 

vetenskapliga discipliner (Medina 2013, s. 52). Det finns därmed många 

definitioner av, och förståelser för, vad en diskurs är (Medina 2013, s. 52; Bolander 

& Fejes 2013, s. 93; Lind Palicki 2010, s. 23). Jag gör inte anspråk på att behärska 

hela det diskursteoretiska fältet, eller de många tolkningar av diskursbegreppet som 

har presenterats inom olika forskningstraditioner. Istället presenterar jag de delar 

som är centrala för min tolkning av Socialstyrelsens texter. Jag uppfattar även dessa 

delar som grundläggande utgångspunkter inom diskursteori i stort. Mina 

resonemang nedan tar främst avstamp i de resonemang som finns i Michel 

Foucaults verk Vetandets arkeologi (2011) samt Chantal Mouffes och Ernesto 

Laclaus verk Hegemony and Socialist Strategy (2001). 

4.2.1 Vad är en diskurs? 

En diskurs kan beskrivas som ett sätt att tala eller skriva om ett fenomen (Bryman 

2018, s. 640). Diskursen består enligt Foucault (2011, s. 108–109) av diskursiva 

utsagor. Vad en diskursiv utsaga egentligen är menar Foucault är svårt att fastställa 

(ibid.). Gemensamt för alla utsagor är dock att de består av en samling tecken 

(Foucault 2011, s. 108–112). Både satser bestående av ord, och ekvationer 

bestående av siffror och bokstäver, kan beskrivas som utsagor (ibid). Vidare måste 

utsagan ha någon slags innebörd, och kan inte bestå av slumpmässigt kombinerade 

tecken (ibid.). Utsagor tycks också kunna vara olika omfattande. Foucault (2011, s. 

133) behandlar nämligen både en fras, en bön och en vetenskaplig artikel som en 

utsaga.  
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En utsaga existerar inte i ett vakuum, utan står i ständig relation till andra utsagor 

(Foucault 2011, s. 129–130). Alla utsagor innehåller, enligt Foucault, någon form 

av implicit eller explicit referens till en eller flera andra utsagor (Foucault 2011, s. 

129–130). Refereringen kan bestå av upprepning, verifiering, kritik eller 

kommentering av en annan utsaga (ibid.). En utsaga som konstaterar något (till 

exempel att ett missbruk är ett problem), innehåller alltså ett implicit förnekande av 

en utsaga som säger motsatsen (att ett missbruk inte är ett problem). 

Att en utsaga omges av andra utsagor innebär att den påtvingas villkor och 

gränser gentemot dessa utsagor (Foucault 2011, s. 135). Utsagorna interagerar med 

varandra enligt specifika regler (Foucault 2011, s. 151). Detta beskriver Foucault 

(2011, s. 56) som att utsagorna organiseras i en diskursiv formation. De regler som 

styr formationen styr bland annat vilka begrepp som kan användas, och vilka objekt 

som kan beskrivas inom formationen (Foucault 2011, s. 57). 

Mot denna bakgrund definierar Foucault diskursbegreppet på följande sätt:  

Med diskurs betecknar man en mängd utsagor i den mån de beror av samma 

diskursiva formation; (…) den består av ett begränsat antal utsagor för vilka 

man kan definiera en mängd existensvillkor (Foucault 2011, s. 151). 

En diskurs består således både av en uppsättning utsagor som ingår i en viss 

diskursiv formation, och av de regler som styr utsagornas existens inom 

formationen. De utsagor som ryms inom en diskurs kan både stödja och utesluta 

varandra (Foucault 2011, s. 53). Till exempel kan en diskurs om missbrukande 

föräldrar bestå både av utsagor som bidrar till en gemensam positionering av 

föräldrarna, och av utsagor som bidrar till flera olika positioneringar av föräldrarna. 

Relationerna mellan utsagorna påverkar hur olika objekt uppträder, begränsas och 

analyseras inom diskursen (Foucault 2011, s. 67). 

En viktig del av en diskurs är också det som inte sägs, eller inte ryms, inom den 

(Foucault 2011, s. 45). En diskurs om missbrukande föräldrar kan alltså 

karakteriseras både av hur den framställer föräldrarna, och av hur den inte 

framställer föräldrarna. 

4.2.2 Diskurser konstruerar och positionerar 

Inom diskursteori betraktas en diskurs inte som en deskriptiv återgivelse av en 

redan existerande verklighet, utan som något som skapar verkligheten (Foucault 
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2011; Mouffe & Laclau 2001). Diskursteorin kan därmed beskrivas som 

konstruktivistisk. I den här studien beskrivs till exempel att publikationernas 

diskurs om missbruk konstruerar missbruk som något som inte ska kombineras med 

föräldraskap (s. 29–34).  Ett fenomen kan också konstrueras utifrån vad som inte 

sägs inom diskursen (Foucault 2008, s. 181). Detta kan jämföras med att Whittaker 

et al. (2020) belyser att det i policydokumentet Hidden Harm beskrivs att 

droganvändning drabbar föräldraskapet, samtidigt som det inte beskrivs hur andra 

faktorer i familjens omgivning påverkar situationen. Detta gör att föräldraskapet 

konstrueras som något som påverkas av föräldrarnas missbruk, men inte av andra 

aspekter av föräldrarnas situation (ibid.). 

Att diskurser kan framställa verkligheten på olika sätt innebär att de också kan 

positionera diskursiva subjekt. Detta sker då en individ eller en grupp tillskrivs 

specifika egenskaper inom en diskurs, och därmed tilldelas en bestämd position 

inom diskursen (Holmqvist Lidh 2016, s 54; Cooper 2019, s. 44–47). Till exempel 

kan gruppen missbrukande föräldrar tillskrivas särskilda egenskaper inom ramen 

för en diskurs om missbrukande föräldrar, och dessa egenskaper avgör hur 

föräldrarna positioneras inom diskursen. 

Att en diskurs kan påverka hur verkligheten förstås gör det till ett maktmedel, 

menar Foucault (2008, s. 181–182). En diskurs existerar dock inte i ett vakuum, och 

kan därför inte ensam avgöra hur ett fenomen förstås, eller vad som anses vara sant 

på ett visst område. Diskursen samsas istället med andra diskurser på ett diskursivt 

fält (Mouffe och Laclau 2001, s. 111). Detta fält utgör den kontext som diskursen 

gränsar mot och existerar i (ibid.). Här finns till exempel betydelser och definitioner 

som inte finns inom den specifika diskursen, men inom andra diskurser på fältet 

(ibid.). Diskurser inom samma fält kan stå i relation till varandra på olika sätt 

(Foucault 2011, s. 91). De kan till exempel komplettera varandra, vara analoga eller 

stå i opposition till varandra (ibid.).  

4.3 Pastoralmakt 

Ett sista teoretiskt begrepp som används i analysen är Michel Foucaults begrepp 

pastoralmakt. Detta begrepp används av Foucault (1986, s. 182) för att beskriva att 

den moderna välfärdsstaten besitter en slags makt som är jämförbar med den makt 

som fram till 1500-talet fanns hos de kristna institutionerna (kyrkan). Inom kyrkan 

fanns kyrkoherdar, som tilldelades makt för att kunna frälsa både individuella 
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medborgare och samfundet i stort (ibid.). Herdarna gavs mandat att utöva en 

omfattande kontroll av individerna i samfundet (Järvinen 2002, s. 257), och skaffa 

sig kunskap om dess innersta tankar och hemligheter (Foucault 1986, s. 182–183). 

Denna typ av maktutövning menar Foucault idag har övertagits av välfärdsstaten 

(Foucault 1986, s. 182–183). Dagens herdar är socialarbetare, poliser och andra 

människobehandlande professioner (Järvinen 2002, s. 258). Liksom herdarna 

förutsätts de kunna hjälpa befolkningen, och har därför också mandat att kontrollera 

den (ibid.). Frälsningen har dock bytts ut mot värden som hälsa och välfärd (ibid.). 

Att de människobehandlande professionerna är experter på ”det goda livet” anses 

vara objektivt sant, vilket är en förutsättning för pastoralmaktens existens (ibid.). 
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KAPITEL 5 

Metod 

5.1 Diskurs som metod 

Att synliggöra diskurser i ett empiriskt material kallas att göra en diskursanalys 

(Bryman 2018, s. 640–642). Diskursanalyser genomförs på olika sätt inom olika 

forskningstraditioner (Bryman 2018, s. 640). I detta fall har flera av de 

diskursanalytiska begrepp som har presenterats av Mouffe och Laclau (2001) 

fungerat som viktiga hållpunkter under analysarbetet. Denna uppsättning begrepp 

kompletterades under processens gång med begreppet ”modalitet”, som beskrivs i 

Norman Faircloughs verk Discourse and Social Change (1992). Att använda och 

arbeta med dessa diskursanalytiska begrepp har gjort det möjligt för mig som 

forskare att identifiera och sätta ord på diskursiva mönster som inte nödvändigtvis 

hade upptäckts utan den förståelse som begreppen ger. Begreppen presenteras 

nedan. 

5.2 Studiens diskursanalytiska begreppsapparat 

5.2.1 Artikulation 

Mouffes och Laclaus begrepp artikulation beskrivs av Sjöstrand Öhrfelt (2015, s. 

56) som den process som äger rum när mindre enheter, eller tecken, i en diskurs 

förbinds med varandra. Att en diskurs över huvud taget kan förstås som ett (mer 

eller mindre) sammanhängande fenomen är resultatet av artikulation (Mouffe & 

Laclau 2001, s. 105). Artikulation är en meningsskapande process, eftersom 

diskursens olika beståndsdelar får mening först när de relateras till varandra 

(Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 56). Det är artikulationsprocesser som avgör vilka 

enheter inom diskursen som har särskild tyngd, och hur andra enheter i diskursen 

är relaterade till dessa (Mouffe & Laclau 2001, s. 105). Vidare innefattar 

artikulationsprocessen alltid både upprepning av existerande diskursiva utsagor, 

och konstruktion av nya (Mouffe & Laclau 2001, s. 134). Detta kan beskrivas som 

att diskurser innefattar både artikulation och reartikulation (Cooper 2019, s. 50). 
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5.2.2 Ekvivalenskedja 

Det som artikulationen ger upphov till kallar Mouffe och Laclau för en 

ekvivalenskedja (Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 56). Denna består av flera mindre 

enheter eller tecken som har länkats samman genom artikulation. 

Sammanlänkningen gör att varje tecken får en specifik relation till de andra tecken 

som ingår i kedjan, och därmed tillfälligt fixeras i en viss position/betydelse 

(Cooper 2019, s. 89).  

5.2.3 Element och moment 

De diskursiva enheter, eller tecken, som knyts samman i ekvivalenskedjor kan 

göras till både element och moment (Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 56). Element är 

tecken som diskursen försöker ge en fastlåst betydelse, men som inte är fixerade på 

samma sätt som moment (Mouffe & Laclau 2001, s. 105). Ett moment, däremot, är 

ett tecken som tydligt har låsts fast i en viss position inom en diskurs, och på så sätt 

skiljer sig från de tecken som inte har låsts fast lika fullständigt (elementen) 

(Mouffe & Laclau 2001, s. 106–113). 

Det är diskursens moment som ger den dess specifika karaktär, och momenten 

är drivande för diskursens betydelse (Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 56). Samtidigt kan 

ett element aldrig helt och hållet reduceras till ett moment (Mouffe & Laclau 2001, 

s. 113). Den positionering av elementet som sker inom en diskurs kan nämligen 

aldrig fullbordas, eftersom elementet inte enbart står i relation till den specifika 

diskursen, utan har en relation till alla diskurser på ett diskursivt fält (ibid.). Detta 

är enligt Mouffe och Laclau (2001, s. 113) ett resultat av att en diskurs inte är ett 

stängt system, utan står i ständig relation till andra diskurser som erbjuder 

alternativa positioneringar av elementet (ibid.). 

5.2.4 Flytande signifikant 

Av ovanstående framgår att diskursiva element, enligt Mouffe och Laclau (2001), 

aldrig kan nå en slutgiltig form. De är aldrig fullständigt artikulerade eller slutgiltigt 

bundna till en viss ekvivalenskedja (ibid.). De har därmed alltid ett inslag av 

obestämbarhet. Detta inslag är dock olika stort hos olika element. Element som i 

särskilt låg grad är bundna till en specifik diskurs kallar Mouffe och Laclau (2001, 

s. 113) för flytande signifikanter. Sådana element kan till exempel sakna en 

etablerad betydelse, eller definieras på olika sätt inom olika diskurser (Mouffe & 

Laclau 2001, s. 113). Detta gör att de kan tillskrivas olika betydelser i olika 
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sammanhang (Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 56–57). Enligt Laclau (1989, s. 78) är 

subjekt och identiteter per definition flytande signifikanter, eftersom de är 

relationella och kan definieras på olika sätt i olika kontexter. I Socialstyrelsens 

texter förekommer till exempel subjektspositionerna ”förälder” om ”barn”. 

5.2.5 Nodalpunkt 

Element som är särskilt betydelsefulla för en viss diskurs kallas av Mouffe och 

Laclau för nodalpunkter (Cooper 2019, s. 49). Dessa utgör en slags nyckelbegrepp 

eller knytpunkter som diskursen organiseras runt (Mouffe & Laclau 2001, s. 112). 

Att ett tecken artikuleras i relation till en viss nodalpunkt påverkar tecknets 

betydelse inom diskursen, eftersom det gör att de betydelser som inte är kompatibla 

med nodalpunkten utesluts (ibid.). Det är nodalpunkterna som används för att 

reducera element till moment, och för att placera flytande signifikanter i specifika 

positioner (Cooper 2019, s. 49). Genom att nodalpunkterna minskar antalet möjliga 

betydelser hos olika element, bidrar de också till att diskursen i sin helhet 

stabiliseras och får en specifik betydelse (Sjöström Öhrfelt 2015, s. 55). 

5.2.6 Modalitet 

Ett sista begrepp som är relevant i relation till studien är modalitet. Detta syftar på 

vilken säkerhet författaren/talaren uttalar sig med (Fairclough 1992, s. 158–160). 

Ett påstående med hög modalitet ger intryck av att det som förmedlas är säkert, 

medan ett påstående med låg modalitet ger intryck av att det som förmedlas är 

osäkert (ibid.). En faktor som bidrar till att olika påståenden har olika modalitet är 

att de innehåller olika modala hjälpverb (ord som ”kan”, ”bör”, ”ska”) (ibid.). Olika 

modala hjälpverb signalerar nämligen olika stor säkerhet (ibid.). Även modala 

adverb – som ”troligen”, ”möjligen”, ”uppenbart” – påverkar en utsagas modalitet 

(ibid.). Även dessa signalerar nämligen olika stor säkerhet (ibid.). 

5.3 Urval av texter 

Studiens urvalsprocess kan beskrivas som målstyrd. Vid ett målstyrt urval väljer 

forskaren vilka deltagare eller vilket material som ska ingå i studien (Bryman 2018, 

s. 496–498). Urvalet görs med utgångspunkt i studiens syfte och målsättningar 

(ibid.). I detta fall är bakgrunden till studien att det inte tidigare har gjorts några 

studier om hur missbrukande föräldrar och deras barn framställs i nationella, 

svenska dokument. Som beskrivet i problemformuleringen (s. 1–2) finns det en 
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mängd dokument som skulle kunna studeras i en sådan undersökning. En 

avgränsning som tidigt gjordes var att enbart inkludera publikationer från 

Socialstyrelsen. Detta har, som beskrivet, gjorts utifrån att det bedöms som mest 

sannolikt att det är dessa texter som läses av de professionella som barnen och 

föräldrarna kommer i kontakt med (s. 2). 

 Urvalsprocessen inleddes utifrån detta med en sökning på begreppet ”missbruk” 

i Socialstyrelsens publikationsdatabas.2 Sökningen gav 43 träffar. En stor del av 

träffarna handlade om vuxna personer med missbruk, och arbetet med dem. De 

publikationer som inte hade orden ”barn” eller ”förälder”/”föräldrar”/”föräldra-” i 

titeln exkluderades med utgångspunkt i studiens frågeställningar. Därefter återstod 

fem publikationer. De övriga 38 publikationerna hade alltså inte en titel som 

innehöll orden ”barn” eller ”förälder”/”föräldrar”/”föräldra-”. Ingen av dem hade 

heller en titel som indikerade att de handlade om någon annan familjerelation än 

den mellan barn och föräldrar (till exempel fanns inte orden ”anhörig”, ”syskon” 

eller ”släkting” i någon av titlarna). 

Två av de fem publikationer som hade en titel med orden ”barn” eller 

”förälder”/”föräldrar”/”föräldra-” valdes ut för analys. Båda publikationerna riktar 

sig explicit till personal inom socialtjänst respektive missbruksvård. Detta framgår 

av titlarna, som lyder Barn och unga i familjer med missbruk: Vägledning för 

socialtjänsten och andra aktörer (2009) respektive Föräldraskap och missbruk: Att 

ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården (2012). Att 

publikationerna riktar sig till de som arbetar med missbrukande föräldrar och deras 

barn menar jag gör dem särskilt intressanta för analys. Det ökar nämligen 

sannolikheten för att publikationerna påverkar hur professionella förstår missbruk 

och missbrukare, vilket i sin tur, som tidigare beskrivet, har betydelse för hur 

klienter med missbruk bemöts av professionella (s. 8). De två utvalda 

publikationerna omfattar tillsammans ca 120 sidor. Att analysmaterialet är av så 

begränsad omfattning har gjort det möjligt att göra en djupgående och detaljerad 

analys.  

Den första av de tre publikationer som valdes bort fokuserar gravida kvinnor 

med missbruk.3 Detta tema har visserligen en nära koppling till temat föräldrar med 

 
2 Databasen finns på adressen https://www.socialstyrelsen.se/en/publications/. 
3  Publikationen har titeln Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med 

missbruksproblem: Avrapportering av regeringsuppdrag (2007). 
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missbruk, men publikationen bedömdes trots detta ligga utanför studiens syfte. Att 

en kvinna som missbrukar väntar barn bedömdes inte kunna likställas med att en 

person med missbruk är förälder till ett barn. När barnet föds får föräldrarna till 

exempel vårdanden om barnet, vilket också medför att de kan fråntas denna 

vårdnad. Vidare skiljer sig relationen mellan en gravid kvinna och ett foster från 

relationen mellan ett barn och en förälder. Till exempel kan ett barn reagera på 

förälderns agerande med ord och handlingar, vilket ett foster inte kan. Samtidigt 

skulle en genomgång av texten om gravida kvinnor med missbruk troligtvis kunna 

nyansera min förståelse för hur Socialstyrelsen framställer relationen mellan 

missbruk och föräldraskap i sina publikationer. På så sätt är avgränsningen också 

en av studiens begränsningar. 

De två andra publikationerna som valdes bort är kunskapsöversikter som 

redovisar aktuell forskning om insatser för föräldrar med missbruk respektive barn 

till föräldrar med missbruk. 4  Vilka typer av insatser som lyfts fram i dessa 

översikter visar vilken sorts hjälp familjer med missbruk antas behöva, och detta 

kan i sin tur säga något om hur familjerna förstås. Att publikationerna trots det 

exkluderades från studien beror på att de till största del består av referat av tidigare 

forskningsstudier, samt redogörelser för vilka metoder Socialstyrelsen har använt 

sig av under arbetet med kunskapsöversikterna. Socialstyrelsens egna 

beskrivningar av föräldrarna, barnen och arbetet med dessa – vilket är det som 

studien fokuserar – är kortfattade. Publikationerna bedöms därmed inte vara av 

sådan karaktär att de fullständigt motsvarar studiens fokusområde. 

5.4 Analysförfarande 

Analysprocessen inleddes med en genomläsning av respektive text. Detta gav en 

överblick över texternas innehåll. Därefter lästes texterna ytterligare en gång. 

Denna gång noterades ett antal återkommande resonemang och beskrivningar. 

Dessa beskrivningar delades in i fyra olika kategorier. Kategorierna var: i) 

beskrivningar av missbruk, ii) beskrivningar av missbrukande föräldrar, iii) 

beskrivningar av barn i familjer med missbruk, och iv) beskrivningar av arbetet 

med barnen och föräldrarna. Indelningen gjordes med utgångspunkt i studiens fyra 

 
4 Publikationerna har titlarna Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller 

beroendeproblem: En kunskapsöversikt (2009) respektive Föräldraträning för föräldrar med 

missbruks- eller beroendeproblem: En systematisk kunskapsöversikt (2009). 
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frågeställningar (s. 3). De meningar och avsnitt som hade noterats vid den första 

genomläsningen användes sedan som utgångspunkt för en första analys av 

respektive område. I denna tidiga version av analysen beskrevs ett antal diskursiva 

mönster, men analysen hade också starka inslag av deskriptiv textanalys (som 

fokuserar vad texten faktiskt handlar om, snarare än vilka diskurser som finns i 

materialet). Därför lästes materialet igen, men denna gång användes studiens 

diskursanalytiska begreppsapparat mer aktivt under läsningen. Därefter 

omarbetades analyserna med utgångspunkt i begrepp som element, moment och 

modalitet. I en del fall innebar detta att mönster som redan tidigare hade 

identifierats beskrevs på nya sätt. I andra fall innebar det att aspekter och mönster 

som inte tidigare hade identifierats blev synliga som bland annat nodalpunkter och 

moment. Att därefter läsa texterna fler gånger, och kontinuerligt jämföra innehållet 

med de diskursanalytiska begreppen, gjorde det möjligt att identifiera ytterligare 

diskursiva mönster. Analysprocessen kan alltså beskrivas som en pendelrörelse 

mellan texternas innehåll och de diskursanalytiska begreppen. Slutligen lästes 

texterna en sista gång, i syfte att kontrollera att det resultat som hade arbetats fram 

i sin helhet gav en rättvisande bild av min förståelse för publikationernas 

framställning av missbrukande föräldrar och deras barn. 

5.5 Om studiens kvalitet 

Två begrepp som traditionellt används för att beskriva vetenskapliga studiers 

kvalitet är validitet och reliabilitet (Bryman 2018, s. 465). Att en studie har hög 

validitet innebär att den mäter det den avser att mäta, eller mer konkret att de 

variabler som undersöks motsvarar studiens frågeställningar (Bryman 2018, s. 72–

73). Att en studie har hög reliabilitet innebär att undersökningen ger samma resultat 

om den genomförs på nytt, och därmed i liten utsträckning är påverkad av 

slumpmässiga faktorer (ibid.). Detta kräver att undersökningen görs med mått som 

är konsistenta och pålitliga, och att studiens tillvägagångssätt beskrivs på ett så 

utförligt och rättvisande sätt att det är möjligt för andra att replikera undersökningen 

(ibid.). Ytterligare ett begrepp som ofta används för att beskriva undersökningars 

kvalitet är generaliserbarhet (Bryman 2018, s. 216). Att en studie har hög 

generaliserbarhet innebär att resultatet kan generaliseras till andra än de 

enheter/individer som har undersökts (Bryman 2018, s. 216). Detta kräver att 

enheterna som undersöks har valts ut på ett sätt som styrs av slumpen, och inte har 
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påverkats av kontextuella faktorer (som är unika för varje undersökningssituation) 

(ibid.). 

Det sätt att resonera kring vetenskaplig kvalitet som beskrivs ovan är baserat på 

den logik som styr kvantitativ forskning (Bryman 2018, s. 454; Jacobsson 2008, s. 

165). Det kan därför vara svårt att applicera det på kvalitativa studier som denna. 

Det finns forskare som helt förkastar de traditionella kvalitetsbegreppen när de 

diskuterar kvalitet inom kvalitativ forskning, men det finns också forskare som 

modifierar begreppen för att de bättre ska svara mot kvalitativa studiers utformning 

(Bryman 2018, s. 465; Jacobsson 2008, s. 165).  

Peräkylä (2016) är en av de som använder validitetsbegreppet även i relation till 

kvalitativ forskning. Han poängterar att validitet i grunden är en bedömning av de 

analytiska slutsatsernas kvalitet (Peräkylä 2016, s. 413). Att en kvalitativ studie har 

hög validitet kan därmed förstås som att det finns en stark koppling mellan det 

empiriska materialet, studiens observationer och de teoretiska slutsatserna 

(Peräkylä 2016, s. 418–419). I denna studie innebär det att de diskursiva mönster 

som presenteras som slutsatser stämmer överens både med publikationernas 

innehåll (empirin), och med den analys av publikationerna som redovisas i 

resultatavsnittet (observationerna). En strategi som har använts för att motverka 

missvisande beskrivningar av texterna är att läsa texterna flera gånger parallellt med 

skrivarbetet, och kontinuerligt kontrollera att de producerade analyserna ger en 

rättvisande bild av texternas innehåll. 

LeCompte och Goetz (1982), refererade av Bryman (2018, s. 465), framhäver 

att sociala fenomen är stabila över tid, och att det därför är möjligt att nå samma 

resultat vid flera undersökningstillfällen även inom kvalitativ forskning. Därmed 

kan reliabilitetsbegreppet, med viss modifikation, användas även i relation till 

kvalitativ forskning (ibid.). I detta fall görs analysen på offentliggjorda dokument, 

vilket innebär att materialet finns tillgängligt för den som vill göra om 

undersökningen. Materialet existerar också oberoende av mig som forskare, och har 

inte producerats specifikt för studien (Jacobsson 2008, s. 171). Samtidigt är det inte 

givet att en annan person hade nått samma slutsatser som de som jag presenterar, 

även om hen hade analyserat samma texter och följt det analysförfarande som har 

beskrivits ovan. Detta då en diskursanalys, liksom andra kvalitativa metoder, alltid 

innefattar ett visst mått av subjektivitet (Bryman 2018, s. 483–485). De 

diskursanalytiska begreppen som används i analysen har till exempel valts ut av 
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mig som forskare, utifrån att de passar min tolkning av materialet. En annan person 

hade inte nödvändigtvis valt ut samma begrepp. Detta drabbar studiens 

interbedömarreliabilitet (Bryman 2018, s. 208). Vidare är analysen oundvikligen 

påverkad av min personliga förförståelse för ämnet. Jag har inte arbetat med 

missbruksproblematik eller på annat sätt varit i direktkontakt med frågorna, och 

min förförståelse kan därför beskrivas som en produkt av (det svenska) samhällets 

syn på missbruk i allmänhet och missbruk bland föräldrar i synnerhet. Det är möjligt 

(kanske till och med troligt) att en person med andra erfarenheter hade dragit andra 

slutsatser av materialet.  

Att en undersökning är påverkad av forskarens förförståelse för ämnet ses dock 

inte alltid som ett tecken på bristande kvalitet inom kvalitativ forskning (Bryman 

2018, s. 484). Detta kan förstås med hjälp av begreppet tillförlitlighet, som används 

som ett alternativ till reliabilietsbegreppet inom kvalitativ forskning (Bryman 2018, 

s. 467–468). Att en studie har hög tillförlitlighet innebär bland annat att forskaren 

”inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka (…) 

slutsatserna av en undersökning” (Bryman 2018, s. 470) [min kursivering]. Utifrån 

detta synsätt ligger den eventuella bristen i den här studien inte i de subjektiva 

inslagen i sig, utan i att subjektiviteten kan ha påverkat på ett sätt som jag som 

forskare inte är medveten om. En strategi som Andersson och Swärd (2008, s. 243) 

menar kan minska risken för detta är kritisk reflektion under arbetsprocessen. I det 

här fallet har de många genomläsningarna av materialet bidragit till att motverka 

omedvetna, subjektiva tolkningar av texterna. Genom att läsa texterna flera gånger 

har jag nämligen kunnat upptäcka och eliminera idéer om materialet som inte har 

kunnat kopplas till texternas faktiska innehåll. 

Även generaliserbarhetsbgreppet kan, efter viss modifiering, användas i relation 

till kvalitativ forskning. Generaliserbarhet inom kvalitativ forskning innebär 

nämligen att de teoretiska slutsatser som presenteras i en studie är giltiga bortom 

den specifika undersökningen (snarare än att ett statistiskt resultat kan generaliseras 

till en större grupp än den som har undersökts) (Bryman 2018, s. 484–485). Att 

denna studie har hög generaliserbarhet skulle därmed innebära att de diskurser som 

har identifierats i texterna kan identifieras även i andra sammanhang. En del av de 

mönster som har identifierats i Socialstyrelsens publikationer har tidigare beskrivits 

i studier av det brittiska policydokumentet Hidden Harm (se s. 57). Delar av 

analysen har alltså giltighet även bortom Socialstyrelsens texter. Studiens resultat 
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innehåller också delar som inte har identifierats i andra sammanhang än denna 

studie.  

5.6 Etiska överväganden 

Samhällsvetenskaplig forskning bedrivs ofta på människor. I sådana studier 

aktualiseras frågor om huruvida deltagarna har informerats om studiens syfte, om 

deltagarna tar skada av undersökningen och om deras anonymitet kan garanteras 

när resultaten redovisas (Bryman 2018, s. 170–172). En fördel med att studera 

dokument som är tillgängliga för allmänheten är att sådana överväganden inte 

behöver göras i relation till materialet eller forskningsprocessen. Ett dilemma i den 

här undersökningen är dock att den framhäver föreställningar om utsatta 

samhällsgrupper (missbrukande föräldrar och deras barn). Andersson och Swärd 

(2008, s. 241–243) pekar på att forskare ”har makten att benämna och 

kategorisera”, och därför också riskerar att bidra till stigmatisering av de individer 

eller fenomen som de beskriver. Den enligt mig största risken med studien är att 

den bidrar till att de negativt laddade porträtteringar som beskrivs i analysen 

förstärks och lever kvar. 
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KAPITEL 6 

Resultat 

6.1 Presentation av publikationerna 

Den första publikationen, Barn och unga i familjer med missbruk: Vägledning för 

socialtjänsten och andra aktörer (2009), är resultatet av att Socialstyrelsen fick i 

uppdrag av regeringen att ta fram en ”metodhandbok eller annat vägledande 

material” till verksamheter som arbetar med barn och unga i familjer med missbruk 

(Socialstyrelsen 2009, s. 3). I publikationen avhandlas bland annat hur det är för 

barn att växa upp i familjer med missbruk, hur dessa barns situation kan upptäckas 

av utomstående, socialtjänstens utredning av situationen för barn som eventuellt far 

illa, och olika insatser för barn i familjer med missbruk. Gruppen ”unga” nämns i 

texten, men ges inte en lika framträdande roll som barnen.  

 Den andra publikationen, Föräldraskap och missbruk: Att ta upp frågor om 

föräldraskap i missbruks- och beroendevården (2012), syftar till att stödja och 

vägleda utredare och behandlare som arbetar inom missbruks- och beroendevård, 

och som enligt Socialstyrelsen behöver kunna ta upp frågor om föräldraskap med 

de klienter som har barn (Socialstyrelsen 2012, s. 3). I publikationen behandlas 

bland annat konsekvenser för barn av att leva med missbrukande föräldrar, att 

behandlare behöver prata med sina klienter om deras föräldraskap, och att 

behandlarna har en skyldighet att vid behov göra en orosanmälan till socialtjänsten 

angående klienternas barn.  

 Som beskrivet tidigare finns det flera olika typer av missbruk. Publikationen som 

handlar om missbrukande föräldrar är explicit skriven utifrån hur situationen ser ut 

vid alkoholmissbruk (Socialstyrelsen 2012, s. 3). I publikationen som handlar om 

barn och unga i familjer med missbruk definieras inte vilken typ av missbruk 

publikationen är skriven utifrån (Socialstyrelsen 2009). De former av missbruk som 

nämns i texten är missbruk av narkotika och alkohol (ibid.). För båda 

publikationerna gäller att Socialstyrelsen ofta enbart skriver om ”missbruk”, utan 

att specificera vilken typ av missbruk som avses. Eventuella likheter och skillnader 

mellan framställningarna av olika typer av missbruk behandlas inte i denna studie. 
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6.2 Användning av begreppen missbruk och beroende i 

texterna 

Både begreppet ”missbruk” och begreppet ”beroende” förekommer i 

publikationerna. Missbruk används mest frekvent, men även beroendebegreppet 

används flera gånger i båda publikationerna. Ordet missbruk förekommer totalt 565 

gånger, medan beroende förekommer 105 gånger. Detta kan kopplas till att både 

missbruk och beroende var medicinska diagnoser när texterna skrevs (CAN 2020). 

Begreppet riskbruk är däremot nästan helt frånvarande i texterna. Det nämns enbart 

vid ett tillfälle, och då i relation till gravida kvinnor som konsumerar alkohol under 

graviditeten (Socialstyrelsen 2009, s. 21). Att föräldrar också kan ha en ”riskabel 

alkoholkonsumtion” utan att uppfylla kriterierna för begreppet missbruk nämns vid 

ett tillfälle (Socialstyrelsen 2009, s. 14), men behandlas i övrigt inte i texterna. 

I publikationen som handlar om missbrukande föräldrar (Socialstyrelsen 2012) 

saknas definitioner av begreppen missbruk och beroende. Begreppshanteringen är 

alltså inte explicit. Att begreppen används som utbytbara termer – till exempel i 

beskrivningar som att föräldrarna har ”ett missbruk eller beroende” (Socialstyrelsen 

2012, s. 18) [min kursivering] – bidrar till att de framstår som synonymer i denna 

publikation.  

Inte heller i den andra publikationen – som handlar om barn och unga i familjer 

med missbruk – presenteras tydliga definitioner av begreppen missbruk och 

beroende (Socialstyrelsen 2009). I denna text är begreppshanteringen dock explicit. 

Socialstyrelsen skriver här att de i texten använder termen missbruk som en 

sammanfattande benämning på beteenden som ”kan spänna över riskbruk, missbruk 

eller beroende” (Socialstyrelsen 2009, s. 9–10). Här positioneras alltså elementet 

missbruk som ett paraplybegrepp, och elementen riskbruk och beroende som delar 

av detta begrepp. Detta innebär att begreppen till viss del likställs med varandra. 

Att publikationerna enbart handlar om missbruk av alkohol och narkotika 

innebär att andra former av missbruk (som matmissbruk, sexmissbruk och 

spelmissbruk) är frånvarande i texterna. Att elementet missbruk ges en sådan 

specifik och avgränsad betydelse innebär att det görs till ett moment (missbruk av 

alkohol och narkotika) i publikationerna.  
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6.3 Diskursen om missbruk 

6.3.1 Missbruk som ett problem för barn till missbrukande föräldrar: 

En frekvent positionering med varierande grader av säkerhet 

En återkommande positionering av elementet missbruk är att det utgör ett problem 

för barn till missbrukande föräldrar. Positioneringen sker genom att Socialstyrelsen 

presenterar ett flertal exempel på omständigheter som är problematiska för barnen, 

och som missbruket sägs kunna leda till eller samvariera med. Bland de 

omständigheter som beskrivs finns att barnen inte får den kärlek och trygghet som 

de behöver (Socialstyrelsen 2009, s. 9), att de upplever ständig stress 

(Socialstyrelsen 2009, s. 15–17), att de tar ansvar för föräldrarna (Socialstyrelsen 

2012, s. 24), att de utsätts för övergrepp av föräldrarna (Socialstyrelsen 2009, s. 17), 

att de lever i en ”dysfunktionell” familj (Socialstyrelsen 2012, s. 14) och att de 

senare i livet drabbas av psykisk ohälsa (ibid.).  

Dessa konsekvenser presenteras dock med varierande grader av säkerhet. En stor 

del av de utsagor som beskriver barnens situation, är nämligen rent språkligt 

formulerade på ett sätt som ger intryck av att Socialstyrelsen inte med säkerhet kan 

uttala sig om att ett visst problem alltid drabbar barn till missbrukande föräldrar. 

Dessa utsagor innehåller ofta ord som ”kan”, ”kanske” och ”ofta”. Till exempel 

skrivs: ”Att ha en förälder som missbrukar kan innebära kontinuerlig stress” 

(Socialstyrelsen 2012, s. 15) [min kursivering]. På liknande sätt skrivs att en 

missbrukande förälder ”kan bli mindre känslomässigt tillgänglig (…)” (ibid.) [min 

kursivering] och ”kan brista i tillsyn och omsorg” (ibid.) [min kursivering]. Här 

bidrar order ”kan” till att de situationer som beskrivs presenteras som möjliga 

scenarion, snarare än som något som alltid sker. Detta kan, utifrån Faircloughs 

(1992, s. 158–160) resonemang, beskrivas som att utsagorna har låg modalitet. 

Detta då de ger intryck av att Socialstyrelsen inte med säkerhet kan uttala sig om 

hur konsekvenserna för barnen ser ut.  

Ett liknande mönster finns i följande utsaga: 

Familjens situation kan t.ex. vara präglad av kaos, kriser, förtvivlan, 

hopplöshet, svek och vara såväl ångestväckande som förvirrande för en ung 

person (Socialstyrelsen 2009, s. 17) [min kursivering]. 

Här används både ordet ”kan” och förkortningen ”t.ex.” på ett sätt som sänker 

utsagans modalitet, eftersom de signalerar att Socialstyrelsen inte med säkerhet kan 
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beskriva barnens situation. Användningen av ordet ”kan” ger nämligen intryck av 

att missbruket inte måste ha de konsekvenser som beskrivs, och användningen av 

förkortningen ”t.ex.” gör att konsekvenserna framstår som generella och 

ospecificerade.  

På liknande sätt bidrar ordet ”kanske” till att sänka utsagors modalitet på flera 

ställen. Exempel på detta finns i utsagan ”Barnet eller den unga kanske måste bete 

sig mer extremt för att få uppmärksamhet, vilket i sin tur kan leda till negativa 

reaktioner från föräldrarna” (Socialstyrelsen 2009, s. 16) [min kursivering], och i 

utsagan ”Föräldern (…) kanske inte orkar engagera sig i barnets behov och 

aktiviteter” (Socialstyrelsen 2012, s. 15) [min kursivering]. Ordet ”kanske” 

signalerar, på samma sätt som ”kan”, att konsekvenserna inte är givna. Detsamma 

gäller för ordet ”ofta”, som används i formuleringar som ”Ofta präglas vardagen i 

familjer med missbruk av oförutsägbarhet” (Socialstyrelsen 2009, s. 16) [min 

kursivering] respektive ”Att växa upp med missbruk i familjen innebär ofta en svår 

och påfrestande situation för barn och unga” (Socialstyrelsen 2012, s. 13) [min 

kursivering]. Dessa utsagor ger intryck av att Socialstyrelsen inte kan säga att 

situationen alltid ser ut så som de beskriver den, och därför enbart uttalar sig om 

hur den ”ofta” ser ut. 

Det finns också beskrivningar av missbrukets problematiska konsekvenser som 

språkligt har hög modalitet. Dessa saknar hjälpverb som ”kan”, och är istället 

formulerade som definitiva påståenden. De saknar också adverben ”kanske” och 

”ofta”. Exempel på sådana utsagor är meningarna ”Barns och ungas vardag 

påverkas av den kontinuerliga stress som en förälders drickande innebär” 

(Socialstyrelsen 2009, s. 15) [min kursivering], och ”Barn till föräldrar med 

alkoholproblem löper en större risk än andra barn att utsättas för vanvård, fysiska 

övergrepp och kroppslig bestraffning” (Socialstyrelsen 2012, s. 14) [min 

kursivering]. Här uttalar sig Socialstyrelsen med säkerhet om vad barnen utsätts för, 

och att detta är en konsekvens av drickande/alkoholproblem hos föräldrarna. Detta 

då de skriver att barnen ”påverkas” respektive ”löper” risk, och inte att de ”kan 

påverkas” eller ”kan löpa risk”. 

Slutligen finns det utsagor som innehåller både delar med hög modalitet, och 

delar med låg modalitet. Detta kan exemplifieras av utsagan nedan, där hög 

modalitet är markerad med ”[H]” och låg modalitet är markerad med ”[L]”: 
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Det finns studier [H] som visar att barn till föräldrar med alkoholproblem 

löper [H] en större risk än andra barn att utsättas för fysiska övergrepp av 

sina föräldrar (…). Sådana upplevelser kan [L] ge en traumatisering, vilken 

i sig kan [L] innebära ohälsa på både kort och längre sikt (…) 

(Socialstyrelsen 2009, s. 17) [mina kursiveringar]. 

Här signalerar den första meningen (som beskriver att barn till föräldrar med 

alkoholproblem riskerar att utsättas för fysiska övergrepp) hög modalitet. Detta 

åstadkoms genom att det skrivs att barnen ”löper” risk att utsättas för övergreppen, 

snarare än att de till exempel ”kan löpa risk” för detta (vilket hade gett lägre 

modalitet). Det åstadkoms också genom att Socialstyrelsen hänvisar till att det finns 

studier som bekräftar uppgifterna. Detta signalerar att uppgifterna är hämtade från 

en pålitlig källa i form av tidigare forskning. Den andra meningen, som förklarar 

på vilket sätt övergreppen leder till problem för barnen, har dock låg modalitet. Här 

används hjälpverbet ”kan” på två ställen, vilket gör att konsekvenserna av våldet 

(traumatisering och ohälsa) framstår som något som kan ske, snarare än som något 

som alltid sker. När utsagan på detta sätt pendlar mellan hög och låg modalitet, gör 

det att diskursen om missbruket som ett problem för barnen förstärks och försvagas 

om vartannat. 

6.3.2 Kunskapen om missbrukets konsekvenser presenteras som 

osäker 

I föregående avsnitt beskrivs att publikationerna rymmer en diskurs om missbruk 

hos föräldrar som ett problem för barnen, och att denna diskurs till stor del består 

av utsagor som rent språkligt präglas av låg modalitet. Utsagorna som beskrivs i 

föregående avsnitt följs ofta av referenser till facklitteratur och forskningsöversikter 

(både andras och Socialstyrelsens egna). Detta gör att utsagorna framträder som 

underbyggda påståenden, snarare än som antaganden eller föreställningar. 

Samtidigt höjer källhänvisningarna inte diskursens modalitet i någon större 

utsträckning. Detta beror på att Socialstyrelsen också presenterar den forskning som 

de hänvisar till som både säker och osäker. Dessa två motstridiga positioneringar 

sker i en del fall i samma utsaga, som i citatet nedan: 

Trots att det finns en del brister i forskningen om vilka konsekvenser det 

kan få för barn att växa upp med missbruk i familjen, finns det tydliga 

belägg för att barn med förälder som missbrukar (sic) är i riskzon 

(Socialstyrelsen 2012, s. 13). 
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Utsagan inleds med att det finns brister i forskningen, och avslutas med att det trots 

detta finns ”tydliga belägg” för att missbruket placerar barnen i riskzon. Därmed 

presenteras forskningsresultaten både som säkra (vilket stärker diskursen om 

missbruket som ett problem för barnen) och som osäkra (vilket försvagar 

diskursen). Denna motsägelse kommenteras inte i publikationen. 

Texterna rymmer också utsagor som mer explicit handlar om att det inte går att 

säkerställa att missbruk hos föräldrar faktiskt är ett problem för barnen. Detta sker 

bland annat då det skrivs att ”många faktorer spelar in” i hur barn påverkas av 

missbruk i familjen (Socialstyrelsen 2009, s. 17), och att barns situation i familjer 

med missbruk kan vara både allvarlig och mindre allvarlig (ibid.). Här framställs 

konsekvenserna för barnen som individuella och obestämda. Att konsekvenserna 

varierar från familj från familj förmedlas också i nedanstående utsaga: 

Eftersom risken för problem också påverkas av såväl andra risk- som 

skyddsfaktorer, går det inte att säga vad det innebär för varje enskilt barn 

att ha en förälder med missbruksproblem. Det är inte klarlagt under vilka 

omständigheter och/eller vid vilken grad och typ av missbruk som själva 

missbruket, och inte andra faktorer, är avgörande för att skapa problem för 

barnen (Socialstyrelsen 2009, s. 17). 

Här skrivs att det inte går att definiera vad missbruk i familjen innebär för ett 

individuellt barn, vilket indirekt kan tolkas som att det inte heller går att fastslå att 

missbruk hos föräldrar nödvändigtvis är ett problem för barnen. Att det poängteras 

att det inte är känt när det är missbruket i sig (och inte andra förhållanden) som 

skapar problem för barnen, bidrar till att kunskapen om konsekvenserna framstår 

som osäker. 

Huruvida missbruket ger problem som inte förekommer vid andra problematiska 

familjesituationer, utan är specifikt kopplade till missbruket, diskuteras även på 

andra ställen i publikationerna. Detta görs på ett sätt som ger intryck av att det inte 

går att säkerställa att det faktiskt finns sådana problem. På ett ställe beskrivs det 

som mer skadligt att växa upp i en familj med missbruk än i andra problematiska 

familjeförhållanden, men detta görs med låg modalitet: ”Att växa upp i en 

dysfunktionell familj med alkoholproblem tycks ge fler psykosociala svårigheter än 

att växa upp i andra typer av dysfunktionella familjer” (Socialstyrelsen 2012, s. 14). 

Här bidrar ordet ”tycks” till att det inte framställs som säkerställt att det ger fler 

svårigheter att växa upp i en familj med missbruk än i en familj med andra 
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svårigheter. På ett annat ställe poängteras att (de synliga) konsekvenserna hos 

barnen inte är unika för just barn i familjer med missbruk. Detta beskrivs i utsagan 

”Det finns inga särskilda symtom hos barn som tyder på just missbruk i familjen, 

utan det är liknande tecken som vid andra problem” (Socialstyrelsen 2009, s. 19). I 

sin helhet gör detta att de problem som barnen drabbas av framstår som ospecifika 

och obestämda, snarare än som säkerställda och unika för just missbruk. 

Kunskapen om missbrukets konsekvenser framställs alltså som osäker på flera 

olika sätt. Detta bidrar i sin helhet till att diskursen om missbruket som ett problem 

för barnen försvagas, eftersom det gör att det inte framstår som säkert att missbruket 

faktiskt har de konsekvenser som Socialstyrelsen beskriver. 

6.3.3 En frånvarande positionering: missbruk som positivt för barnen 

Ett förhållande som däremot stärker diskursen om missbruk hos föräldrar som ett 

problem för barnen, är att positiva konsekvenser av föräldrars missbruk är nästintill 

helt frånvarande i texterna. Att missbruket kan ha positiva konsekvenser för barnen 

framhävs enbart en gång i respektive publikation. Detta sker då det i respektive text 

skrivs att det stora ansvar som barn till missbrukande föräldrar ofta får ta ”i vissa 

fall” leder till ”en ökad tilltro till den egna förmågan att klara svårigheter” 

(Socialstyrelsen 2009, s. 16; Socialstyrelsen 2012, s. 15). Uttrycket ”i vissa fall” 

ger intryck av att detta enbart sker ibland, vilket försvagar (den redan svaga) 

positioneringen av missbruk hos föräldrar som positivt för barnen. 

6.3.4 Sammanfattande kommentar 

Den diskurs om missbruk som finns i texterna består av flera utsagor som beskriver 

missbruk hos föräldrar som ett problem för deras barn, och enbart en utsaga som 

beskriver det som positivt för barnen. Positioneringen av missbruket som ett 

problem är alltså frekvent förekommande inom den diskurs om missbruk som finns 

i texterna. Samtidigt åstadkoms denna positionering med hjälp av utsagor som ofta, 

rent språkligt, har låg modalitet. Det de förmedlar är att föräldrarnas missbruk kan 

ha negativa konsekvenser för barnen, snarare än att det alltid har det. 

Socialstyrelsen hänvisar frekvent till facklitteratur och forskningsöversikter i 

samband med dessa beskrivningar, vilket gör att utsagorna tar formen av 

underbyggda påståenden (snarare än antaganden). Hänvisningarna bidrar dock inte 

till att höja utsagornas modalitet. Kunskapen om missbrukets konsekvenser 

presenteras nämligen i sin helhet som osäker, vilket gör att tidigare forskning inte 
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kan användas som garanti för att det som beskrivs är säkerställt. Diskursen om 

missbruket karakteriseras alltså både av att missbruk hos föräldrar framställs som 

ett problem för barnen, och av att detta görs på ett sätt som signalerar osäkerhet. 

6.4 Diskursen om missbrukande föräldrar 

6.4.1 Förälder som flytande signifikant 

”Förälder” är en subjektposition. Enligt Laclau (1989, 78) är subjektpositioner 

flytande signifikanter, eftersom ett subjekt tillskrivs olika egenskaper i olika 

sammanhang. Subjektet ”förälder” förekommer i en mängd sammanhang utöver de 

publikationer som studeras här, och kan tillskrivas många olika egenskaper. I 

publikationerna är det dock just föräldrar med missbruk av alkohol eller narkotika 

som beskrivs. Andra föräldragrupper är inte synliga i texterna. Texternas fokus på 

missbrukande föräldrar gör att den flytande signifikanten ”förälder” får den mer 

specifika betydelsen ”missbrukande förälder”. Positionen ”missbrukande förälder” 

motsvarar en tydligt avgränsad position, och kan därmed beskrivas som ett moment. 

Missbruket fungerar här som en nodalpunkt, eftersom det är missbruket som är 

utgångspunkt för reduceringen av den flytande signifikanten ”förälder” (till 

momentet ”missbrukande förälder”). 

Den flytande signifikanten ”förälder” fixeras också genom att det i texterna 

framstår som givet att det runt varje barn finns just två föräldrar. Detta framgår av 

att formuleringar som ”föräldrarna” (plural) och ”båda föräldrarna” är frekvent 

förekommande i texterna (till exempel Socialstyrelsen 2009; s. 14; Socialstyrelsen 

2009, s. 40; Socialstyrelsen 2009, s. 38; Socialstyrelsen 2012, s. 9; Socialstyrelsen 

2012, s. 34). Föräldrarna placeras därmed i par, som på ett självklart sätt är 

sammankopplade genom de gemensamma barnen. 

6.4.2 Missbrukande föräldrar som bristfälliga föräldrar: En frekvent 

positionering med låg modalitet 

I de textavsnitt som beskriver familjernas situation finns det ett flertal 

ekvivalenskedjor som positionerar missbrukande föräldrar som bristfälliga eller 

otillräckliga i rollen som föräldrar. Detta sker genom att missbrukande föräldrar 

knyts till beskrivningar av vad de saknar, eller vad de inte ger sina barn. Dessa 

ekvivalenskedjor är visserligen många till antalet, men det språk som används i 

utsagorna bidrar till att det som beskrivs framstår som osäkert (och därmed att 
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utsagorna har låg modalitet). Utsagorna är nämligen ofta formulerade på ett sätt 

som ger intryck av att Socialstyrelsen inte kan fastslå att missbrukande föräldrar 

alltid är på det sätt som beskrivs. Istället ger formuleringarna intryck av att det som 

presenteras är möjliga scenarion.5 Detta kan illustreras av följande ekvivalenskedja: 

Missbruk i familjen kan innebära att den grundläggande omsorgen brister. 

Det kan vara svårt för föräldern att organisera tillvaron på ett för barnet 

betryggande och konsekvent sätt. Föräldrar som försummar sina barn tycks 

inte vara lika lyhörda och kommunikativa som andra föräldrar. Missbruket 

kan också föra med sig brister i engagemanget för barnet. En förälder som 

är berusad kan ha svårt att kontrollera sina känslor och kan bli skrämmande, 

nyckfull, hotfull, avskärmad etc (Socialstyrelsen 2009, s. 32–33) [mina 

kursiveringar]. 

I denna ekvivalenskedja sänks modaliteten på de ställen där hjälpverbet ”kan” 

används, eftersom det ger intryck av att det som beskrivs kan – men inte måste – 

ske. Även ordet ”tycks” bidrar till att sänka modaliteten, eftersom det ger intryck 

av att Socialstyrelsen gör ett antagande snarare än uttalar sig med säkerhet om hur 

föräldrarna är. 

Följande ekvivalenskedja liknar utsagan ovan, och är även den formulerad på ett 

sätt som ger låg modalitet: 

En förälder med missbruksproblem kan bli mindre känslomässigt 

tillgänglig, mindre lyhörd, kanske avvisande, mer inkonsekvent och 

lättretlig. Föräldern kan brista i tillsyn och omsorg och kanske inte orkar 

engagera sig i barnets behov och aktiviteter (Socialstyrelsen 2009, s. 16) 

[mina kursiveringar]. 

Här används hjälpverbet ”kan” på alla ställen där det beskrivs hur en förälder med 

missbruk är. Även ordet ”kanske”, som används två gånger, bidrar till att 

ekvivalenskedjan i sin helhet har låg modalitet. Det bidrar nämligen till att det som 

beskrivs framstår som ett antagande, snarare än ett säkerställt uttalande. 

Samma mönster förekommer även i kortare ekvivalenskedjor, så som: 

”Föräldrar kan bagatellisera eller förneka missbruksproblemen (…)” 

(Socialstyrelsen 2009, s. 31), respektive ”En orsak till brister i föräldraskapet kan 

vara missbruks- eller beroendeproblem hos en eller båda föräldrarna” 

 
5 Jfr beskrivningarna av missbrukets konsekvenser för barnen (s. 29–31).  
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(Socialstyrelsen 2009, s. 9) [mina kursiveringar]. Här används ordet ”kan” på 

samma sätt som i utsagorna ovan, vilket ger utsagorna låg modalitet. I den 

sistnämnda utsagan beskrivs missbruk dessutom som en av många faktorer som kan 

leda till brister i föräldraskapet. Socialstyrelsen fastslår alltså inte att bristerna beror 

på just missbruket. 

Det är dock inte enbart språkliga faktorer som gör att positioneringen av 

missbrukande föräldrar som bristfälliga föräldrar har låg modalitet. En annan faktor 

som bidrar till detta är att de utsagor som beskriver föräldrarna sällan följs av 

direkta källhänvisningar. Ett återkommande mönster är att ett stycke inleds med en 

utsaga som handlar om föräldrarna (bland annat flera av de utsagor som har 

presenterats ovan), som följs av en utsaga som handlar om hur barnen har det. 

Utsagan om barnen följs i sin tur en referens. 6  Därmed framgår det inte om 

referensen avser enbart utsagan om barnen (som står i direkt innan referensen), eller 

både utsagan om barnen och utsagan om föräldrarna. Detta mönster sänker 

modaliteten i positioneringen av föräldrarna. Att utsagorna om föräldrarna inte 

tydligt kopplas till en källa, samtidigt som de rent språkligt signalerar osäkerhet, 

gör nämligen att de framstår som antaganden, snarare än som säkerställda och 

underbyggda påståenden. 

Det finns slutligen också en ekvivalenskedja som inte enbart har låg modalitet, 

utan även rymmer delar med hög modalitet. Denna kedja presenteras nedan, där 

hög modalitet är markerad med ”[H]” och låg modalitet är markerad med ”[L]”: 

Det finns vittnesskildringar [H] av vad det kan innebära [L] att växa upp 

med en förälder som pga. missbruksproblematik inte kan [H] ge sitt barn 

den trygghet, förutsägbarhet och kärlek som det behöver. Det kan [L] vara 

föräldrar som inte ser barnets behov, som skapar oro och förtvivlan och 

lägger över stort ansvar på barnet. Även om det finns ytterligare en förälder 

som inte missbrukar, finns det risk [L] för att de vuxnas problem 

överskuggar tillvaron och barnets behov försummas (Socialstyrelsen 2009, 

s. 9) [mina kursiveringar]. 

Beskrivningen av att det ”finns vittnesskildringar” om hur det är att växa upp med 

en missbrukande förälder stärker säkerheten (höjer modaliteten) i utsagan, eftersom 

det förankrar utsagan i något som presenteras som en trovärdig kunskapskälla 

 
6 För exempel på detta mönster se Socialstyrelsen 2009, s. 16 tredje stycket, Socialstyrelsen 2009, 

s. 32 sista stycket, Socialstyrelsen 2012, s. 15 tredje stycket. 
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(vittnesskildringarna). I samma mening sägs dock att vittnesskildringarna handlar 

om vad det ”kan” innebära att växa upp med en missbrukande förälder, snarare än 

vad det med säkerhet ”innebär”. Detta sänker modaliteten. I samma mening 

beskrivs att föräldrar som missbrukar ”inte kan” ge sina barn det de behöver. Detta 

presenteras som ett säkert påstående, och har därmed hög modalitet. I den andra 

meningen sänks modaliteten igen, då det beskrivs hur föräldrarna ”kan” vara, 

snarare än hur de ”är”. I den sista meningen sänks modaliteten ytterligare, då det 

skrivs att det ”finns risk för” att barnets behov försummas, snarare än att det är ett 

givet faktum att detta sker. Utifrån ett språkligt perspektiv pendlar utsagan alltså 

mellan hög och låg modalitet. Modaliteten sänks dock av att utsagan inte följs av 

någon källhänvisning. Detta ger nämligen intryck av att inte ens de påståenden som 

rent språkligt presenteras som säkerställda, kan underbyggas med utomstående 

kunskapskällor. Till exempel redovisas inte vilka vittnesskildringar utsagan syftar 

på. 

6.4.3 En alternativ positionering: Missbrukande föräldrar som 

kapabla och viktiga i rollen som föräldrar 

Socialstyrelsens publikationer innehåller ett mindre antal ekvivalenskedjor som 

positionerar missbrukande föräldrar som kapabla och tillräckliga, och som därmed 

står i kontrast till den frekventa positioneringen av missbrukande föräldrar som 

bristfälliga i rollen som föräldrar.  

Gemensamt för de utsagor som presenteras nedan är att de följs av referenser till 

en bok om familjeorienterad alkoholbehandling. Detta ger intryck av att 

beskrivningarna av föräldrarnas kompetens inte enbart är antaganden från 

Socialstyrelsens sida, utan också kan underbyggas med en referens som presenteras 

som pålitlig. På så sätt bidrar hänvisningarna till att höja utsagornas modalitet.  

Utifrån ett språkligt perspektiv har beskrivningarna varierande modalitet. 

Nedanstående citat är ett exempel på en utsaga som beskriver föräldrarna som 

kompetenta, och som har låg modalitet: 

Familjen kan t.ex. ha en relativt avgränsad problematik, med hög grad av 

föräldrakompetens, känslighet och lyhördhet för barnet, där föräldrarna 

tillgodoser barnets behov och har en god relation till det. Föräldern kanske 

förhåller sig på ett sådant sätt att barnet blir förskonat från det 

problematiska. Föräldern kanske aktivt försöker lösa sina problem utan att 

barnet dras in i svårigheterna. Barnet kanske blir adekvat bemött i sin oro, 
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får åldersanpassad information, hjälp och stöd (Socialstyrelsen 2012, s. 25) 

[mina kursiveringar]. 

Här bidrar den frekventa användningen av adverbet ”kanske” till att det inte 

framstår som klarlagt om den bild av föräldrarna som presenteras faktiskt speglar 

verkligheten. Användningen av hjälpverbet ”kan” bidrar till att situationen där 

föräldrarna skyddar barnen från missbrukets konsekvenser framställs som något 

som sker i en del fall, men inte i alla fall. Detta språkbruk signalerar i sin helhet att 

Socialstyrelsen inte med säkerhet kan uttala sig om hur missbrukande föräldrar är i 

rollen som föräldrar, vilket ger utsagan låg modalitet.  

Även i följande ekvivalenskedja framställs missbrukande föräldrar som 

kompetenta, men här är modaliteten istället hög:  

Det finns föräldrar som ser de svårigheter som barnet varit utsatt för och är 

motiverade att göra förändringar utifrån barnets behov. De förstår barnets 

behov av hjälp och av att förstå och få förklaringar till det som varit 

förvirrande. De är villiga att ordna vardagen så att barnets behov av 

stabilitet och skydd mot berusning och andra negativa konsekvenser kan 

tillgodoses (Socialstyrelsen 2012, s. 27) [mina kursiveringar]. 

Här saknas hjälpverb som ”kan”. Till exempel skrivs att föräldrarna ”är villiga” att 

ordna vardagen efter barnets behov, och inte att de ”kan vara villiga” att göra det. 

Detta språkbruk ger utsagan hög modalitet. Att utsagan inleds med formuleringen 

”Det finns föräldrar som ser de svårigheter…”, ger dock intryck av att det som 

beskrivs är enstaka föräldrar, snarare än missbrukande föräldrar i allmänhet. 

Utsagan bidrar därmed inte till att positionera missbrukande föräldrar som grupp 

som kompetenta i rollen som föräldrar. 

I publikationerna finns också ett antal utsagor som framhäver att missbrukande 

föräldrar är viktiga resurser för sina barn. Detta kan ses som ett bidrag till 

positioneringen av missbrukande föräldrar som kapabla i rollen som föräldrar. En 

utsaga som beskriver föräldrarna som viktiga lyder: ”Samtidigt som föräldrarna är 

de som har skapat svårigheter för barnet, är det också ofta de som är de viktigaste 

resurspersonerna för att hjälpa det” (Socialstyrelsen 2012, s. 37). Här bidrar nyanser 

i språket till att föräldrarnas brister framstår som säkerställda (de ”har” skapat 

svårigheter för barnet), medan deras styrkor framstår osäkra (de är ”ofta” de 

viktigaste resurspersonerna). Beskrivningen av bristerna är alltså formulerad på ett 
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sätt som ger den hög modalitet, och beskrivningen av styrkorna på ett sätt som ger 

den låg modalitet. En annan utsaga som beskriver föräldrarna som viktiga för 

barnet, och som har låg modalitet, lyder: ”Det är kanske främst föräldrarna själva 

som kan hjälpa barnet att förklara det som har varit förvirrande eller svårt att förstå 

(…)” (Socialstyrelsen 2012, s. 39). Här sänker inledningen ”Det är kanske främst 

föräldrar som…” utsagans modalitet, eftersom det gör att utsagan framstår som ett 

osäkert antagande snarare än ett säkerställt påstående. 

6.4.4 Sammanfattande kommentar 

Den diskurs om missbrukande föräldrar som finns i texterna rymmer två 

motstridiga positioneringar av föräldrarna. Den första är att missbrukande föräldrar 

är bristfälliga i rollen som föräldrar. Den andra är att missbrukande föräldrar är 

kapabla i rollen som föräldrar, och viktiga resurser för sina barn. Positioneringen 

av föräldrarna som bristfälliga bygger på utsagor som till stor del präglas av låg 

modalitet, medan positioneringen av föräldrarna som kapabla bygger på utsagor 

med både hög och låg modalitet. Positioneringen av missbrukande föräldrar som 

bristfälliga förekommer dock betydligt mer frekvent än positioneringen av 

föräldrarna som kapabla. Det är därmed positioneringen av föräldrarna som 

bristfälliga i rollen som föräldrar som får störst genomslagskraft inom diskursen om 

föräldrarna, trots att den bygger på utsagor med övervägande låg modalitet. 

Den enda fråga som diskuteras inom diskursen om de missbrukande föräldrarna 

är hur de är som just föräldrar. Detta innebär att diskursen osynliggör föräldrarnas 

agerande och mående som individer. Hur föräldrarna mår i sitt missbruk, och hur 

de hanterar eventuella åtaganden utanför familjen (arbete, studier, sociala 

aktiviteter osv), diskuteras till exempel inte i texterna.  

6.5 Diskursen om barn till missbrukande föräldrar 

6.5.1 Barn som flytande signifikant 

”Barn” är en subjektposition, och därmed – enligt Laclaus (1989, s. 78) resonemang 

– en flytande signifikant. Ett subjekt kan nämligen tillskrivas olika egenskaper i 

olika sammanhang, vilket också är kännetecknande för flytande signifikanter 

(ibid.). I Socialstyrelsens publikationer förblir subjektet ”barn” dock inte en 

flytande signifikant, utan det ges en bestämd och avgränsad betydelse. Detta 

åstadkoms genom att de enda barn som synliggörs i texterna är just barn med 
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missbrukande föräldrar. Barn som inte har någon relation till missbruk synliggörs 

inte. Inte heller barn som har andra familjemedlemmar än just föräldrar som 

missbrukar nämns i texterna. Detta trots att en av publikationerna explicit gör 

anspråk på att beskriva situationen för barn ”i familjer med missbruk” 

(Socialstyrelsen 2009), vilket är en bredare grupp än barn med just missbrukande 

föräldrar. På så sätt bygger texterna på att den flytande signifikanten ”barn” 

reduceras i två steg: först till elementet ”barn i familjer med missbruk” (som är en 

avgränsad grupp barn), och därefter till momentet ”barn med missbrukande 

föräldrar” (som är en ännu mer avgränsad grupp barn).  

Eventuella skillnader mellan att vara barn med missbrukande föräldrar, och att 

vara ungdom eller tonåring med missbrukande föräldrar, diskuteras inte i texterna. 

6.5.2 Barnen som utsatta för problem: En frekvent positionering inom 

diskursen om missbruk och diskursen om missbrukande föräldrar 

Den mest frekventa positioneringen av barn (och unga) med missbrukande föräldrar 

är att de befinner sig i en problematisk situation på grund av föräldrarnas missbruk. 

Denna positionering bygger på utsagor som tidigare har presenterats som delar av 

två andra diskurser: diskursen om missbruk, och diskursen om missbrukande 

föräldrar.  

Diskursen om missbruk beskriver att missbruk hos föräldrar har negativa 

konsekvenser för barnen. Att missbruket sägs leda till att barnen utsätts för problem, 

innebär också att barnen positioneras som mottagare av dessa problem. Detta kan 

exemplifieras av utsagan ”Att växa upp med missbruk i familjen innebär ofta en 

svår och påfrestande situation för barn och unga” (Socialstyrelsen 2012, s. 13) 

[min kursivering], som tidigare har presenterats som en del av diskursen om 

missbruk. 

Även diskursen om missbrukande föräldrar bidrar indirekt till positioneringen 

av barnen. Som beskrivet positionerar denna diskurs ofta missbrukande föräldrar 

som bristfälliga i rollen som föräldrar (s. 35–38). Flera av de utsagor som beskriver 

föräldrarna positionerar också barnen som mottagare av detta bristfälliga 

föräldraskap. Detta kan exemplifieras av utsagan ”I familjer där det finns 

missbruksproblem hos någon av föräldrarna kan detta ha påverkat förälderns 

kontakt med och lyhördhet för barnet och dess behov” (Socialstyrelsen 2009, s. 46–
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47) [min kursivering], som tidigare har presenterats som en del av diskursen om de 

missbrukande föräldrar.  

Den diskurs om barnen som är mest framträdande i texterna – att de är drabbade 

av problem på grund av föräldrarnas missbruk – är alltså en produkt av utsagor som 

också är delar av andra diskurser (diskursen om missbruk respektive diskursen om 

missbrukande föräldrar). Som beskrivet i tidigare avsnitt har de utsagor som bygger 

upp dessa diskurser ofta låg modalitet, men de är samtidigt många till antalet. Detta 

gör att positioneringen av barnen som utsatta för problem trots allt framträder 

tydligt. 

6.5.3 Diskursen om barnen som utsatta för problem: kopplad till både 

aktivitet och passivitet hos barnen 

Diskursen om barnen laborerar med positioneringar av barnen som både aktiva och 

passiva, samtidigt som den hela tiden positionerar dem som utsatta för problem. 

Vanligast är att de utsagor som beskriver barnen också positionerar dem som 

passiva i relation till sin hemmiljö. Detta kan illustreras av följande utsaga:   

Barn till föräldrar med alkoholproblem löper en större risk än andra barn 

att utsättas för vanvård, fysiska övergrepp och kroppslig bestraffning (…). 

Det kan både handla om att barn och unga utsätts för att uppleva våld 

mellan föräldrarna och att de själva blir utsatta för våld. Sådana upplevelser 

kan ge en traumatisering, vilken i sig kan innebära ohälsa på både kort och 

längre sikt (…) (Socialstyrelsen 2012, s. 14) [mina kursiveringar]. 

I utsagan ovan beskrivs att barnen löper risk att utsättas för våld respektive drabbas 

av psykisk ohälsa, men inte att barnen själva reagerar på detta. Att barnen kan 

utveckla egna strategier för att hantera sin situation (såväl konstruktiva som 

destruktiva) framställs inte som en möjlighet.  

En annan beskrivning som framställer barnen som passiva är att föräldrarnas 

missbruk ofta ”innebär (…) en svår och påfrestande situation för barn och unga 

samt också en ökad risk för en rad olika problem i framtiden” (Socialstyrelsen 2012, 

s. 13). I utsagan beskrivs nämligen enbart att barnen påverkas av sin omgivning, 

och inte om/hur de själva hanterar eller påverkar situationen.  

Det finns också ett mindre antal utsagor som beskriver situationer där barnen 

och ungdomarna aktivt agerar i relation till sin omgivning. Även här är det centrala 

budskapet dock att barnen är utsatta för problem, och inte att de är handlande 
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aktörer. När barns agerande synliggörs framställs det nämligen inte som 

konstruktiva copingstrategier, utan som något som barnen gör för att de är tvingade 

att handskas med föräldrarnas brister. Därmed bidrar även dessa utsagor till att 

förstärka bilden av barnen som utsatta för problem (på grund av föräldrarnas 

missbruk). 

Följande utsaga kan illustrera detta mönster: 

Det kan också handla om i vilken grad barn och unga tar på sig ansvar för 

eller tvingas ta hand om t.ex. syskon och/eller förälder och praktiska sysslor 

för att vardagen ska fungera (…). Det kan vara att det i någon mening tar 

ansvar för de vuxnas problem, t.ex. genom att på olika sätt försöka hindra 

missbruket, kompensera genom att ”vara snäll” eller medla mellan 

föräldrarna, skydda syskon och/eller vara den som föräldern anförtror sig 

åt (Socialstyrelsen 2009, s. 16) [mina kursiveringar]. 

Ovan illustreras att barn och unga kan agera på flera olika sätt, som reaktion på 

föräldrarnas missbruk. Detta handlande presenteras dock främst som en konsekvens 

av föräldrarnas bristfälliga föräldraskap (barnen tar ansvar för att föräldrarna inte 

gör det) och/eller att barnen försöker motverka en dålig situation (genom att försöka 

förhindra missbruket). Beteenden som att medla och ta ansvar definieras dessutom 

som ”riskfaktorer” i den andra av de två publikationerna (Socialstyrelsen 2012, s. 

24). Det agerande som beskrivs i utsagan framställs alltså inte som ett exempel på 

(positivt laddat) aktörskap från barnens sida, utan som en (negativ) konsekvens av 

en problematisk familjesituation. 

Även följande utsaga synliggör en form av aktivt handlande hos barnen, men 

fokuserar att situationen är problematisk snarare än att barnen agerar självständigt: 

Barn och unga kan av flera olika skäl vara motvilliga att berätta om 

missbruket för utomstående. Ofta önskar de skydda föräldrarna, familje-

hemligheten och familjesammanhållningen. De kan också vara rädda för 

konsekvenserna av att berätta och avslöja – både för egen del och för vad 

det ska innebära för föräldrarna och relationen till dem (Socialstyrelsen 

2009, s. 32) [mina kursiveringar]. 

Här presenteras hemlighållandet visserligen som en genomtänkt handling från 

barnens sida, men störst fokus ligger på att hemlighållandet är en konsekvens av att 

barnen är rädda och försöker skydda föräldrarna. 
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Följande utsaga följer samma mönster: ”Barnet eller den unga kanske måste bete 

sig mer extremt för att få uppmärksamhet, vilket i sin tur kan leda till negativa 

reaktioner från föräldrarna” (Socialstyrelsen 2009, s. 16). Att barnet eller den unga 

börjar ”bete sig mer extremt” förutsätter att hen kan analysera situationen och 

anpassa sitt beteende efter den (vilket är en form av aktivt agerande). Samtidigt är 

utsagans huvudsakliga budskap att barnet eller den unga befinner sig i en 

problematisk situation, där hen går miste om något som hen vill ha och/eller 

behöver (uppmärksamhet från sina föräldrar) på grund av föräldrarnas missbruk. 

 Det är enbart vid två tillfällen som det beskrivs att barnens reaktioner också kan 

vara ett slags konstruktivt agerande. Detta sker då det beskrivs att barn kan ha 

resiliens, vilket beskrivs som att kunna ”fungera väl, även under svåra eller 

riskfyllda omständigheter” (Socialstyrelsen 2009, s. 18). Det sker även då det 

beskrivs att barn kan ha individuella egenskaper – som ”god 

problemlösningsförmåga” och ”förmåga att reglera känslor” – som fungerar som 

skydd mot problem under uppväxten (Socialstyrelsen 2009, s. 40). Samtidigt 

poängteras det att dessa skyddande egenskaper inte är unika för just barn till 

missbrukande föräldrar, utan kan finnas hos alla barn (Socialstyrelsen 2009, s. 40). 

Detta innebär att de få konstruktiva reaktioner som faktiskt beskrivs inte tydligt 

knyts till just barn med missbrukande föräldrar.  

6.5.4 En frånvarande positionering: barn som rättighetsbärare 

En positionering som är nästan helt frånvarande i texterna är barn som 

rättighetsbärare. Denna positionering är därmed svag i relation till positioneringen 

av barnen som utsatta för problem. Barns rättigheter nämns enbart ett fåtal gånger 

i texterna, och då mycket kortfattat. I publikationen som handlar om barn till 

missbrukande föräldrar nämns barns rättigheter enbart en gång. Detta sker då det 

skrivs att: 

Barn har utifrån barnkonventionen rätt till utveckling, men inte enbart som 

en förberedelse för vuxenlivet. Det handlar om att erbjuda bästa möjliga 

förhållanden för barndomen, för barnets liv just nu (Socialstyrelsen 2009, 

s. 41). 

Här presenteras barn som bärare av rättigheten ”utveckling”. Påståendet har hög 

modalitet. Detta beror både på den språkliga formuleringen (”Barn har rätt till 
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utveckling…”), och på att påståendet underbyggs med en referens till en 

internationell överenskommelse (barnkonventionen). Hur rätten till utveckling ska 

kunna tillgodoses rent konkret specificeras dock inte. 

 I texten som handlar om missbrukande föräldrar synliggörs barns rättigheter när 

det skrivs att ”barns behov och rättigheter behöver bli synliga i missbruks- och 

beroendevården”, och att barnens rättigheter ”måste” tillgodoses när professionella 

möter missbrukande föräldrar (Socialstyrelsen 2012, s. 7). Detta resonemang 

utvecklas dock inte vidare. Till exempel specificeras inte vilka rättigheter som 

avses, eller på vilket sätt de ska tillgodoses. På liknande sätt skrivs att en 

orosanmälan till socialtjänsten är ”en möjlighet för barnet att få sina rättigheter och 

behov tillgodosedda” (Socialstyrelsen 2012, s. 32), utan att det förklaras vilka 

rättigheter som avses. 

6.5.5 Sammanfattande kommentar 

Den diskurs om barn till missbrukande föräldrar som framträder i texterna 

positionerar barnen som utsatta för problem på grund av föräldrarnas missbruk. 

Detta sker både i samband med att missbruket kopplas till en mängd problem för 

barnen (övergrepp, stress osv), och i samband med att missbrukande föräldrar 

framställs som bristfälliga i rollen som föräldrar till sina barn. De utsagor som ger 

upphov till dessa beskrivningar har tidigare presenterats som delar av diskursen om 

missbruk, respektive diskursen om missbrukande föräldrar.  

Positioneringen av barnen som utsatta för problem åstadkoms både när de 

framställs som passiva i relation till sin omgivning, och när de ges en mer aktiv roll 

i relation till sin hemmiljö. Huruvida barnen är aktiva eller passiva är dock en icke-

fråga inom diskursen, och det centrala budskapet är istället att barnen befinner sig 

i en problematisk situation. Ytterligare ett tema som till stor del utelämnas i texterna 

är barnens rättigheter. Detta nämns enbart på ett fåtal ställen i texterna. 

6.6 Diskursen om arbetet med barnen och föräldrarna 

6.6.1 Orosanmälan och barnavårdsutredning: självklara ingripanden 

Arbetet med barn med missbrukande föräldrar framställs som en linjär process i tre 

steg: en person som har kontakt med ett barn (eller en missbrukande förälder) 

misstänker att barnet kan vara i behov av stöd och gör en orosanmälan till 

socialtjänsten, socialtjänsten utreder barnets behov, och barnet erbjuds insatser om 



 

 
46 

det bedöms finnas behov av det (Socialstyrelsen 2009, s. 19–48). Detta resonemang 

förutsätter dels att barnet faktiskt är i behov av hjälp utifrån, dels att det är just 

socialtjänsten (och inte till exempel familjens sociala nätverk eller barnets vänner) 

som bäst kan förbättra tillvaron för barnet. Det förutsätter också att föräldern eller 

barnet inte själv vänder sig till socialtjänsten för stöd, utan blir kontaktad av 

socialtjänsten efter att en utomstående person har anmält oro för barnet. 

Att de som arbetar med barn har ansvar för att uppmärksamma barn som far illa, 

och är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten när de har 

uppmärksammat ett barn som kan vara i behov av stöd, framställs som självklart. 

Detta beskrivs i flera utsagor, och utsagorna har hög modalitet. Ett exempel lyder: 

De som arbetar i en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, samt 

andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, är skyldiga 

att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 

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

skydd (Socialstyrelsen 2009, s. 26; Socialstyrelsen 2012, s. 30) [mina 

kursiveringar]. 

Ovanstående utsaga – som finns i båda publikationerna – har hög modalitet. 

Användningen av ordet ”ska” signalerar att Socialstyrelsen uttalar sig med säkerhet 

om vad som ska ske. Anmälan ska göras, när behov av detta finns. Budskapet 

förstärks av att Socialstyrelsen hänvisar till att anmälningsskyldigheten är 

lagstadgad (Socialstyrelsen 2009, s. 26; Socialstyrelsen 2012, s. 31). På så sätt 

tydliggörs att det inte enbart handlar om en rekommendation från Socialstyrelsen, 

utan om en juridisk skyldighet. Samma säkerhet finns däremot inte i beskrivningen 

av vad det är som ska anmälas. I utsagan ovan beskrivs den situation som ska 

anmälas som att personalen ”får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”. Vad det kan vara som 

personalen får kännedom om förklaras inte. Inte heller kopplingen mellan denna 

situation och ett eventuellt missbruk hos föräldrarna förklaras i utsagan ovan.  

 Detta mönster – att anmälningsplikten presenteras som självklar samtidigt som 

kopplingen mellan anmälan och ett eventuellt missbruk inte förklaras – finns även 

i följande utsaga: 
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De som möter föräldrar med missbruksproblem har ett ansvar för att 

försäkra sig om att barnen får adekvat stöd utifrån sina behov. Det är viktigt 

att yrkesverksamma inom missbruksvården särskilt uppmärksammar om 

det finns barn som påverkas av den vuxnas missbruksproblem (…) De har 

också ett ansvar att anmäla till socialtjänsten om det finns oro för att barnet 

eller den unga behöver mer stöd och hjälp (Socialstyrelsen 2009, s. 10) 

[mina kursiveringar]. 

Här poängteras med säkerhet att en anmälan ska göras när behov av detta finns. 

Detta sker genom formuleringar som att personalen ”har” ett ansvar att anmäla 

(snarare än att de ”kan ha” det), och att det ”är viktigt” att de är uppmärksamma. 

Sådana formuleringar bidrar till att det som beskrivs framstår som säkerställt, och 

därmed till att utsagan har hög modalitet. Inte heller här specificeras dock vad som 

ska anmälas rent konkret. Utsagan handlar – till skillnad från föregående utsaga – 

enbart om personal som arbetar med just missbrukande föräldrar. På så sätt är 

anmälningsplikten per automatik kopplad till missbruket i denna utsaga. 

Kopplingen mellan missbruket, påverkan på barnet, oro och anmälningsplikt 

artikuleras dock inte explicit. Det förklaras till exempel inte om utsagan enbart 

syftar på situationer där missbruket har fått synbara, problematiska konsekvenser, 

eller om allt missbruk förutsätts vara problematiskt (och därmed väcka oro). Vad 

oron ska bestå av rent konkret specificeras alltså inte i utsagan ovan. Det 

specificeras inte heller någon annanstans i publikationerna. Istället skriver 

Socialstyrelsen att ”Det går inte att säga generellt när barnets situation är sådan, att 

det ska göras en anmälan (…)” (Socialstyrelsen 2012, s. 29). 

Att socialtjänsten ska utreda de situationer som anmäls framställs som självklart. 

Detta kan illustreras av följande utsaga: ”När socialnämnden, genom ansökan eller 

på annat sätt, har fått kännedom om något som nämnden kan behöva åtgärda ska 

den utan dröjsmål inleda utredning” (Socialstyrelsen 2009, s. 29) [min kursivering]. 

Att det skrivs att utredningen ”ska” genomföras ger utsagan hög modalitet, eftersom 

det är ett ordval som ger intryck av att Socialstyrelsen uttalar sig med säkerhet. 

Modaliteten i påståendet höjs även av att Socialstyrelsen hänvisar till att 

skyldigheten är fastställd enligt socialtjänstlagen, och på så sätt etablerar påståendet 

som juridiskt riktigt (ibid.). Att socialtjänstens första bedömning – 

förhandsbedömningen – kan leda till att socialtjänsten lägger ner ärendet och inte 

genomför en fullständig utredning, nämns enbart på ett ställe i publikationerna 

(Socialstyrelsen 2009, s. 29). Samtidigt ägnas ett långt avsnitt i en av texterna åt 
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själva utredningsproceduren (Socialstyrelsen 2009, s. 30–38). Denna ojämna 

fördelning gör att det till stor del osynliggörs att en anmälan inte alltid leder till en 

fullständig utredning. 

 Själva utredningsförfarandet kopplas till missbruket på ett tydligare sätt än 

orosanmälan gör. Socialstyrelsen presenterar elva konkreta frågeställningar kring 

missbruket som beskrivs som viktiga för utredningen, och sju skyddsfaktorer som 

är relevanta att undersöka just i familjer med missbruk (Socialstyrelsen 2009, s. 33). 

Diskursen om arbetet med barnen rymmer alltså en mer explicit koppling mellan 

utredning och föräldrars missbruk, än mellan anmälan och föräldrars missbruk. 

Att en utredning hos socialtjänsten kan avslutas både med och utan insats nämns 

enbart på ett ställe, vilket är i publikationen om barn och unga med missbrukande 

föräldrar (Socialstyrelsen 2009, s. 36–37). Scenariot där utredningen avslutas utan 

insats återkommer inte i denna text, samtidigt som en stor del av texten ägnas åt att 

beskriva de insatser som socialtjänsten kan erbjuda barn med missbrukande 

föräldrar (Socialstyrelsen 2009, s. 39–72). Totalt beskrivs sju olika insatser som 

riktar sig antingen enbart till barnen, eller till både barnen och föräldrarna 

(Socialstyrelsen 2009, s. 44–48). Denna fördelning av textutrymmet gör att det 

framstår som troligt att barn till missbrukande föräldrar faktiskt har behov av 

insatser, och mindre troligt att de inte har sådana behov. 

6.6.2 Insatser för barnen: (Hur) hjälper de egentligen? 

Som beskrivet är publikationernas utgångspunkt att barn till missbrukande föräldrar 

generellt är i behov av den hjälp som socialtjänsten kan erbjuda. I publikationen om 

barnen beskrivs ett flertal konkreta insatser som kan erbjudas barn med 

missbrukande föräldrar, som stödgruppsverksamhet, kontaktperson, samtalsstöd 

och skolsocial insats (Socialstyrelsen 2009, s. 44–48). När det förklaras på vilket 

sätt insatserna syftar till att hjälpa barnen, görs detta dock med varierade grader av 

säkerhet. Detta ger förklaringarna varierande modalitet.  

När det beskrivs hur insatsen kontaktperson kan hjälpa barnen, görs detta på ett 

sätt som ger utsagan låg modalitet:  

Kontaktperson och kontaktfamilj kan bidra till att ge barnet eller den unga 

en relation med en stabil vuxen person utanför familjen, vilket kan fungera 

som en skyddsfaktor (Socialstyrelsen 2009, s. 46) [min kursivering]. 
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Ovan beskrivs att insatsen ”kan” fungera som en skyddsfaktor, vilket är en 

formulering som ger intryck av att Socialstyrelsen inte kan försäkra att insatsen 

alltid har sådana effekter. Därmed framstår det inte som säkerställt på vilket sätt 

insatsen hjälper barnen. 

När det beskrivs hur stödgruppsverksamhet kan hjälpa barnen, förekommer både 

formuleringar som bidrar till hög modalitet och formuleringar som bidrar till låg 

modalitet. Detta markeras med ”[H]” (hög modalitet) respektive ”[L]” (låg 

modalitet) i utsagan nedan: 

Två grundläggande syften med stödgruppsverksamheterna är [H] att öka 

kunskapen hos barn och unga om alkohol och droger samt att ge dem 

redskap att hantera vardagen. Ytterligare syften kan vara [L] att skapa 

sammanhang och begriplighet hos barnen och de unga, ge dem en ökad 

självkänsla samt öka deras förmåga att sätta gränser (Socialstyrelsen 2009, 

s. 68) [mina kursiveringar]. 

I den första meningen beskrivs vad stödgruppens syfte ”är”, vilket är en formulering 

som bidrar till hög modalitet eftersom den ger intryck av att det som beskrivs är 

säkerställt. I den andra meningen beskrivs vad syftet ”kan vara”, vilket är en 

formulering som bidrar till låg modalitet. Den ger nämligen intryck av att det inte 

är säkert att insatsen alltid syftar till att hjälpa barnen på det sätt som beskrivs, även 

om det ”kan” vara så. 

Vidare presenteras kunskapen om effekterna av ovanstående insatser som 

osäker. Detta sker bland annat då det skrivs att det ”saknas (…) tillförlitlig 

forskning om effekten av olika stödinsatser för barn och unga i familjer med 

missbruksproblem, som vägledning för beslut om insatser (Socialstyrelsen 2009, s. 

36). Det beskrivs även som osäkert vilka typer av insatser som passar vilka barn: 

”När det gäller effekter av insatser finns det mycket begränsade kunskaper inom 

den sociala barnavården, t.ex. vilka insatser som är lämpliga för vilka barn och vilka 

familjer (…)” (Socialstyrelsen 2009, s. 39). Dessa utsagor har hög modalitet, 

eftersom de är formulerade som definitiva påståenden (de saknar till exempel 

hjälpverb som ”kan” och adverb som ”kanske”). Att denna osäkerhet kring 

insatsernas effekter bör innebära att det inte heller är säkert att de insatser som 

beskrivs i publikationerna faktiskt gynnar barnen, diskuteras dock inte. 
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6.6.3 Insatser för föräldrarna: självklart stöd i föräldraskapet 

Insatser för föräldrar med missbruk ges – liksom insatser för barnen – en självklar 

plats i texterna. En av publikationerna handlar i sin helhet om just arbetet med 

missbrukande föräldrar (Socialstyrelsen 2012). Även i publikationen som handlar 

om barn till dessa föräldrar, beskrivs flera insatser som riktar sig till föräldrarna 

(Socialstyrelsen 2009). Att föräldrarna inte är i behov av stöd presenteras inte som 

ett möjligt scenario i någon av publikationerna. 

Den typ av hjälp som föräldrarna förutsätts behöva handlar främst om deras 

föräldraförmåga, och alltså inte om deras missbruk. Exempel på 

föräldraskapsinsatser som beskrivs i publikationerna är samspelsträning 

(Socialstyrelsen 2009, s. 46–47), föräldraträning (Socialstyrelsen 2009, s. 52), och 

att personal som arbetar med missbruksvård pratar med föräldrarna om deras 

föräldraskap (Socialstyrelsen 2012, s. 17–21).  

Beskrivningarna av dessa föräldraskapsinsatser bidrar med en specificering av 

vilka brister missbrukande föräldrar anses ha. Presentationen av vad missbrukande 

föräldrar antas behöva hjälp med, är nämligen indirekt en presentation av vilka 

brister de antas ha. En första brist som framträder på detta sätt är att missbrukande 

föräldrar antas sakna insikt om sin situation och dess konsekvenser för barnen. När 

det gäller de samtal om föräldraskap som behandlare rekommenderas att ha med 

missbrukande föräldrar, skrivs till exempel att ett syfte med samtalen är ”att bidra 

till förälderns egen insikt och motivation att förbättra situationen” (Socialstyrelsen 

2012, s. 11). Att samtalen ska göra att föräldrarna får insikt, innebär implicit att de 

förutsätts sakna insikt innan samtalen. 

På liknande sätt positioneras missbrukande föräldrar indirekt som okunniga 

kring barns utveckling, eftersom det beskrivs att insatserna kan hjälpa dem att få 

sådan kunskap. En utsaga som exemplifierar detta handlar om föräldraskapssamtal 

mellan behandlare och missbrukande föräldrar: 

Målet är att föräldern ska förstå hur barn kan påverkas av missbruk, på både 

kort och lång sikt, vilka förändringar som krävs för att minska riskfaktorer, 

stärka skyddsfaktorer och ge barnet vad det behöver (Socialstyrelsen 2012, 

s. 37) [min kursivering]. 

Att samtalen ska göra att föräldern förstår hur barnet påverkas av missbruket, 

förutsätter att hen tidigare saknade sådan förståelse. Att föräldrar med missbruk kan 
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ha förståelse för hur barnet påverkas även innan de pratar med behandlaren 

presenteras inte som ett möjligt scenario.  

Därutöver finns det en ekvivalenskedja som indirekt positionerar missbrukande 

föräldrar som både insiktslösa och okunniga. Den lyder: 

Behandlaren kan även uppmuntra föräldern att delta i föräldrautbildning. 

Detta för att få kunskap om barns utveckling, praktiska råd om 

förhållningssätt och få möjlighet att träffa andra föräldrar. I 

föräldrautbildning kan man också få insikt om att alla föräldrar kan få 

problem i sitt föräldraskap, att även andra kan vara osäkra och behöva 

diskutera och få råd kring frågor om relationen till barnen (Socialstyrelsen 

2012, s. 40) [mina kursiveringar]. 

Att utbildningen sägs kunna ge kunskap om barns utveckling och insikter om 

föräldraskapet, kan tolkas som att missbrukande föräldrar antas vara okunniga och 

insiktslösa utan sådan utbildning. Samtidigt sänks utsagans modalitet av att 

utbildningen presenteras som något som behandlarna ”kan”, snarare än ”ska”, 

rekommendera föräldrarna. Detta gör att det inte framställs som ett måste för alla 

missbrukande föräldrar, vilket i sin tur kan tolkas som att det anses vara möjligt att 

missbrukande föräldrar har kunskap och insikt även utan utbildning.   

Sammanfattningsvis positioneras de missbrukande föräldrarna som 

hjälpbehövande utifrån sitt bristfälliga föräldraskap, och inte utifrån sitt missbruk. 

Resonemanget om arbetet med missbrukande föräldrar organiseras alltså kring 

föräldraskap, snarare än missbruk. Elementet ”föräldraskap” fungerar på så sätt som 

en nodalpunkt i resonemanget. Att föräldrarna får hjälp att sluta missbruka nämns 

som viktigt enbart på tre ställen i texterna, och när detta väl nämns är det utifrån att 

det indirekt hjälper barnen (Socialstyrelsen 2009, s. 41; Socialstyrelsen 2009, s. 44; 

Socialstyrelsen 2012, s. 37). Insatser mot missbruket lyfts alltså fram som ett sätt 

att förbättra barnens situation, och inte som något som kan vara av värde för 

föräldrarna som individer. Hur föräldrarna själva skulle påverkas om missbruket 

upphörde diskuteras inte. Samma mönster återkommer då det beskrivs att 

föräldrarna kan vara i behov av känslomässigt stöd, och detta framställs som ett sätt 

att få föräldrarna att inse hur deras barn påverkas av missbruket (Socialstyrelsen 

2009, s. 31; Socialstyrelsen 2012, s. 17–20). Hur föräldrarna själva påverkas av 

stödet diskuteras nämligen inte. På så sätt hanteras föräldrarna enbart som föräldrar, 

och inte som individer, i diskursen om arbetet med föräldrarna. 
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6.6.4 Sammanfattande kommentar 

Den diskurs om arbetet med missbrukande föräldrar och deras barn som finns i 

texterna bygger på premissen att barnen och föräldrarna faktiskt behöver hjälp 

utifrån. Scenarion där barnen och/eller föräldrarna inte är i behov av hjälp 

synliggörs enbart vid enstaka tillfällen, samtidigt som stora delar av publikationerna 

handlar om orosanmälan gällande barn, socialtjänstens barnavårdsutredning samt 

de insatser som kan erbjudas missbrukande föräldrar och deras barn. Dessa 

interventioner presenteras generellt som något som ska genomföras, snarare än som 

något som kan behöva erbjudas. 

 Nästan alla insatser som presenteras i relation till de missbrukande föräldrarna 

syftar till att förbättra deras föräldraskap, vilket förutsätter att föräldraskapet 

faktiskt behöver förbättras. De utsagor som beskriver detta bidrar indirekt till 

samma positionering som diskursen om föräldrarna tidigare har åstadkommit: att 

missbrukande föräldrar är bristfälliga i rollen som föräldrar. I synnerhet förutsätts 

föräldrarna sakna insikt och kunskap om barnens situation. Hur föräldrarna själva 

påverkas av de presenterade insatserna, eller vad de behöver på ett personligt plan, 

diskuteras däremot inte i publikationerna. Föräldrarna positioneras alltså enbart 

som föräldrar, och inte som individer, inom ramen för diskursen om arbetet med 

föräldrarna. 

Syftet med de insatser som riktas till barnen presenteras med ett språkbruk som 

signalerar varierande grader av säkerhet. Hur insatserna ska hjälpa barnen beskrivs 

inte alltid med den säkerhet som finns i beskrivningarna av att insatser för 

föräldrarna syftar till att förbättra föräldraskapet. Vidare beskrivs kunskapen om 

insatsernas effekter som bristfällig. Hur detta hänger ihop med att det samtidigt 

framställs som självklart att barnen ska delta i de beskrivna insatserna förklaras inte. 

6.7 Avslutande analys 

6.7.1 Diskursernas relationer till varandra 

Totalt har fyra diskurser identifierats och diskuterats i denna studie om 

Socialstyrelsens framställning av missbrukande föräldrar och deras barn. De fyra 

diskurserna är i) diskursen om missbruk, ii) diskursen om missbrukande föräldrar, 

iii) diskursen om barn till missbrukande föräldrar och iv) diskursen om arbetet med 

missbrukande föräldrar och deras barn. Analysen har visat att diskurserna inte 
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existerar oberoende av varandra. Till exempel bidrar flera diskurser till samma 

positionering av barnen och föräldrarna.  

Att diskurser står i relation till varandra kan, som beskrivet tidigare, förstås som 

att de samsas på ett diskursivt fält (Mouffe & Laclau 2001, s. 111). På detta fält kan 

diskurser till exempel komplettera eller stå i opposition till varandra (ibid.). I detta 

fall kompletterar tre av diskurserna varandra på ett tydligt sätt. Det handlar om 

diskursen om missbruket, diskursen om barnen och diskursen om föräldrarna. 

Dessa tre diskurser har gemensamt att de helt eller till största del framställer det 

som problematiskt att en förälder med barn har ett missbruk. Diskursen om 

missbruket och diskursen om barnen är dessutom förenade på så sätt att de båda 

fokuserar att det är problematiskt för barnen att ha föräldrar som missbrukar.  

Diskursen om föräldrarna är den enda av de tre diskurserna som över huvud taget 

innehåller en positionering som motverkar bilden av att det är problematiskt med 

missbruk bland föräldrar. Diskursen om de missbrukande föräldrarna positionerar 

nämligen inte föräldrarna enbart som bristfälliga, utan beskriver dem också som 

kompetenta i rollen som föräldrar. Samtidigt är denna positivt laddade beskrivning 

av relativt liten betydelse för diskursen i sin helhet, eftersom den förekommer 

relativt sällan i publikationerna. Positioneringen av föräldrarna som bristfälliga är 

betydligt mer frekvent förekommande, och därmed mer framträdande, i 

publikationerna i sin helhet. På så sätt bidrar föräldradiskursen mer till att 

komplettera det budskap som de två andra diskurserna förmedlar (missbruk bland 

föräldrar är problematiskt), än till att motverka det. 

Den fjärde diskursen, som handlar om arbetet med missbrukande föräldrar och 

deras barn, bidrar också till den bild av barnen och föräldrarna som de tre andra 

diskurserna förmedlar. Inom diskursen om arbetet förutsätts att föräldrarna är i 

behov av insatser för sitt föräldraskap, vilket gör att föräldrarna indirekt framställs 

som bristfälliga i rollen som föräldrar. Det förutsätts också att barnens situation 

(ofta) behöver utredas av socialtjänsten, och att utredningen visar att barnen är i 

behov av insatser. Detta stärker bilden av att barnen har problem. På så sätt 

kompletterar alla fyra diskurser varandra. Hur hela det diskursiva fält som 

diskurserna befinner sig på ser ut kan dock inte beskrivas inom ramen för denna 

undersökning. 

Gemensamt för diskursen om föräldrarna och diskursen om arbetet med 

föräldrarna, är också att de osynliggör att föräldrar med missbruk kan vara något 
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annat än just föräldrar. När föräldrarnas tillvaro beskrivs diskuteras inte hur 

föräldrarna hanterar andra delar av livet än just föräldraskapet. När arbetet med 

föräldrarna beskrivs nämns icke-föräldraskapsrelaterade insatser (hjälp att sluta 

missbruka och känslomässig stöttning) enbart som viktiga utifrån att de indirekt kan 

hjälpa barnen, och inte utifrån att de kan hjälpa föräldrarna som individer. Att 

föräldrarna inte positioneras som individer inom dessa diskurser är ett exempel på 

att diskurser kan karakteriseras av vad som inte ryms inom dem (s. 16). 

6.7.2 Motstridigheter i texterna – som uttryck för välfärdsstatens 

maktposition 

I de studerade publikationerna framställs det, som beskrivet, som självklart att 

familjer där en förälder missbrukar är i behov av interventioner från socialtjänsten. 

Samtidigt framstår det inte alltid som självklart att familjerna faktiskt drabbas av 

problem till följd av missbruket. Som beskrivet positioneras missbrukande föräldrar 

inte enbart som bristfälliga föräldrar, utan stundtals beskrivs de också som kapabla 

i rollen som föräldrar. Utsagorna som beskriver familjernas problem är ofta 

formulerade på ett sätt som ger dem låg modalitet, vilket signalerar att 

Socialstyrelsen inte med säkerhet kan fastslå att barnen och/eller föräldrarna 

drabbas av de problem som beskrivs (detta presenteras ofta som något som ”kan” 

inträffa, snarare än som något som alltid sker). Det förklaras inte heller vad i 

barnens liv som förutsätts motivera en orosanmälan till socialtjänsten, och hur detta 

är kopplat till missbruket. Slutligen fastslås det inte att socialtjänstens insatser för 

barn med missbrukande föräldrar faktiskt har effekt. Forskningen om insatsernas 

effekter beskrivs nämligen som bristfällig. 

I publikationerna finns alltså två mönster som kan förstås som motstridiga: å ena 

sidan ses det som självklart att socialtjänsten ska intervenera i familjernas liv, å 

andra sidan kan det inte tydligt fastslås vilka problem familjerna har, vilka problem 

som ska anmälas till socialtjänsten, eller att insatserna för barnen faktiskt fungerar. 

Denna motstridighet kommenteras inte i publikationerna. Socialstyrelsen förklarar 

alltså inte varför det tas för givet att familjerna är i behov av interventioner, när det 

inte kan fastslås att familjernas situation alltid är problematisk eller att de insatser 

som beskrivs har effekt. Ett sätt att begripliggöra detta är att ta hjälp av Foucaults 

teori om pastoralmakt (teorin presenteras på s. 17–18).  

Att Socialstyrelsen inte tycks se det som nödvändigt att förklara varför det ses 

som självklart att socialtjänsten ska intervenera i familjernas liv, trots att 
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publikationerna inte entydigt framställer familjernas situation som problematisk, 

kan förstås som ett uttryck för pastoralmaktens logik. Ett sätt att begripliggöra detta 

mönster är nämligen att publikationerna vilar på pastoralmaktens premiss om att 

välfärdsstatens ingripanden per automatik är legitima, eftersom de leder till hälsa 

och välfärd för de som blir föremål för ingripandena. En sådan tolkning av 

publikationerna kan begripliggöra att välfärdsstatens (här främst socialtjänstens) 

ingripanden inte behandlas som något som behöver förklaras eller försvaras, utan 

som något som ska genomföras, även när det inte med säkerhet kan fastslås hur 

familjernas situation ser ut utan interventioner. Utifrån pastoralmaktens logik är det 

givet att interventionerna ger barnen och föräldrarna tillgång till ”det goda livet”, 

och att de saknar det så länge de inte erbjuds interventioner från välfärdsstaten. 

6.7.3 Kritisk reflektion om analysens genomförande och innehåll 

Analysen som har genomförts i denna studie har resulterat i beskrivningar av flera 

diskursiva mönster i Socialstyrelsens publikationer. Som nästkommande avsnitt 

visar kan undersökningen också användas som utgångspunkt för vidare forskning. 

Att analysen är gjord utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär dock 

samtidigt att den varken kan eller bör förstås som objektivt sann. Den är istället en 

produkt av min tolkning av både publikationerna och den diskursanalytiska 

metoden. Som beskrivet behöver subjektivitet inte per automatik vara en brist inom 

kvalitativ forskning, under förutsättning att forskaren är medveten om hur det 

påverkar studien och synliggör detta för läsaren (s. 25–26). 

En aspekt som jag särskilt vill lyfta fram i relation till detta är min hantering av 

modalitetsbegreppet. Bedömningen av olika utsagors modalitet är nämligen en stor 

del av den analys som har genomförts i studien, och därmed viktig för de slutsatser 

som har presenterats. Jag har i synnerhet baserat bedömningarna av olika utsagors 

modalitet på hur de är formulerade rent språkligt. Som läsare bör man ha i åtanke 

att språket har getts stort fokus i analysen. Jag har även tagit hänsyn till huruvida 

utsagorna följs av referenser till källor. En hänvisning till en forskningsöversikt är 

enligt mig är ett sätt att visa att påståendet är underbyggt, och därmed att det är 

säkrare än ett antagande. Här utgår jag alltså från idén om att vetenskaplig kunskap 

signalerar säkerhet och ”sanning” för den som läser publikationen, vilket också är 

en konstruktion. Att modalitetsbegreppet över huvud taget ges så stort fokus i 

analysen är i sig dessutom en produkt av en subjektiv tolkning, eftersom det grundar 
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sig i att jag uppfattar modaliteten som central för de diskursiva mönster som jag har 

identifierat i publikationerna. 

Ett annat fenomen som jag vill göra läsaren uppmärksam på är att analysen i 

relativt liten utsträckning kretsar kring vad som inte sägs eller inte ryms inom de 

studerade diskurserna, även om Foucault (2011, s. 45) presenterar detta som en 

viktig del av en diskurs. Min enda redovisning av ett sådant diskursivt mönster är 

att diskursen om missbrukande föräldrar inte rymmer att föräldrarna porträtteras 

som något annat än just föräldrar (till exempel som individer). Därutöver innehåller 

analysen enbart korta kommentarer om att delar av en förklaring eller beskrivning 

enligt mig är utelämnad i publikationerna (till exempel att det inte konkretiseras 

vad en orosanmälan antas bottna i). Detta fokus på det sagda, snarare än det osagda, 

uppfattar jag som ett resultat av att det osagda inte tydligt framträder i 

Socialstyrelsens texter, samtidigt som det som faktiskt sägs om barnen och 

föräldrarna är centralt för hur de porträtteras. Risken finns dock att det snarare är 

ett resultat av att jag inte har upptäck det som förblir osagt i de studerade 

diskurserna. 
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KAPITEL 7 

Avslutning 

7.1 Hållpunkter för vidare forskning 

I denna avslutande del redovisas ett antal möjliga utgångspunkter för vidare 

forskning, utifrån den analys av Socialstyrelsens framställning av missbrukande 

föräldrar och deras barn som har redovisats ovan. 

En central slutsats i studien är att det i de studerade publikationerna framställs 

som självklart att missbrukande föräldrar och deras barn är i behov av olika typer 

av interventioner från (främst) socialtjänsten, samtidigt som det inte tydligt fastslås 

hur familjernas situation ser ut utan interventioner. Detta skulle kunna bidra till att 

socialarbetare som läser publikationerna tolkar missbruk hos föräldrar som ett 

fenomen som per automatik motiverar att familjerna beviljas insatser. Den 

undersökning som har genomförts här säger inget om publikationernas faktiska 

inverkan på det praktiska arbete som utförs med familjerna, men studiens resultat 

ger anledning att studera detta vidare. Den huvudsakliga frågeställningen i en sådan 

studie skulle kunna vara hur de studerade publikationerna används och förstås av 

socialarbetare som arbetar med missbrukande föräldrar och deras barn. 

Bakgrunden till att undersökningen genomfördes är, som beskrivet, att ett antal 

studier har illustrerat att det brittiska policydokumentet Hidden Harm riskerar att 

bidra till stigmatisering av familjer där det förekommer missbruk. Denna slutsats 

har bland annat dragits i en studie av Whittaker et al. (2020), som beskriver att det 

i dokumentet förutsätts att droganvändning leder till dåligt föräldraskap (s. 13). Den 

studie som har genomförts här pekar på att Socialstyrelsens publikationer riskerar 

att bidra till samma typ av stigmatisering. Som beskrivet hanteras missbrukande 

föräldrar uteslutande som just föräldrar (och inte som individer) i Socialstyrelsens 

publikationer, och de framställs till stor del som bristfälliga i föräldrarollen. Vidare 

är positioneringen av föräldrarna ofta grundad i beskrivningar av individuella 

brister (okunskap, brist på insikt), medan strukturella förhållanden (drogpolitik, 

missbruk som samhällsproblem) inte förs fram som förklaring till föräldrarnas 
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situation eller agerande.7 Även detta resultat menar jag ger anledning att studera 

hur publikationerna används av socialarbetare som möter föräldrar med missbruk. 

En sådan studie skulle nämligen kunna visa om texterna faktiskt bidrar till 

stigmatisering av missbrukande föräldrar eller inte. Att det tidigare har beskrivits 

att missbrukande mödrar upplever att de betraktas som dåliga mödrar inom den 

sociala barnavården (Virokannas 2011; Kenny & Barrington 2018), och att 

socialarbetare i en del fall likställer missbruk med otillräckligt föräldraskap utan att 

ha konkreta belägg för detta (Price Wolf, Kepple och Freisthler 2019), ger 

ytterligare anledning att undersöka detta vidare. 

Ett annat resultat som kan lyftas fram inför vidare forskning är att barnens eget 

perspektiv är frånvarande i Socialstyrelsens publikationer. När barnens tillvaro 

beskrivs fokuseras vad barnen utsätts för, snarare än hur de upplever dessa problem. 

När insatser för barnen beskrivs fokuseras vad insatserna kan göra för barnen, 

snarare än hur barnen reagerar på och upplever dem. Även ungdomars perspektiv 

är frånvarande, eftersom ungdomar över huvud taget sällan nämns i 

publikationerna. Att barnperspektivet är frånvarande i publikationerna behöver inte 

betyda att det är frånvarande i det praktiska arbetet med barn till missbrukande 

föräldrar. Studiens resultat ger dock anledning att utforska just hur barnperspektivet 

hanteras av professionella som arbetar med barn i familjer med missbruk. Barn 

värdesätter att bli lyssnade på i kontakten med sociala myndigheter (Pölkki et al. 

2011; van Bijleveld; Dedding & Bunders-Aelen 2014), och har en lagstadgad 

rättighet att komma till tals i frågor som rör dem (11 kap. 10 § SoL). Dessa 

utgångspunkter, i kombination med frånvaron av barnperspektiv i Socialstyrelsens 

publikationer, menar jag motiverar vidare studier på temat. 

Slutligen kan det noteras att aspekter som kön och etnicitet är nästan helt 

frånvarande i de studerade publikationerna. Som beskrivet förutsätts det att det 

finnas två föräldrar runt varje barn (s. 35), men föräldrarna tillskrivs ingen 

könsidentitet (de beskrivs till exempel inte som ”mamma” eller ”pappa”, utan som 

”förälder”). På samma sätt framstår familjerna som etnicitetslösa i den mening att 

faktorer som kultur, etnicitet och språk inte diskuteras eller på annat sätt synliggörs 

i någon av publikationerna. Något som dock skulle kunna tala för att texterna är 

skrivna med svensktalande familjer som norm, är att behovet av tolk vid kontakt 

 
7  Fokus på individuella brister i Socialstyrelsens texter har tidigare noterats i relation till 

beskrivningar av hemlöshet (Thörn 2004) och mäns våld mot kvinnor (Hoppstadius 2018). 
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med socialtjänsten inte nämns i texterna. Hur föreställningar om missbrukande 

föräldrar påverkas av föräldrarnas etnicitet har mig veterligen inte utforskats 

tidigare, varken i relation till allmänhetens eller socialarbetares föreställningar. 

Samtidigt ger internationella studier varierade resultat kring huruvida etnicitet 

påverkar tillgången till missbruksbehandling (Verissimo & Grella 2017; Pinedo et 

al. 2020; Pinedo 2019, Mulvaney-Day et al. 2012; Perron et al. 2009). Detta gör att 

relationen mellan etnicitet å ena sidan, och föreställningar om 

missbruk/missbrukare å andra sidan, framträder som ännu ett område som är 

relevant för kommande forskning. 
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